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VĂN  PHÒNG  QUẢN  LÝ  

KHẨN  CẤP  OREGON  

  

Cập Nhật về Phục Hồi Sau Cháy Rừng cho ngày 14 tháng Chạp, 2020 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon, phối hợp 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. 

Ban Quản Lý Tiểu Thương cho thời gian ân hạn nộp đơn xin tiền vay do ảnh 

hưởng của cháy rừng với lãi suất thấp: Ngày 15 tháng Chạp, 2020  
Các doanh nghiệp và gia hộ bị mất mát do cháy rừng bắt đầu ngày 7 tháng Chín được khuyến khích nộp 

đơn xin tiền vay của Ban Quản Lý Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA). Hạn chót 

nộp đơn xin tiền vay Thảm Họa Thể Chất (Physical Disaster, hay PD) cho SBA là thứ Ba, ngày 15 tháng 

Chạp, tính cả thời gian ân hạn theo yêu cầu (hạn chót trước đây là ngày 30 tháng Mười Một, thêm thời 

gian ân hạn kết thúc vào ngày 15 tháng Chạp).  

Các tiểu thương và người dân ở trong những quận bị ảnh hưởng do cháy rừng sau đây có thể nộp đơn: 

Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, 

Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, Tillamook, Washington, Wasco và Yamhill. 

Vào mạng lưới sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/physical-damage-loans để biết thêm thông 

tin về chương trình SBA và những tài nguyên sẵn có 

Quý vị sống trong khu vực bị ảnh hưởng do cháy rừng?  

Muốn mua bảo hiểm lũ lụt Do mùa cháy rừng thảm khốc làm thiêu rụi cảnh quan, nhiều chủ nhà 

ở Oregon hiện phải đối mặt với nguy cơ lũ bất chợt và các dòng chảy bùn. Cháy rừng phá hủy thảm thực 

vật hỗ trợ và giữ vững sườn đồi; nhưng khi không còn cây để giữ đất tại chỗ thì chỉ cần một lượng mưa 

nhỏ cũng có thể tạo ra dòng chảy bùn. Chỉ một insơ nước cũng có thể gây ra thiệt hại lớn. Có bảo hiểm lũ 

lụt là sự khác biệt giữa phục hồi hay tổn hại tài chánh. 

Ngay cả khi nhà quý vị chưa từng bị lụt trước đây, thì cháy rừng vẫn có thể để lại những dải đất cằn cỗi 

gây ra lũ bất chợt và các dòng chảy bùn ở những khu vực bình thường có nguy cơ thấp. Điều này có thể 

xảy ra nhanh chóng và không báo trước. Trước khi gầy dựng lại hoặc xây cất, quý vị cần hỏi các viên 

chức xây cất và quản trị viên lũ lụt ở địa phương quý vị.  

Gọi số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585), hoặc vào mạng lưới floodsmart.gov để biết thêm thông tin về 

Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia của FEMA. Những người đã mua bảo hiểm lũ lụt có thể vào 

mạng lưới  floodsmart.gov/flood-insurance/buy, hoặc hỏi nhân viên bảo hiểm của mình.  

Yêu Cầu Trợ Giúp Công Cộng Gia Hạn đến ngày 13 tháng Giêng  
Có quỹ liên bang cho các chính quyền địa phương, bộ lạc, cơ quan tiểu bang, biệt khu và một số tổ chức 

phi lợi nhuận tư trong khu vực được chỉ định để làm công việc khẩn cấp và sửa chữa hoặc thay thế các cơ 

sở công cộng bị hư hỏng do cháy rừng ở Oregon, xảy ra từ ngày 7 tháng Chín đến ngày 3 tháng Mười 

https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/physical-damage-loans#section-header-0
https://www.floodsmart.gov/
https://www.floodsmart.gov/flood-insurance/buy
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Một, 2020. Hạn chót Yêu Cầu Trợ Giúp Công Cộng (Request Public Assistance, hay RPA) được gia hạn 

từ ngày 13 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng, 2021. 

Đương đơn đủ tiêu chuẩn (xem bên trên) đã trả chi phí cho các hoạt động ứng phó và/hoặc có cơ sở bị 

thiệt hại do hậu quả trực tiếp của cháy rừng vào tháng Chín có thể nộp đơn ở các quận sau đây : Benton, 

Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, 

Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, Tillamook, Washington, Wasco và Yamhill.  

Đương đơn đủ tiêu chuẩn có thể nộp đơn trực tiếp qua Cổng Thông Tin Tài Trợ FEMA. Nếu cơ quan 

quý vị đã ghi danh trên Cổng Thông Tin Tài Trợ FEMA, thì nộp RPA trực tiếp tại 

grantee.fema.gov Nếu quý vị không thể vào Cổng Thông Tin Tài Trợ FEMA hoặc cần hỗ trợ để lập 

trương mục người dùng trên Cổng Thông Tin Trợ Giúp Công Cộng, thì liên lạc với Selicity Icefire, Phụ 

Tá Trợ Giúp Công Cộng theo số điện thoại 503-378-3934 hoặc gởi điện thư đến 

selicity.icefire@state.or.us. 

Cơ Quan Sức Khỏe Oregon và thông tin về thuốc chủng ngừa COVID-19  

Do các trường hợp nhiễm COVID-19 tăng vọt trên toàn tiểu bang và cư dân Oregon được yêu cầu Ở Nhà, 

đây là thời gian khó khăn cho nhiều người đã phải ra khỏi nhà do cháy rừng. Nhiều người Oregon muốn 

biết tiểu bang sẽ phân phối ra sao khi có thuốc chủng ngừa.  

Cơ Quan Sức Khỏe Oregon (Oregon Health Authority, hay OHA) đã lập ra một trang mạng để trả lời các 

thắc mắc của quý vị tại healthoregon.org/covidvaccine. Nếu sau khi truy cập mạng lưới, quý vị vẫn còn 

thắc mắc thì gởi điện thư đến COVID19.vaccine@dhsoha.state.or.us.  

Nếu quý vị có thắc mắc với các nơi chăm sóc sức khỏe về việc ghi danh để chủng ngừa COVID-19 thì 

điện thư đến Vaccine.ProviderEnroll@dhsoha.state.or.us, hoặc truy cập vào mạng lưới của nơi chăm sóc.  

Nếu quý vị có thắc mắc trên các phương tiện thông tin về COVID-19 và thuốc chủng ngừa COVID-19, 

thì vẫn tiếp tục gởi điện thư đến Trung Tâm Thông Tin Sức Khỏe OHA: 

orcovid19.media@dhsoha.state.or.us. 

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 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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