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Cập Nhật về Phục Hồi Sau Cháy Rừng cho ngày 30 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. 

Những người sống sót sau cháy rừng được gia cư tạm thời 
Dù trải qua một năm COVID-19 kéo dài và cháy rừng dữ dội vào tháng Chín gây ra nhiều thiệt hai cho cư 

dân Oregon, chuẩn bị tổ chức Ngày Lễ Tạ Ơn là điều khó khăn, nhưng Simon Turner và gia đình vẫn thấy 

có điều tốt.  

Cuối tuần vừa qua, Turner đã ký giấy tờ để đến ở một ngôi nhà mới. Đây không phải là ngôi nhà có hàng 

rào bao quanh, và gia đình Turner và hai gia đình khác đã điền xong các mẫu giấy tờ cần thiết để lấy chìa 

khóa của chiếc xe nhà di động sẵn sàng cho họ vào ở công viên Quận Jackson. Họ có thể ở đó đến ngày 

15 tháng Ba, 2022, hoặc cho đến khi họ tìm được nơi ở lâu dài hơn.  

Những xe nhà di động là một phần trong chương trình gia cư tạm thời FEMA được Quận Jackson chấp 

thuận. Xe nhà di động được đặt trong các công viên thương mại, đã có sẵn các miếng lót và tiện ích. 

FEMA có kế hoạch xây các điểm tập trung ở khu vực bị ảnh hưởng để những người sống sót vẫn có thể ở 

gần cộng đồng, trường học và nơi cầu nguyện của họ. 

Đọc bài báo trên The Ashland Tidings để biết thêm về Turner và quá trình phục hồi của anh ấy sau đám 

cháy ở Almeda  

Vì sao quận của tôi không được chấp thuận Chương Trình Gia Cư Tạm Thời FEMA? 
Khi cứu xét chấp thuận Chương Trình Gia Cư Tạm Thời, FEMA xem xét tất cả dữ liệu có sẵn để đánh giá 

mức cần thiết chấp thuận cho các quận, bao gồm tình trạng nhà ở. Hiện tại, chương trình gia cư tạm thời 

được chấp thuận ở các Quận Jackson, Linn, Marion và Lincoln. Nhóm lãnh đạo FEMA và Văn Phòng 

Quản Lý Khẩn Cấp Oregon làm việc trực tiếp với cộng đồng địa phương để cung cấp các chương trình 

gia cư tạm thời tốt nhất cho những người sống sót.  

Chúng tôi cứu xét dựa trên thông tin từ các đương đơn ở những quận bị mất mát, và đây là lý do người 

sống sót cần nộp đơn cho FEMA.  

Hạn chót nộp đơn xin Hỗ Trợ Cá Nhân FEMA (có thể bao gồm hỗ trợ nhà cho thuê) đã được gia hạn đến 

ngày 30 tháng Mười Một, 2020 (hôm nay).  

Ngoài ra, nhiều yếu tố môi trường, cộng đồng và thị trường nhà ở ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp 

gia cư tạm thời. Điều này bao gồm mức độ sẵn có các lựa chọn gia cư tại thị trường địa phương và những 

khu vực đất có các tiện ích cho công chúng và giao thông. 

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 

https://ashlandtidings.com/news/top-stories/no-place-like-home-11-28-2020
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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. 
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