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Cập Nhật về Phục Hồi Sau Cháy Rừng cho ngày 17 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. 

Bộ Công Cụ Trực Tuyến Quản Lý Mảnh Vụn Mới 

Là một phần của Bước 2 trong nỗ lực dọn dẹp Phụ Hồi Cháy Rừng của Oregon, trong tuần này 

chúng tôi xin giới thiệu một bộ công cụ trực tuyến mới cho cộng đồng. Bộ công cụ bao gồm một 

bản câu hỏi tín số cho chủ nhà tư nhân để cung cấp thông tin quan trọng về tài sản của họ khi bắt 

đầu nỗ lực dọn dẹp. Các bản câu hỏi này đã được gửi qua bưu điện, điện thư (email) và có trên 

mạng lưới, cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết cho từng sở hữu. Nhóm được mướn sẽ sử 

dụng thông tin này để chọn chương trình dọn dẹp mảnh vụn, bảo đảm hoạt động an toàn và có 

hiệu quả. 

Mạng lưới cũng bao gồm một bản đồ tương tác để theo dõi tiến trình dọn dẹp toàn tiểu bang 

cũng như thông tin hữu ích qua nhiều ngôn ngữ. Hãy vào mạng lưới: wildfire.oregon.gov.  

Chủ nhà cũng có thể gọi đến Đường Dây Nóng Dọn Dẹp Cháy Rừng để hỏi cụ thể về công tác 

dọn dẹp: 503-934-1700. 

Giúp Đỡ trong Ngày Lễ 

Bình thường những ngày nghỉ lễ là lúc bị căng thẳng – nhưng năm nay thì còn tệ hơn cho các gia 

đình và cộng đồng phải đối mặt với những thách thức từ ảnh hưởng của cháy rừng như mất mát 

nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh. Các trường hợp COVID-19 tăng cao trên toàn tiểu bang cũng 

tăng thêm phần nghiêm trọng cho một năm đầy thử thách.  

Có nhiều tài nguyên để giúp đỡ cộng đồng, bao gồm đồ chơi và thực phẩm cho những ngày lễ. 

Hãy vào 211.org để xem các nguồn tài nguyên có thể có trong khu vực của quý vị. Nhiều cộng 

đồng trong Oregon kết hợp với nhau, như những gì họ thường làm, để lo cho những người khác 

trong cộng đồng, trong mùa này -- hỏi quận của quý vị để biết về những trợ giúp này. 

Chúng tôi cũng có hỗ trợ cố vấn cho cư dân Oregon nào cần. Chúng tôi cũng 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 nhiều triệu chứng khác như buồn chán liên quan đến thảm họa. Xin gọi số 

800-923-4357 hoặc vào mạng lưới safestrongoregon.org/mental-emotional-health để được giúp 

https://wildfire.oregon.gov/
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đỡ. Đây là một dịch vụ miễn phí do Cơ Quan Sức Khỏe Oregon và Lines for Life, một cơ quan 

vô vụ lợi tại Portland cung cấp. 

Ôn lại: 90 ngày sau khi tuyên bố thảm họa 

Sau 3 tháng trong chặng đường dài hồi phục của Oregon, chúng tôi đã phục hồi một số lượng 

đáng kể với kết quả tốt cho những người sống sót bị ảnh hưởng bởi đám cháy rừng tàn khốc này. 

Một số điểm nổi bật bao gồm: 

 Hơn $116 triệu tài trợ của liên bang đã được chấp thuận cho các cư dân và doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng bởi cháy rừng trên khắp Oregon, bao gồm gần $31 triệu hỗ trợ cá nhân cho 

chủ nhà và người thuê.  

 Tổng số tiền cho vay do thảm họa với lãi suất thấp từ Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương 

Hoa Kỳ lên hơn $52 triệu và thêm $33 triệu trả cho tiền lương, dịch vụ và hợp đồng. 

 Sáu địa điểm tiếp ngoại bên ngoài do FEMA giúp đỡ trực tiếp và các nguồn tài nguyên 

khác để giúp người sống sót tìm những thứ họ cần.  

 EPA dọn dẹp chất thải nguy hiểm từ 2,385 lô đất, hoàn tất Bước 1 của chương trình dọn 

dẹp mảnh vụn do tiểu bang Oregon lãnh đạo. 

 Gần $800,000 dịch vụ cố vấn được cung cấp cho những người sống sót cháy rừng. 

 Thông báo tin tức về thảm họa được cung cấp qua nhiều ngôn ngữ và các dạng thay thế. 

 21 gia đình được cung cấp nhà ở tạm thời qua chương trình gia cư trực tiếp của FEMA.  

 Ổn định và thu gom tro bụi và mảnh vụn trên hơn 230 lô đất dọc các đường nước/sông 

ngòi Oregon - bao gồm năm dặm vùng ven lạch nước Bear Creek ở Quận Jackson - bảo 

vệ phẩm chất nước không bị nước thải độc hại.  

Bản tin này có bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt trên Mạng Lưới Phục Hồi Cháy 

Rừng Oregon: Oregon Wildfire Recovery - Media Resources (Phục Hồi Cháy Rừng Oregon – 

Các Tài Nguyên Được Phát Hành). Nếu muốn thông tin bằng những ngôn ngữ khác, bản in to, 

bằng chữ braille hoặc các dạng khác, xin 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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