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V Ă N  P H Ò N G  Q U Ả N  L Ý  K H Ẩ N  C Ấ P  

O R E G O N  

Dịch Vụ Thông Dịch Cứu Trợ Người Dân Oregon   
 

Khi xảy ra khủng hoảng, như cháy rừng năm 2020, thì đây có thể là thời gian đau thương, căng thẳng và 

bối rối cho tất cả mọi người. Nếu ngôn ngữ đầu tiên của quý vị không phải là tiếng Anh hay nếu quý vị 

không thông thạo Anh ngữ (limited English proficiency, hay LEP), thì có thể càng thấy tổn thương hơn 

khi trải qua khủng hoảng vì không hiểu lúc nào, ở đâu hay cách nào để được trợ giúp.  

 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon (Office of Emergency Management, hay OEM) hiểu rõ điều này 

và cam kết người dân Oregon sẽ được chu cấp thông tin cần thiết, bằng ngôn ngữ giúp họ phục hồi tốt 

nhất sau thiệt hại.  

 

Nhiều người không nói tiếng Anh bị ảnh hưởng bởi cháy rừng vào năm ngoái là những lao động thiết yếu 

trong cộng đồng của họ và là một phần quan trọng của nền kinh tế và sản xuất Oregon. Điều quan trọng là 

phải bảo đảm tất cả những người sống sót sau cháy rừng đều được trợ giúp cần thiết để tiểu bang phục hồi 

hoàn toàn.  

 

Bằng cách ưu tiên trợ giúp và thông tin cho các cộng đồng LEP, OEM đã thuê mướn một số người cung 

cấp dịch vụ phiên dịch và thông dịch. Một trong số họ là Mạng Lưới Người Thông Ngôn có Chứng Chận 

của Oregon (Oregon Certified Interpreters Network, hay OCIN), một hãng thuộc sở hữu của người thiểu 

số và đặt tại Oregon. Nhân viên OEM và OCIN phối hợp cùng nhau để bảo đảm mọi người đều được 

thông tin họ cần, để phục hồi cho những người dân Oregon bị ảnh hưởng và từ đó, phục hồi cho cả tiểu 

bang.  

 

“Không nói được tiếng Anh là một điều rất khó khăn với tôi, tôi thấy đó thật sự là một rào cản. Đặc biệt là 

sau cháy rừng vào năm ngoái khi tôi tìm cách nộp đơn xin trợ giúp FEMA và những nơi khác, ”Alma 

Lorena Carrion, một bà mẹ đơn thân có ba đứa con ở Nam Oregon cho biết. “Tôi có thể lấy mẫu đơn xin 

đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, rồi nộp đơn xin quyền lợi FEMA Tôi rất cảm kích có người thông 

ngôn trợ giúp điền mẫu đơn này. Có nhiều người tốt ở đó để giúp tôi điền các mẫu đơn của FEMA. Giờ 

đây, tôi đang ở một căn hộ cùng các con của tôi, nhờ có mẫu đơn đã được thông dịch”. 

 

Carlos Nunez của OCIN cho biết: “Tôi tự hào mình là một người thông dịch, tôi có thể thu hẹp khoảng 

cách giao tiếp và giúp phổ biến thông tin quan trọng cho cộng đồng. “Với tư cách là một hãng, mục tiêu 

chánh của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách giữa các dịch vụ của tiểu bang và mọi người trong cộng đồng. 

Chúng tôi biết mình đang tạo sự thay đổi cho những người này và cho tiểu bang.”  

 

OEM đang phiên dịch thông tin ra ngoài, sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt, và cũng có thể 

dịch các yêu cầu cụ thể sang một số ngôn ngữ khác. OEM cũng luôn có người thông ngôn sẵn sàng có 

mặt khi cần sự tham gia của cộng đồng, gồm cả liên lạc với FEMA và các cơ quan pháp lý địa phương.  

 

Nunez cho biết: "Tôi đã thông dịch cho Thống Đốc Kate Brown và Giám Đốc Phelps tại các buổi họp báo 

trong thời gian cháy rừng. Tôi thật vinh dự khi được làm phần việc của mình để giúp đỡ cộng đồng vào 

lúc cần thiết. “Ngôn ngữ có thể là một rào cản, nhưng không nhất thiết là như vậy. Là người dân Oregon, 

tất cả chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và bảo đảm mọi người đều được trợ giúp”. 
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Xin đừng ngại liên lạc với David Cardona, Quản Lý Dịch Vụ Ngôn Ngữ của OEM tại 

David.Cardona@state.or.us nếu quý vị cần bất cứ thông tin gì liên quan đến phục hồi sau cháy rừng, được 

dịch sang ngôn ngữa ưa chuộng của quý vị hoặc ở dạng thay thế.  
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