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VĂN PHÒNG QUẢN LÝ KHẨN CẤP  

TIỂU BANG OREGON 

 

Cập nhật Phục hồi do Cháy rừng đến ngày 10 tháng 12 năm 2020 

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Tiểu bang Oregon phối hợp với các cơ quan liên bang và tiểu bang 
phân phối bản cập nhật thông tin này được đối chiếu và xác minh về các nỗ lực phục hồi do cháy 
rừng của Tiểu bang Oregon. 

Sở Lâm nghiệp Tiểu bang Oregon tổ chức diễn đàn, lấy ý kiến cộng đồng về kế 
hoạch trồng rừng tại khu rừng Santiam của tiểu bang 

Do những tác động và thiệt hại quy mô lớn đối với Khu rừng Santiam của Tiểu bang trong các 
trận cháy rừng năm 2020, Bộ Lâm nghiệp Tiểu bang Oregon (ODF) đang lấy ý kiến cộng đồng 
đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch thực hiện sửa đổi cho Hạt North Cascade. Kế 
hoạch hiện tại bao gồm các khía cạnh của việc phục hồi rừng như trồng lại, khai thác hạn chế và 
an toàn công cộng. 

ODF sẽ tổ chức một diễn đàn công cộng ảo thông qua Zoom từ 1:30-3:30 chiều, thứ Ba, ngày 08 
tháng 12, để cung cấp tổng quan về thiệt hại của rừng sau cháy, trình bày các kế hoạch ban đầu 
của ODF về phục hồi rừng và lấy ý kiến cộng đồng. Để xem và tham gia vào cuộc họp diễn đàn, 
truy cập oregon.gov/odf/recreation/Pages/santiam-state-forest.aspx. Ý kiến công khai có thể sử 
dụng mẫu này gửi tới email ODF.SFComments@oregon.gov hoặc các ý kiến gửi thư tới ODF 
Public Affairs, 2600 State St., Salem OR 97310. 

Nông dân nhận nhà ở tạm thời 
Fry Family Farms, nằm ngoài Medford, đang thực hiện việc chăm sóc gia đình tại đây, nhiều 
người trong số họ đã mất nhà trong các trận cháy rừng ở Nam Tiểu bang Oregon trong năm 
nay.  

Theo Mail Tribune, Fry Family Farm Store đã hợp tác với một nhóm phi lợi nhuận, Our Family 
Farms, trao séc hơn 200.000 đô la cho 44 nông dân và gia đình của họ nhằm giúp đỡ chi phí nhà 
ở.  

Các khoản đóng góp cho quỹ cứu trợ đến từ cư dân và doanh nghiệp địa phương, cũng như từ 
những người dân trên toàn quốc và các nước xa xôi như Úc. 

Những người nông dân địa phương đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế vùng 
Nam Tiểu bang Oregon. Những người lao động cần thiết có thể phải rời khỏi khu vực này của 
Tiểu bang nếu họ không thể tìm được nơi ở mới.  

https://mailtribune.com/news/top-stories/local-farm-workers-get-housing-help-after-almeda-fire
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Family Farms của chúng tôi sẽ tiếp tục nhận quyên góp cho các đợt hỗ trợ nhà ở bổ sung giúp 
những người bị mất nhà cửa do cháy rừng trong năm nay. Để đóng góp, truy cập 
ourfamilyfarms.org. 

Duy trì các quyền sử dụng nước sau cháy rừng 

Việc sử dụng nước là huyết mạch của nhiều trang trại ở Tiểu bang Oregon. Sử dụng nước ở Tiểu 
bang Oregon thường yêu cầu có quyền sử dụng nước, xác định nơi nước sẽ được sử dụng (nơi 
sử dụng), nước sẽ được sử dụng cho mục đích gì (đặc điểm sử dụng) và vị trí nơi nước được xả 
ra, như suối, hồ hoặc giếng (điểm chuyển hướng). Bộ Tài nguyên Nước Tiểu bang Oregon 
(OWRD) thực hiện các luật về quyền về nước của Tiểu bang Oregon. 

Sau các trận cháy rừng năm 2020, nhiều nguồn nước hoặc cách sử dụng nước có thể thay đổi. 
Nếu hệ thống nước được xây dựng lại tại cùng điểm chuyển hướng hoặc giếng và việc sử dụng 
nước diễn ra chính xác như trước khi xảy ra cháy rừng, thì không cần sự chấp thuận của OWRD. 
Việc sử dụng nước có thể bắt đầu trở lại khi nó phù hợp với quyền về nước hiện có. Nếu nước 
được sử dụng khác với cách sử dụng trước đây theo quyền sử dụng nước hiện có, chủ sở hữu 
quyền sử dụng nước có thể phải nộp đơn và nhận chấp thuận cho việc chuyển đổi hoặc sửa đổi 
trước khi thực hiện thay đổi này. 

Để biết thêm thông tin về quyền sử dụng nước; nước ngầm và giếng; suối và đập; và các chủ đề 
nóng hổi khác liên quan đến nước nằm trong tài sản của quý vị, truy cập đến Bộ Tài nguyên 
Nước Tiểu bang Oregon tại oregon.gov/owrd/Pages/index.aspx. 

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc định dạng 
mà quý vị muốn. Liên hệ với David Cardona, Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ OEM theo số 
971-719-1183 hoặc email david.cardona@state.or.us. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi 
chuyển tiếp hoặc quý vị có thể quay số 711. 
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