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Sắp đáo hạn nộp đơn xin Trợ Giúp Thất Nghiệp do Thảm Họa 

Hạn chót nộp đơn xin Trợ Giúp Thất Nghiệp do Thảm Họa (Disaster Unemployment Assistance, 
hay DUA) là thứ Sáu, ngày 27 tháng Mười Một (ngay sau Ngày Lễ Tạ Ơn). Nhân viên các quận 
Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn và Marion có thể đủ tiêu chuẩn 
được trợ giúp nếu cháy rừng hoặc gió mạnh đầu tháng Chín ảnh hưởng đáng kể đến công việc 
của họ. Lấy đơn xin trực tuyến cho DUA bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Nga, Việt và tiếng 
Trung Hoa Giản Thể trên mạng lưới oregon.gov/EMPLOY/Disaster hoặc gọi số 503-570-5000. 

Có cố vấn giúp đỡ cho những người sống sót  

Chương Trình Dịch Vụ Khẩn Cấp Cố Vấn Khủng Hoảng được gia hạn đến ngày 14 tháng 
Chạp, 2020. Có ba Chương Trình Cố Vấn Khủng Hoảng ở Oregon:  

Chương Trình Dịch Vụ Thường Xuyên cho Lũ Lụt (DR-4519),  

• Chương Trình Dịch Vụ Thường Xuyên cho COVID-19 (DR-4499)  
• Chương Trình Dịch Vụ Khẩn Cấp (DR-4562) cho Cháy Rừng  

• Đường dây trợ giúp về sức khỏe hành vi: Cơ Quan Sức Khỏe Oregon và cơ quan phi 
lợi nhuận Lines for Life có trụ sở tại Portland có đường dây trợ giúp cho cư dân tiểu 
bang: Safe + Strong 800-923-4357 (800-923-HELP). Đường dây hỗ trợ tinh thần miễn 
phí 24/7 và giới thiệu tài nguyên cho bất cứ ai cần, bao gồm cả những người đang bị 
khủng hoảng sức khỏe tâm thần. 

Safe + Strong là nỗ lực tiếp ngoại trên toàn tiểu bang bằng 12 ngôn ngữ để giúp các cộng đồng 
bị ảnh hưởng nhiều nhất trong vấn đề sức khỏe, thông qua các tài nguyên thích ứng về ngôn ngữ, 
văn hóa. Vào mạng lưới safestrongoregon.org/mental-emotional-health để có các tài nguyên hỗ 
trợ cảm xúc và tâm thần, cũng như hướng dẫn trò chuyện với những người thân thương có thể 
đang gặp khó khăn. 

Quý Vị Cần Giúp Đỡ? 
Oregon Wildfire Resources có nhiều tài nguyên để giúp quý vị.  

• Gọi 2-1-1 để được hỗ trợ – 211info kết nối cư dân với các tổ chức y tế và dịch vụ. Họ có 
nhân viên song ngữ nói tiếng Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập, Samoan, Pháp Creole, Ukraina, 
Somali và tiếng Quan Thoại, cùng với dịch vụ thông ngôn 24/7 qua 240 ngôn ngữ. 

• Tài Nguyên Phục Hồi Sau Hỏa Hoạn cho Cư Dân & Chủ Nhà Cất Sẵn/Di Động - Pam 
Marsh, Đại Diện Quận Nam Jackson 

• Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov để nộp đơn xin Trợ Giúp sau Thảm Họa của 
FEMA. 

https://www.oregon.gov/employ/unemployment/pages/disaster-assistance.aspx?utm_source=employ&utm_medium=egov_redirect&utm_campaign=https%3A%2F%2Fwww.oregon.gov%2Femploy%2Fdisaster
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Cách giúp đỡ những người sống sót sau cháy rừng ở Oregon 

Mùa hè năm nay đã gây ra những trận cháy rừng thảm khốc cho nhiều cư dân Oregon. Khi mùa 
đông đang đến gần, nhiều người tự hỏi họ có thể giúp đỡ được gì cho những người bị ảnh hưởng.  

Cách dễ dàng và hiệu quả nhất để trợ giúp là đóng góp tiền mặt cho các cơ quan hỗ trợ thảm họa 
đáng tin cậy. Nhân viên sẽ mua chính xác những thứ cần thiết với số tiền đóng góp. Nên đóng 
góp cho các tổ chức hiện đang có mặt ở các khu vực cháy rừng và tích cực hỗ trợ cộng đồng.  

Xem các đường nối dưới đây để biết cách đóng góp và/hoặc làm việc tự nguyện: 

American Red Cross (Hồng Thập Tự Mỹ) 
Team Rubicon (Nhóm Rubicon) 
Salvation Army (Tổ chức Cứu Thế Quân)  
Northwest Baptist Disaster Relief (Hỗ Trợ Thảm Họa Tây Bắc Baptist) 
Wildland Firefighters Fund (Quỹ Lính Cứu Hỏa Wildland) 
Oregon Food Bank (Ngân Hàng Lương Thực Oregon) 
Oregon Humane Society (Tổ Chức Nhân Đạo Oregon) 
Oregon Community Foundation (Hiệp Hội Cộng Đồng 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://www.redcross.org/local/oregon.html
https://teamrubiconusa.org/give/
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