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VĂN  PHÒNG  QUẢN  LÝ  
KHẨN  CẤP  OREGON  

Ngày 20 tháng Mười Một, 2020 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon cung cấp hỗ trợ trong vùng 
 

Do thời gian cấp quỹ của hội đồng khẩn cấp Oregon bị giới hạn, OEM đã có thêm sáu Điều Phối 
Viên Sẵn Sàng và Ứng Phó Khu Vực (Response and Preparedness Regional Coordinators). Với 
tư cách là người biện hộ cho OEM và các chương trình của văn phòng – gồm cả chương trình 
phục hồi cháy rừng – những điều phối viên này là người liên lạc chánh cho những người quản lý 
khẩn cấp ở địa phương và bộ lạc để giúp phát triển, huấn luyện và thực hành các hoạch định, thể 
thức và chương trình. Những người này sẽ giúp các cộng đồng của Oregon tăng khả năng cần 
thiết để chuẩn bị, ứng phó và hồi phục hiệu quả do các tình trạng khẩn cấp hiện nay và trong 
tương lai.  

Quý vị có thể gửi trực tiếp thắc mắc về chương trình này cho Alaina Mayfield, 
alaina.mayfield@mil.state.or.us. 

An Toàn Hỏa Hoạn  
khi Đốt ở Sân Sau 

 Nhiều người dân Oregon đốt rác ở sân sau nhà mình nhưng hầu hết không biết việc đốt rác là 
nguyên nhân làm cháy rừng hàng đầu do con người ở tiểu bang của chúng ta. Duyệt lại các thông 
tin hữu ích sau để xem cách quý vị có thể phòng ngừa cháy rừng khi đốt rác: 

• Đập nhỏ, chế thành phân trộn hay chở rác đến trung tâm tái chế. 
• Gọi cơ quan cứu hỏa địa phương hoặc cơ quan hàng không trước khi quý vị đốt. 
• Kiểm tra dự báo thời tiết. 
• Dọn sạch trong bán kính 10 bộ quanh đống rác quý vị đốt. 
• Luôn có dụng cụ chữa lửa tại chỗ và ở ngay bên đống lửa quý vị đốt. 
• Đừng bao giờ sử dụng xăng. 
• Chỉ đốt rác ở sân sau. 
• Phải chắc chắn đống lửa quý vị đốt được dập tắt hoàn toàn. 
• Vào mạng lưới keeporegongreen.gov để biết thêm thông tin 

Trợ giúp thực phẩm khẩn cấp 

Dịch Vụ Gia Cư và Cộng Đồng Oregon (Oregon Housing & Community Services, hay OHCA) 
trợ giúp các chương trình thực phẩm bằng cách hỗ trợ nhiều chương trình dinh dưỡng và giáo 
dục, hoạt động qua mạng lưới của Ngân Hàng Thực Phẩm Oregon, gồm  21 ngân hàng thực 
phẩm vùng trên toàn tiểu bang.  Những chương trình này gồm có:  
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• Chương Trình Hàng Hóa Thực Phẩm Bổ Sung (Commodity Supplemental Food Program, 
hay CSFP) 

• Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm cho Thổ Dân Mỹ (Food Distribution Program on an 
Indian Reservation, hay FDPIR) 

• Chương Trình Trợ Giúp Thực Phẩm Khẩn Cấp Tạm Thời (Temporary Emergency Food 
Assistance Program, hay TEFAP)  

Thời Hạn Xin Tiền Vay Thảm Họa từ Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương 

Các tổ chức phi lợi tức tư nhân ở Oregon có thời hạn đến ngày 21 tháng Mười Hai, 2020, để nộp 
đơn xin tiền vay thảm họa liên bang SBA cho thiệt hại tài sản do cháy rừng và gió mạnh, bắt đầu 
từ ngày 7 tháng Chín, 2020. Các tổ chức phi lợi tức tư nhân cung cấp các dịch vụ thiết yếu liên 
quan đến chánh phủ và đủ điều kiện được hỗ trợ. 

Đương đơn có thể nộp đơn trực tuyến, nhận thêm thông tin về hỗ trợ thảm họa và tải ứng dụng 
tại https://disasterloanassistance.sba.gov/. Đương đơn cũng có thể gọi Trung Tâm Dịch Vụ 
Khách Hàng của SBA theo số (800) 659-2955 hoặc gửi điện thư đến 
disastercustomerservice@sba.gov để biết thêm thông tin về trợ giúp thảm họa SBA. 

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. 

 

 

 

 


