
 
 

Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 
 

VĂN  PHÒNG  QUẢN  LÝ  

KHẨN  CẤP  OREGON  
 

 

Cập Nhật về Phục Hồi Sau Cháy Rừng cho ngày 25 tháng Mười Một, 2020 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon, phối hơp với các đối tác tiểu bang và liên bang, sẽ phân phối bản tin cập 

nhật được gộp chung và kiểm chứng này về các nỗ lực phục hồi sau cháy rừng tại Oregon. 

Giếng, hệ thống tự hoại (septic) và trợ giúp của FEMA 
Các cư dân Oregon nào không sử dụng được dịch vụ nước và cống rãnh do giếng và hệ thống tự hoại tư 

bị hư hỏng do cháy rừng tại Oregon, 2020, sẽ được cứu xét cấp trợ giúp tài chánh theo Chương Trình Cá 

Nhân và Gia Đình của FEMA. Trợ giúp này bao gồm sửa chữa hay thay hệ thống tự hoại và giếng bị hư 

hỏng do cháy rừng. 

Cư dân tại các quận Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn và Marion có thể đủ 

tiêu chuẩn được trợ cấp của FEMA để sửa nhà thường không được bảo hiểm bao trả.  

Nộp đơn cho FEMA trực tuyến tại DisasterAssistance.gov; qua ứng dụng FEMA; hoặc bằng cách gọi số 

800-621-3362 (TTY: 800-462-7585) từ 7:00 sáng đến 10:00 tối hàng ngày, giờ Thái Bình Dương. 

Cách khiếu nại thư quyết định của FEMA 
Một số người sống sót sau thảm họa bị mất mát do cháy rừng có thể được thư FEMA cho biết họ không 

đủ tiêu chuẩn được trợ giúp, nhưng điều này không phải là xong chuyện. Nếu đương đơn thấy quyết định 

của FEMA không đúng, thì họ có thể nộp đơn khiếu nại. 

Bước đầu tiên là đọc kỹ thư quyết định của FEMA để biết lý do quý vị không đủ tiêu chuẩn của FEMA. 

Nhiều khi đó chỉ là những điều đơn giản như thiếu tài liệu hay thông tin.  

Quý vị có được thư quyết định từ FEMA cho biết quý vị không đủ tiêu chuẩn được trợ giúp không? Tìm 

hiểu cách khiếu nại quyết định của FEMA tại go.usa.gov/x7yWy. 

Tiểu bang bắt đầu Bước 2 về dọn dẹp sau cháy rừng khi Bước 1 sắp xong 
EPA đang tạm ngưng các nỗ lực phục hồi dọn rác gia đình nguy hiểm sau cháy rừng trong ngày lễ Tạ Ơn. 

Sau ngày lễ, EPA sẽ tiếp tục mục tiêu hoàn tất bước quan trọng đầu tiên này trong tiến trình dọn dẹp với 

nhiều mẫu đơn Quyền Ra Vào do các cư dân Oregon bị mất mát đệ nộp hơn.  

Kể từ khi huy động vào ngày 24 tháng Chín, 17 nhóm phục hồi thực địa EPA đã thâu gom và dọn rác gia 

đình nguy hiểm từ hơn 2,300 khu đất bị ảnh hưởng bởi cháy rừng tại tám quận của Oregon. Ngoài ra, các 

nhóm EPA còn dọn và ép tro bụi và mảnh vụn từ hơn 230 khu đất dọc theo song ngòi Oregon, bảo vệ 

phẩm chất nước không bị dòng chảy độc thoát ra. 

Với Bước 2 của tiến trình bắt đầu dọn dẹp do tiểu bang Oregon quản lý, các toán dọn dẹp sẽ sẽ dọn sạch 

các khu đất khắp vùng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng vào giữa tháng Chạp, chở cây cối, tro bụi  và mảnh 

vụn nguy hiểm đi. Các toán của EPA sẽ hỗ trợ nhà thầu của ODOT khi họ dọn rác, xe và thiết bị nặng và 

tìm các loại rác nguy hiểm, bình khí, thạch anh hay chất liệu nguy hại khác. 

https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages
https://www.fema.gov/press-release/20201026/how-appeal-fema-disaster-assistance-decision
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Vào Bản Đồ Câu Chuyện Phục Hồi Sau Cháy Rừng 2020 để biết thêm thông tin về công việc trong Bước 

1 của EPA. Vào Mạng Lưới Phục Hồi Sau Cháy Rừng 2020 Oregon hoặc gọi cho Đường Dây Thường 

Trực Dọn Dẹp Rác Sau Cháy Rừng theo số  503-934-1700 để biết thêm thông tin về công việc trong 

Bước 2 của Oregon. 

Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, khổ in lớn hơn, dạng chữ nổi hoặc định dạng ưa 

chuộng khác. Liên lạc với David Cardona, Điều Phối Viên Ngôn Ngữ OEM, theo số 971-719-1183 hoặc 

gởi điện thư đến david.cardona@state.or.us. Chúng tôi nhận tất cả các cú gọi tiếp âm, quý vị cũng có thể 

gọi số 711. 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/064d9b11d0584625ba57b172612699c1
https://wildfire.oregon.gov/cleanup
mailto:david.cardona@state.or.us

