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Tin Mới 

Hỗ Trợ Thảm Họa Liên Bang cho Oregon lên hơn $116 Triệu 

 
Salem, Ore. – Ba tháng sau khi Tổng Thống tuyên bố Cháy Rừng Oregon là thảm họa liên bang nghiêm 

trọng, quỹ tiểu bang và liên bang đã cung cấp hơn $116 triệu để hỗ trợ phục hồi sau cháy rừng ở Oregon 

Tính đến ngày 7 tháng Chạp, FEMA đã chấp thuận gần $31 triệu hỗ trợ thảm họa cho chủ nhà và người thuê. 

Tính gộp với hơn $52 triệu tiền vay thảm họa với lãi suất thấp của Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ, và 

$33 triệu tiền lương, hợp đồng dịch vụ và hàng hóa, quỹ liên bang đã chấp thuận hơn $116 triệu cho cư 

dân và doanh nghiệp ở Oregon. 

 

Dolph Diemont, Viên Chức Điều Phối Liên Bang FEMA nói: “Như chúng ta đã thấy, năm ngoái, cháy 

rừng có thể rất thảm khốc. Cư dân Oregon bị ảnh hưởng do thảm họa này đã cho thấy họ kiên cường và 

quyết tâm chưa từng có để phục hồi và tiến lên phía trước”. “Hỗ trợ của FEMA sẽ giúp người sống sót 

trong những bước đầu tiên quan trọng trên con đường phục hồi, trợ giúp tài chánh để họ đạt được các mục 

tiêu dài hạn và trở lại cuộc sống bình thường.” 

 

Andrew Phelps, Giám Đốc Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon nhắc chúng ta khi FEMA tiếp tục 

chăm chỉ cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những người sống sót và cộng đồng bị ảnh hưởng do cháy rừng 

năm nay, họ không đơn độc trong nỗ lực hợp tác phục hồi lâu dài. 

 

Phelps nói: “Năm nay rất khó khăn với hàng ngàn cư dân Oregon trên toàn tiểu bang”. “Nhờ hợp tác chặt 

chẽ với các đối tác liên bang, tiểu bang, tổ chức phi lợi nhuận và địa phương, chúng ta đã đạt những bước 

tiến đáng kể đến mục tiêu phục hồi, điều này đặc biệt ý nghĩa khi sắp nghỉ mùa đông. Phục hồi sau cháy 

rừng là một tiến trình lâu dài, và chúng tôi cam kết đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng người sống sót sau 

thảm họa khi cộng đồng chúng ta, và Oregon, cùng nhau xây dựng lại.” 

Những Điểm Chánh về Phục Hồi ở Oregon  

 2,917 cư dân Oregon được chấp thuận gia cư và các nhu cầu trợ giúp khác, tổng tài trợ gần $31 triệu. 

o Trong số đó, 501 chủ nhà được tiền hỗ trợ gia cư mức tối đa từ FEMA. 
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o Ngoài ra, hơn $6 triệu tiền tài trợ đã được chấp thuận để giúp chủ nhà và người thuê thay thế tài 

sản cá nhân, trả chi phí y tế và nha khoa, phí di chuyển, cất giữ và các chi phí quan trọng khác 

liên quan đến thảm họa, không được bảo hiểm hay các nơi khác bao trả. 

 FEMA đã hoàn thành kiểm tra thiệt hại cho 6,764 ngôi nhà. 

 Chương trình gia cư trực tiếp của FEMA tiếp tục kết nối các gia đình với những lựa chọn gia cư càng 

nhanh càng tốt để tất cả gia đình đủ tiêu chuẩn đều có nơi ở tạm thời. Tính đến ngày 13 tháng Chạp, 

21 gia đình đã được cung cấp giải pháp gia cư tạm thời. 

 Thông qua chương Trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp sau Thảm Họa của liên bang, Tiểu Bang Oregon đã 

chấp thuận $246,700 hỗ trợ 153 người sống sót. 

 Có dịch vụ pháp lý sau thảm họa để trả lời những thắc mắc pháp lý cho người sống sót sau cháy rừng. 

Người sống sót có thể tận dụng dịch vụ này trực tuyến tại mạng lưới  osbar.org/public/index.html, 

hoặc gọi số 800-452-7636 hay 503-684-3763. 

 FEMA có sáu Điểm Tiếp Ngoại phục vụ cho các quận Jackson, Lane, Marion, Linn, Lincoln, 

Clackamas và Douglas. Ở những nơi này, các nhóm hỗ trợ người sống sót sau thảm họa phục vụ 

1,856 khách viếng, giúp cư dân nộp đơn xin tài trợ cho FEMA, khiếu nại các quyết định của FEMA, 

cập nhật tình trạng đơn xin của họ, nhận thư giới thiệu và đáp ứng các nhu cầu khác.  

 Từ khi được Lệnh Làm Nhiệm Vụ của FEMA vào ngày 24 tháng Chín, 17 nhóm phục hồi hiện trường 

của EPA làm việc 12 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần và đã thu gom, lấy rác thải nguy hiểm cho các 

gia hộ ở trên 2,300 mảnh đất bị lửa tàn phá trong tám quận của Oregon. 

 Các nhóm EPA cũng đã ổn định và thu gom tro và rác trên hơn 230 mảnh đất dọc các đường thủy 

Oregon - bao gồm năm dặm vùng ven sông Bear Creek ở Quận Jackson - bảo vệ phẩm chất nước khỏi 

các dòng chảy độc hại. 

 Phối hợp chặt chẽ với Ban Sức Khỏe Tâm Thần và Nghiện Ngập Ma Túy, thông qua Chương Trình 

Dịch Vụ Cố Vấn Khủng Hoảng Trước Mắt, FEMA đã cung cấp $779,545 để cố vấn cho những người 

sống sót sau cháy rừng. Có Đường Dây Trợ Giúp An Toàn+Vững Chắc (Safe+Strong Helpline) cho 

cả trẻ em và người lớn đang bị căng thẳng, lo lắng hay có các triệu chứng khác như buồn chán liên 

quan đến thảm họa. Gọi số 800-923-4357 hoặc truy cập safestrongoregon.org/mental-emotional-

health để xin trợ giúp. Đây là một dịch vụ miễn phí do Cơ Quan Sức Khỏe Oregon và Limes for Life, 

một cơ quan vô vụ lợi tại Portland cung cấp. 

 Cho đến hôm nay, $410,308 đã được chấp thuận cho các hoạt động sửa chữa theo Chương Trình Trợ 

Giúp Công Cộng của FEMA. Chương trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA giúp các chính quyền 

tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng cùng một số tổ chức phi lợi nhuận tư ứng phó và phục hồi khi 

xảy ra các thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng. Quỹ PA trang trải chi phí dọn rác, các 

biện pháp cứu sinh khẩn cấp, và khôi phục cơ sở hạ tầng công cộng. 

 FEMA đã nhận 146 Yêu Cầu Trợ Giúp Công Cộng từ các chính quyền và tổ chức địa phương của 

Oregon. 

 FEMA đã thuê 30 cư dân địa phương phụ trách một số nhiệm vụ trong tiến trình phục hồi. Việc thuê 

cư dân địa phương sẽ giúp cho tiến trình phục hồi vì trong số họ có nhiều người sống sót sau thảm 

họa, biết rõ cộng đồng mình và những thách thức cư dân Oregon như họ đang phải đối mặt. 

 Tất cả tin nhắn của FEMA về thảm họa được cung cấp qua 7 ngôn ngữ phổ biến ở Oregon: Tiếng Tây 

Ban Nha, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Somali, và Nga ngoài tiếng Anh và Ngôn Ngữ 

Ký Hiệu Mỹ. Có thông dịch viên song ngữ trong các buổi họp công cộng, .   

https://www.osbar.org/public/index.html
http://www.safestrongoregon.org/mental-emotional-health
http://www.safestrongoregon.org/mental-emotional-health
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 Đường dây trợ giúp sau thảm họa miễn phí, 800-621-3362 cũng có các chuyên gia hỗ trợ bằng 7 ngôn 

ngữ đó và các ngôn ngữ bổ sung, và có dịch vụ thông dịch trực tiếp cho tất cả đương đơn gọi đến 

FEMA.  

### 

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). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện 

thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị 

nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có tổng đài thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. 

(Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).  

Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện 

với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn 

và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn hoặc để hỏi về nguy cơ lũ 

lụt mới của quý vị sau đám cháy gần nơi quý vị, hãy gửi điện thư  đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov, 

chuyên viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA sẽ trả lời các câu hỏi cho người sống sót. Trước khi xây cất 

lại, quý vị cần hỏi viên chức xây cất và quản trị viên lũ lụt ở địa phương quý vị để được hướng dẫn. 

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên Twitter và LinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov để 

biết thêm thông tin. 

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa. 

 

mailto:FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov
https://twitter.com/FEMARegion10
https://www.linkedin.com/company/fema-region-10
http://www.fema.gov/disaster/4562

