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• Mikutano ya kila siku ya redio itakomeshwa baada ya Ijumaa, 

Agosti 28. Habari itatolewa katika Cedar- Rapids.org  na kwenye 

mitandao ya kijamii zilizoorodheshwa hapo juu. 

• Kituo cha kupoza kilichopo katika Kituo cha Rununu cha Merika 

kitafunguliwa kutoka 9:00 asubuhi hadi 7:00 jioni kila siku hadi 

mwisho wa wiki. 

• Eneo la uchafu katika kona ya F Avenue na 1 st Street NW 

litabadisha masaa ya kazi kutoka saa 8:00 asubuhi hadi saa 

05:00 jioni kuanzia Jumanne, Septemba 1. Eneo hilo 

linatarajiwa kufunguliwa kupitia Septemba 5. 

• Endelea kupiga simu kwa Kituo cha Kujitolea cha Dharura kwa 

224-406-1366 kwa mahitaji ya kujitolea. 

• Jeshi la Wokovu limeanza tena huduma za kawaida za kiamsha 

kinywa na chakula cha mchana katika 1000 C Avenue NW. 

Vituo vya Rasilimali za Mtaani vitasambaza michango ya 

vyakula vinavyodumu kutoka kwa HACAP, Msalaba Mwekundu, 

na watu binafsi almradi vifaa vipo. 

• Mkusanyiko wa urejelezaji umeanza tena. Hasara za yadi 

zitakusanywa kuanzia wiki wa Jumatatu, Agosti 31. Weka 

mikokoteni barabarani na sio kwenye shari wakati huu. 

• HACAP husaidia wenyeji wote wa Iowa kushinda shida 

zinazohusiana na maafa (hakuna kikomo cha mapato). 

Wasimamizi wa kesi za janga hukusaidia kuunda mpango wa 

uokoaji wa janga na kutoa mwongozo, ushauri, na rufaa. 

Wasiliana na HACAP kwa 319-393-7811 kwa usajili. 

• Usimamizi wa Dharura wa Jimbo la Linn umefunga ghala la 

uchangiaji lililopo 4200 C Street SW katika Cedar Rapids. 

Orodha iliyobaki itasambazwa kwa mashirika ya kienyeji yasiyo 

ya faida. Kituo cha Jamii cha Wellington Heights kinakubali 

michango ya  chakula kisichoharibika, vifaa vya choo, makaa, 

maji, na barafu kwa 392 15 th Street SE. 

HALI MBAYA YA HEWA 
Usimamizi wa Dharura wa Jimbo la ya Linn unafuatilia kikamilifu 

uwezekano wa hali mbaya ya hewa ya Ijumaa mchana hadi masaa za 

usiku na mipango ya kupiga ving'ora vya alama ikiwa mawimbi ya 

upepo yatadumishwa kwa zaidi ya maili 40 kwa saa. Uamuzi huu 

umetolewa kulingana na kiasi cha uchafu kilioko ardhini na fusi 

inayoning'inia mitini iliyo na uwezo wa kusababisha uharibifu au 

kuumia unapopulizwa pande zote. 

Wakazi wanaulizwa kuzingatia mazingira yao wakiwa nje ili 

kuhakikisha umbali salama unatunzwa kutokana na fusi legevu 

inayonig'inia na inayoweza kuanguka wakati wowote. Fusi iliyo tayari 

chini inapaswa kuhamishwa mbali na miundo ili kupunguza hatari ya 

uharibifu wa mali. 

Ni muhimu kuweka machafu ya dhoruba wazi ya uchafu na majani 

yaliyofunikwa ambayo yazuia maji. Ikiwa unaweza, tafadhali fukulia 

au kolea fusi kutoka kwa korongo na ghuba ili kupunguza hatari ya 

mafuriko ya barabarani ikiwa mvua nzito itatokea. 

ZINGA YA CHAKULA MOTO 
Wakazi wa Jimbo La Linn ambao wanapokea faida za elektroniki kwa 

ununuzi wa chakula wanaweza kuzitumia kununua chakula moto 

kama vile chakula cha mkate, pizza, na milo mingine moto kwa 

wauzaji wanaoshiriki wa Jimbo la Linn kupitia Septemba 21. 

Idara ya Huduma za Kibinadamu ya Iowa ilitangaza mabadiliko ya 

sheria ya muda kusaidia familia zinazopona kutokana na derecho. 

Badiliko hilo linahusika na wapokeaji wa Uhamisho wa Faida za 

Kielektroniki na fedha za Uhamishaji wa Faida Janga za Kielektroniki. 

Ramani inayoonyesha wauzaji wanaoshiriki inapatikana kwenye 

wavuti ya DHS katika dhs.iowa.gov . 



 
 

USAIDIZI WA KIBINAFSI WA FEMA 
Wakazi wa Jimbo la Linn wanaweza kujisajili kwa Programu ya Usaidizi wa 

Kibinafsi wa Uwakala wa Usimamizi wa Shirikisho la Dharura (FEMA). 

Msaada unaweza kuja katika mfumo wa ruzuku, mikopo ya gharama nafuu, 

na mipango mingine ya kusaidia watu binafsi na wamiliki wa biashara kupona 

kutokana naathari za janga. Omba msaada kwa kupiga simu 1-800-621-3362 

au 1-800-462-7585 kwa watumiaji wa TTY. Watumiaji wa 711 au Huduma ya 

Upokezaji wa Video (VRS) wanaweza kupiga simu kwa 1-800-621-3362. 

Nambari za bila malipo  

zitafanya kazi kutoka saa 6:00 asubuhi hadi saa 9:00 usiku. CST, siku saba 

kwa wiki, hadi taarifa zaidi. Maombi pia yanaweza kuwasilishwa kwa 

www.DisasterAssistance.gov. 

MISAADA YA KIFEDHA KWA WASIOAJIRIWA 
Wakazi wa Jimbo la Linn ambao hawako kazini kutokana na derecho 

wanaweza kujisajili kwa Maendeleo ya Wafanyakazi ya Iowa kati ya sasa na 

Septemba 24 ili kubaini ikiwa wanastahili  faida maalum za uritima kutoka kwa 

serikali. Mahitaji ni pamoja na: 

• Lazima awe mfanyakazi asiye na kazi ya kuajiriwa au ya kujiajiri ambaye 

ukosefu wake wa ajira ulisababishwa na matokeo ya moja kwa moja ya 

dhoruba. 

• Lazima awe raia wa Marekani au ajinabi aliyehitimu; na 

• Hajahitimu kupokea bima ya kawaida ya uritima faida kutoka kwa serikali 

yoyote; na 

• Lazima awe amefanya kazi au ilijiajiri katika, au alikuwa ameratibiwa 

kuanza kazi au kujiajiri katika moja ya majimbo yaliyoathiriwa na 

dhoruba. 

• Lazima adhibitishe kuwa kazi au kujiajiri kusioweza kufanywa tena ndio 

chanzo cha msingi cha mapato. 

Watu wanaweza pia kuhitimu kwa faida za janga ikiwa: 

• Hawawezi tena kufanya kazi au kutekeleza huduma kwa sababu ya 

madhara ya mwili au uharibifu kwa mahali pao pa kazi kutokana moja 

kwa moja na janga. 

• Hawawezi kufanya kazi au kujiajiri kwa sababu ya  jeraha 

lililosababishwa  moja kwa moja na janga hilo. 

• Akawa mchungaji au au tegemeo kuu la kaya kwa sababu ya kifo cha 

mkuu wa kaya. 

Faida hiyo inaweza kudumu hadi wiki 27 za uritima unaohusiana na  

derecho, ambao utakaguliwa tena wiki-kwa-wiki. 

VIBALI NA MAKONTRAKTA 
Habari juu ya mchakato wa kibali, aina gani ya miradi  

 inayohitaji vibali, na mahali pa kupata makontrakta wenye sifa  

 inapatikana kwenye tovuti ya Jiji:  www.cedar-rapids.org/ 

  homerepair. Ili kudhibiti kwamba kontrakta wako ana leseni, piga simu kwa 

Idara ya Huduma za Ujenzi kwa 319-286-5929, 

Jumatatu - Ijumaa, kuanzia saa 8:00 asubuhi hadi saa 4:00 jioni. 

MICHANGO YA KIFEDHA 
Michango ya kifedha yanakubaliwa na Njia ya Umoja, Msalaba Mwekundu, 

Jeshi la Wokovu, na Msingi wa Jamii la Greater Cedar Rapids. Viungo kwa 

habari kuhusu fedha hizo vinapatikana katika Cedar-Rapids.org, kwenye 

dhoruba ukurasa wa habari ya urejeshaji. 

USAIDIZI WA MALAZI 
• Ruzuku ya kusaidia watu binafsi walioathiriwa na dhoruba ya 

derecho na msaada wa malipo ya rehani au gharama ya kukodisha 

kwa makazi iliyotokana na uhamishaji imeanzishwa na Jumuiya ya 

Iowa ya REALTORS® (IAR) na Chama cha Kitaifa cha 

REALTORS® (NAR). Hadi $1,000 kwa kila mwombaji inaweza 

kutolewa kwa watu binafsi walio kwenye hali zifuatazo: 

• Mmiliki wa nyumba aliye na rehani ilitolewa kwa sababu ya 

uharibifu wa nyumba yao. 

• Mmiliki wa nyumba aliye na rehani anayeishi ndani ya nyumba 

yao bila nguvu kutokana na uharibifu wa dhoruba. 

• Mpangaji aliyehamishwa kwa sababu ya uharibifu wa jengo la 

ghorofa yao. 

• Waniowa wanaweza kupata usaidizi wa malipo ya kodi na rehani 

chini ya kustahiki uliopanuliwa kwa Programu ya COVID-19 ya Iowa 

ya Uzuiaji wa Uhamisho na Ufungaji. 

Wale ambao hapo awali walipokea $600 katika faida ya uritima wa 

kila wiki wanaweza sasa kujisajili kwa msaada. Wale waliokataliwa 

hapo awali msaada kwa sababu ya ukosefu wa ajira wanaweza 

kujisajili tena. Wapangaji na wamiliki wa nyumba walio katika hatari 

ya kuhamishwa au kufungiwa nyumba kwa sababu ya upotezaji wa 

mapato unaohusiana na COVID-19 tangu Machi 17, na wanaokidhi 

vigezo vya mapato ustahastahiki mwingine , wanaweza kuhitimu. 

Mapato ya kaya wakati wa maombi hayawezi kuzidi asilimia 80 ya 

mapato ya familia ya wastani, ambayo hutofautiana kwa ukubwa wa 

kaya na jimbo. Usaidizi wa kukodisha wa hadi miezi nne(usiozidi 

$3,200) unaweza kutolewa, au usaidizi wa malipo ya rehani wa hadi 

miezi minne (usiozidi $ 3,000) pamoja na kodi ya nyumba 

iliyotengenezwa na kodi ya uegeshaji. Kwa maelezo kamili na 

kujisajili, nenda kwa IowaHousingRec Discover.com. 

USAIDIZI WA SHIRIKA LA MSALABA MWEKUNDU 
Shirika la Msalaba Mwekundu linatoa msaada wa kifedha kwa kaya 

ambazo nyumba zao ziliharibiwa au zilipatikana na uharibifu mkubwa 

kwenye derecho. Ili kustahiki, kaya lazima zijisajili kwa programu hiyo na 

kufikia mahitaji yote ikiwa ni pamoja na: 

• Makao ya msingi iko katika eneo lililodhibitiwa kuathirika na janga 

• Msajili ni mchingaji wa kaya na hajaorodheshwa kama memba wa 

kaya kwenye maombi mengine yoyote ya Msaada wa Mara Moja 

• Makao ya msingi ya msajili yalipata uharibifu mkubwa au yaliharibiwa 

Wachungaji wa kaya wanahimizwa kupiga simu kwa 1-800-REDCROSS, 

na kuuchagua kisituo 4. Usajili unahitaji nambari halali ya simu 

iliyowezeshwa kimatini na/au anwani ya barua pepe kwa usindikaji. 
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