
 
 

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

VĂN  PHÒNG  QUẢN  LÝ  

KHẨN  CẤP  OREGON  

 

Cập Nhật về Phục Hồi Sau Cháy Rừng cho ngày 3 tháng Chạp, 2020 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon, phối hợp 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. 

Bây giờ là lúc dành thời gian để tạo khoảng trống bảo vệ quanh nhà quý vị 

Cháy rừng sẽ khó lan rộng khi chủ nhà có "khoảng trống bảo vệ" quanh nhà mình và các chuyên 

gia cho biết bây giờ là lúc để tạo ra khoảng trống đó.  

 Tạo khoảng trống bảo vệ rộng 30 bộ quanh nhà quý vị, không có vật liệu dễ cháy    

 Dọn dẹp cây, cành, lá và lá kim đã chết hoặc sắp chết  

 Loại bỏ cây dễ cháy và thay thế bằng những loại cây chịu lửa tốt  

 Tỉa cành cây ở độ cao 6-10 bộ để tránh “bắt cháy từ thấp lên cao;” giữ các cây bụi thấp ở 

xa những cành cây cao 

 Giữ khoảng trống đường đậu xe không có đồ vật dễ cháy để xe chữa lửa có thể đi vào 

 Truy cập mạng lưới firewise.org để biết thêm thông tin 

Câu chuyện về niềm hy vọng và sự kiên cường: Frank và Jeanne Moore 

Frank Moore, một cựu quân nhân trong Thế Chiến II, và người vợ 77 năm của ông, Jeanne, đã 

mất nhà trong đám cháy Archie Creek. Sau khi di tản đến Glide, họ phải di tản một lần nữa và 

hiện đang cư ngụ với gia đình ở Roseburg.  

Khi được người Oregon hỏi về những mất mát của họ, ông Moore đáp, "Điều quan trọng là 

chúng tôi vẫn còn bên nhau và chung với gia đình tuyệt vời của chúng tôi, và đối với tôi thì cuộc 

sống là như vậy. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi đã và đang rất may mắn." 

Gia đình Moores là người chủ đầu tiên của Steamboat Inn. Năm nay, ngành du lịch và khách sạn 

bị mất mát đặc biệt nghiêm trọng khi phải ngưng mọi hoạt động do COVID-19 và cháy rừng. 

Travel Oregon, Ủy Ban Du Lịch của tiểu bang đã đánh giá ảnh hưởng của COVID-19 lên ngành 

du lịch.  

Ghi danh nhận bản tin để có thông tin cập nhật về các tiền tài trợ có thể có từ Travel Oregon cho 

các doanh nghiệp du lịch.  

Yêu Cầu Trợ Giúp Công Cộng cho DR4562 đáo hạn vào ngày 13 tháng Chạp, 2020 

https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA
https://industry.traveloregon.com/wp-content/uploads/2020/11/COVID-Impacts_Nov-24_Industry.pdf
https://industry.traveloregon.com/wp-content/uploads/2020/11/COVID-Impacts_Nov-24_Industry.pdf
https://industry.traveloregon.com/about/contact/email-newsletters/
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Có quỹ liên bang cho các chính quyền địa phương, bộ lạc, cơ quan tiểu bang, quận đặc biệt và 

một số tổ chức phi lợi nhuận tư trong khu vực được chỉ định để làm công việc khẩn cấp và sửa 

chữa hoặc thay thế các cơ sở công cộng bị hư hỏng do cháy rừng ở Oregon, xảy ra từ ngày 7 

tháng Chín đến ngày 3 tháng Mười Một, 2020. 

Đương đơn đủ tiêu chuẩn bao gồm các chính quyền địa phương và bộ lạc, cơ quan tiểu bang và 

một số tổ chức phi lợi nhuận tư (private nonprofits, hay PNP) đã phải chịu chi phí cho các hoạt 

động ứng phó và/hoặc có cơ sở bị thiệt hại do hậu quả trực tiếp của cháy rừng vào tháng Chín ở 

các quận sau đây: Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, 

Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, Tillamook, Washington, 

Wasco và Yamhill.  

Đương đơn đủ tiêu chuẩn có thể nộp đơn trực tiếp qua Cổng Thông Tin Tài Trợ FEMA. Nếu cơ 

quan quý vị đã ghi danh trên Cổng Thông Tin Tài Trợ FEMA, thì nộp RPA trực tiếp tại 

grantee.fema.gov 

Nếu quý vị không thể vào Cổng Thông Tin Tài Trợ FEMA hoặc cần hỗ trợ để lập trương mục 

người dùng trên Cổng Thông Trợ Giúp Công Cộng, thì liên lạc với Selicity Icefire, Phụ Tá Trợ 

Giúp Công Cộng theo số điện thoại 503-378-3934 hoặc gởi điện thư đến 

selicity.icefire@state.or.us. 

Hỗ trợ nhà tạm trú của Hội Hồng Thập Tự sẽ chuyển sang Ban Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon 

(Oregon Department of Human Services, hay ODHS) 

Hợp đồng quản lý nhà tạm trú của Hội Hồng Thập Tự kết thúc vào ngày 31 tháng Chạp, 2020. 

Khi hợp đồng kết thúc, ODHS sẽ trực tiếp quản lý nhiệm vụ nhà tạm trú.  

 ODHS sẽ tiếp tục cung cấp nhà tạm trú cho cư dân nào cần và cam kết chuyển tiếp tốt 

đẹp cho mỗi người hiện đang ở nhà tạm trú. 

 Các nhóm ODHS sẽ gặp từng người và gia đình ở nhà tạm trú để biết những rào cản 

trong việc chuyển chỗ khỏi nhà tạm trú rồi sẽ kết nối họ với các nguồn giúp đỡ địa 

phương.  

 Có hơn 4,000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại đáng kể và không thể ở cho đến khi 

được sửa chữa hoặc xây thay thế. Nhiều người mất nhà cửa, đồ dùng và sanh kế. 

 Nỗ lực ứng phó và phục hồi sẽ kéo dài do phạm vi phá hủy và thị trường gia cư đang khó 

khăn. 

 Hiện tại toàn tiểu bang có hơn 1,000 người ở nhà tạm trú không tập trung. 

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, và quý vị cũng có 

thể gọi số 711. 

https://grantee.fema.gov/
http://state.or.us/
mailto:david.cardona@state.or.us

