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VĂN  PHÒNG  QUẢN  LÝ  

KHẨN  CẤP  OREGON  

Ngày 23 tháng Mười Một, 2020 

Làm thế nào để ngăn ngừa bị lụt và cháy nhà trên khu đất của quý vị 

Người sống sót thảm họa bị mất mát do cháy rừng và gió thổi mạnh nên gọi Chuyên Viên Giảm 

Thiểu Thiệt Hại của FEMA để biết cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn sau 

đám cháy rừng. Gởi điện thư (email) đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov để biết thêm thông 

tin, rồi chuyên viên Giảm Thiểu Thiệt Hại sẽ trả lời cho quý vị. Ngoài ra, nên kiểm tra với quận 

tại địa phương của quý vị để điền các Mẫu Giấy Phép Ra Vào (Right Of Entry Form) để cho 

phép nhân viên của tiểu bang và liên bang dọn dẹp các mảnh vụn do cháy rừng ra khỏi khu đất 

của quý vị. Vào mạng lưới oregon.gov/deq để biết thêm thông tin. 

Ngày hết hạn xin trợ giúp FEMA 

Nếu quý vị bị mất mát do đám cháy rừng trong năm nay và chưa ghi danh với FEMA, xin đừng 

quên ngày hết hạn ghi danh xin hỗ trợ: Thứ Hai, 30 tháng Mười Một.  

Nếu cư ngụ trong các quận Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn hoặc 

Marion, và bị mất mát do đám cháy rừng, xin vào mạng lưới disasterassistance.gov, tải xuống 

ứng dụng FEMA, hoặc gọi số 800-621-3362 để biết thông tin về tiêu chuẩn và cách nộp đơn. 

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, 

dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu 

quý vị hoặc người nào quý vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-3362 (TTY 

800-462-7585). Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban 

Nha). 

Trợ cấp thức ăn nấu sẵn cho những người sống sót sau trận cháy rừng kéo dài đến cuối năm 

Bộ Nông Nghiệp Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng (FNS) Hoa Kỳ đã kéo dài Chương Trình 

Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung do Thảm Họa (DSNAP) cho những người nhận trong 23 quận bị 

mất mát do cháy rừng.  

Các quận được chấp thuận là: Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Curry, Deschutes, Douglas, 

Hood River, Jackson, Josephine, Jefferson, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, 

Multnomah, Polk, Tillamook, Wasco, Washington, và Yamhill. 

Miễn trừ này kéo dài đến hết ngày 31 tháng Chạp, 2020 và cho phép người nhận SNAP và DSNAP 

sử dụng quyền lợi của họ để mua thực phẩm nóng hoặc nấu sẵn từ các tiệm bán lẻ SNAP được ủy 

quyền và nhận thẻ SNAP EBT. Vẫn không được mua thực phẩm tại các nhà hàng. 

http://fema.dhs.gov/
https://www.oregon.gov/deq/Pages/index.aspx
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages
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Vào mạng lưới oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/FOOD-BENEFITS/Pages/DSNAP-Hot-Foods-

Waiver.aspx để biết thêm thông tin về việc miễn trừ thực phẩm nóng. 

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. 
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