بعد
العاصفة
تجنب عمليات االحتيال
بعد الكوارث الطبيعية

سكان نيويورك األعزاء،

المصادر

إن الحياة في مواجهة كارثة طبيعية
مدمرة بما يكفي .ولكن من المؤسف
أن هذا قد يكون في بعض األحيان
مجرد بداية للصعوبات التي قد يواجهها
الناجون.

الوكالة الفيدرالية المعنية
بإدارة الطوارئ ()FEMA

وفي كثير من األحيان عندما تضرب
عاصفة ،أو غيرها من األحداث المفجعة،
يحرص المحتالون ً
أيضا على استغالل
مصائب اآلخرين .أثناء عملك على إعادة
حياتك إلى طبيعتها وترميم عقارك،
احترس من التالعب في األسعار وابحث
بدقة عن المقاولين قبل تعيينهم.

AskIA@fema.dhs.gov
FEMA.gov

يحتوي هذا الكتيب على معلومات
ستساعدك على تجنب المحتالين
والمقاولين المخادعين ،باإلضافة إلى
التعرف على ممارسات التالعب باألسعار.
إذا كنت ضحية لعملية احتيال أو تعرضت
للتالعب في األسعار ،فاتصل بجهات
ً
بالغا إلى
إنفاذ القانون المحلية وقدم
مكتبي.

خط مساعدة :FEMA
(800) 621-3362
TTY: (800) 462-7585

P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055
المساعدة في حاالت الكوارث

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

disasterassistance.gov
مكتب الحاكم للتعافي من العواصف
()GOSR
خط المساعدة)844( 969-7474 :
info@stormrecovery.ny.gov
stormrecovery.ny.gov

مكتب
المدعي العام

ليتيشا جيمس

64 Beaver Street
PO BOX 230
New York, NY 10004

المدعي العام
لوالية نيويورك

ليتيشا جيمس

تنظيف العقار وإصالحه
$

ال تدفع ً
ً
مقدما.
أبدا الثمن الكامل

اطلب المراجع ،وتحقق من التراخيص.

تحقق من تصاريحك.

ضع جدوال ً للدفع والتزم به .احجز الدفعة النهائية
حتى اكتمال المشروع بالكامل على نحو يرضيك ويتم
إنهاء جميع عمليات الفحص وشهادات اإلشغال
المطلوبة.

اسأل عن العمل المحلي الذي قام به المقاولون .تحدث
إلى األشخاص الذين وظفوهم؛ انظر إلى األعمال إذا
استطعت ذلك .تأكد من حصول المقاول على أي
ترخيص مطلوب من قبل الحكومة المحلية.

ال تدع المقاول يعمل دون التصاريح الالزمة .قد
يؤدي عدم الحصول على االعتمادات إلى تأخير
مشروعك أو منعك من شغل مبنى مكتمل.

ً
دائما من أن المقاول لديه
تأكد
تأمين ساري.

التقديرات مهمة:

إذا أصيب عامل أو تعرض لضرر في عقارك ،فقد
تكون مسؤوال ً إذا لم يكن لدى المقاول الخاص بك
التأمين المطلوب.

اطلب أن تكون جميع تقديرات تكلفة العمل مكتوبة وأن
ً
ً
واضحا
وصفا للمواد التي سيتم استخدامها .كن
تتضمن
أنك لن تدفع مقابل العمل المنجز الذي لم يتم االتفاق
ً
كتابة .تحقق من أن المواد المستخدمة هي نفسها
عليه
كما هو موضح في التقدير .تأكد من كتابة أي تغييرات

احصل عليها مكتوبة.

استخدم مقاول يمكنك التحقق من
عنوانه.
إذا كان المقاول الخاص بك "هنا اليوم وذهب
ً
غدا" ،فقد تجد صعوبة في تنفيذ الضمان.

في تقدير التكلفة.

التالعب باألسعار

يحظر قانون والية نيويورك على الذين يبيعون السلع
والخدمات االستهالكية األساسية  -مثل الطعام والماء
والغاز والمولدات والبطاريات والمصابيح الكهربائية
والخدمات مثل النقل  -من فرض أسعار عالية أثناء
حدوث اضطراب غير طبيعي في السوق.

إذا كنت تعتقد أنك ضحية التالعب في األسعار ،فقم بتقديم شكوى إلى مكتب
عمليات االحتيال على المستهلكين:

ag.ny.gov/price-gouging-complaint

(800) 771-7755

