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TÓM LƯỢC TÌNH TRẠNG 

Thứ Sáu, ngày 6 tháng Mười Một, 2020, Ban Lâm Nghiệp Oregon (Oregon Department of Forestry, hay 
ODF) tuyên bố mùa cháy rừng 2020 ở Tây Nam Oregon kết thúc, không còn cháy rừng trên các vùng đất 
được ODF bảo vệ. Tiểu bang Oregon cảm tạ nỗ lực phi thường của lính cứu hỏa trong mùa hỏa hoạn lịch 
sử và bi thương năm nay. Cho dù mùa cháy rừng đã kết thúc, nhưng chúng ta vẫn cần có các biện pháp 
quanh năm để phòng ngừa cháy rừng và điều quan trọng là phải luôn cảnh giác. Truy cập Keep Oregon 
Green để biết các hướng dẫn phòng ngừa cháy rừng trong năm. 

ĐIỀU CẦN BIẾT 

Nếu quý vị bị ảnh hưởng do cháy rừng vào tháng Chín và chưa ghi danh FEMA, hãy làm ngay bây giờ! 
Hạn chót là ngày 16 tháng Mười Một. Hỗ trợ từ FEMA có thể giúp chi trả các chi phí cần thiết và nhu 
cầu chánh yếu mà bảo hiểm hoặc các hình thức khác của bảo hiểm không đáp ứng.  

Nếu quý vị đã ghi danh với FEMA, thì cần cho họ biết bất cứ thay đổi nào về thông tin liên lạc hoặc nhà 
băng. Các chi phiếu hỗ trợ thảm họa từ FEMA không thể chuyển đến nơi khác được. Nếu không thể sử 
dụng nhà mình, thì quý vị có thể yêu cầu dịch vụ bưu chánh giữ lại thư cho mình. 

Liên lạc với FEMA trực tuyến tại disasterassistance.gov hoặc gọi số 800-621-3362. 

BUỔI HỌP TỪ XA VỚI ỦY VIÊN BẢO HIỂM OREGON ANDREW STOLFI  

Những người sống sót sau cháy rừng có thắc mắc về bảo hiểm được mời tham gia buổi họp từ xa do Ủy 
Viên Bảo Hiểm Oregon Andrew Stolfi và nhân viên Ban Dịch Vụ Khách Hàng và Doanh Nghiệp 
(Department of Consumer and Business Services, hay DCBS) tổ chức vào thứ Năm này, ngày 12 tháng 
Mười Một. 

Đại diện đến từ Phân Ban Quy Định Tài Chánh sẽ trả lời các thắc mắc về bảo hiểm cháy rừng, tiến trình 
xin bồi hoàn và những tài nguyên sẵn có. Cũng sẽ có đại diện FEMA sẵn sàng trả lời các thắc mắc về 
Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia.  

Tham gia trực tiếp buổi họp từ xa lúc 11 giờ sáng thứ Năm, ngày 12 tháng Mười Một. Hoặc, gọi để nghe 
trực tiếp theo số 253-215-8782 hoặc 669-900-6833. ID Buổi Họp: 992 4748 7370 và Mật Số: 867128. 

DCBS sẽ thâu thập trước các thắc mắc. Gởi thắc mắc trực tuyến.  

Ghi danh để được nhắc nhở qua điện thư trước ngày họp. Những người không thể tham gia có thể lên 
mạng lưới bảo hiểm cháy rừng của DCBS để lấy các tài nguyên và thông tin liên lạc, trả lời nhiều thắc 
mắc về bảo hiểm phục hồi sau cháy rừng. Truy cập oregon.gov/DCBS/Pages/index.aspx để biết thêm. 
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http://dcbspage.org/NOV.TOWNHALL
https://dcbs.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cMXZnVOKbcipBjL
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