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Cập Nhật về Phục Hồi Sau Cháy Rừng cho ngày 30 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. 

Thông điệp cho niềm hy vọng và sự kiên cường trong mùa lễ hội 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon (Oregon Office of Emergency Management, hay OEM) và Cơ 

Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) gởi đi thông 

điệp cho niềm hy vọng, sự kiên cường và lời chúc vui vẻ trong ngày lễ, để những người sống sót sau cháy 

rừng an tâm rằng Tiểu Bang Oregon và các đối tác liên bang luôn sẵn sàng trợ giúp họ trong tiến trình 

phục hồi sau cháy rừng. 

OEM luôn sẵn sàng kết nối những người sống sót sau cháy rừng với các nguồn giúp đỡ cần thiết. Chúng 

tôi khuyến khích những người sống sót liên lạc trực tiếp với các viên chức địa phương của quận để biết 

danh sách đầy đủ các nguồn giúp đỡ địa phương, tiểu bang, bộ lạc và liên bang. Vào mạng lưới 

wildfire.oregon.gov/county-resources để biết danh sách các quận bị ảnh hưởng do cháy rừng. 

Tiến trình phục hồi bắt đầu bằng nơi ở cho nhiều người. Khi hoạt động phục hồi tiến triển, các gia đình ở 

Nam Oregon hiện được đưa vào trong gia cư tạm thời để ổn định trong giai đoạn khó khăn này. Hãy đọc 

bài báo Nhờ FEMA, Giáng Sinh đến sớm với những nạn nhân phải ra khỏi nhà, để biết hỗ trợ gia cư đem 

lại điều tốt đẹp ra sao cho những cư dân sống sót sau cháy rừng phải ra khỏi nhà.  

Không thể dùng giếng, hệ thống tự hoại do cháy rừng? 
Những cư dân Oregon không thể dùng nước và dịch vụ thoát nước bằng giếng tư nhân và hệ thông tự hoại 

do cháy rừng vào tháng Chín, có thể được cứu xét hỗ trợ tài chánh theo Chương Trình Cá Nhân và Gia 

Hộ của FEMA. Cư dân ở các quận được chỉ định cho hỗ trợ cá nhân và gia hộ của liên bang do cháy rừng 

2020 (Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn và Marion) có thể đủ tiêu chuẩn được 

FEMA hỗ trợ để sửa nhà, chi phí này thường không được bảo hiểm bao trả. Trợ giúp này bao gồm sửa 

chữa hay thay hệ thống tự hoại và giếng bị hư hỏng do cháy rừng. Để biết quý vị có đủ tiêu chuẩn hay 

không, ghi danh tại disasterassistance.gov/, tải về ứng dụng FEMA, hoặc gọi số 800-621-3362 (TTY 800-

462-7585).  

Quản Lý Hồ Sơ Sau Thảm Họa 
Chúng tôi khuyến khích những người trong cộng đồng đã ghi danh các chương trình địa phương/tiểu 

bang/bộ lạc và/hoặc liên bang có dịch vụ quản lý hồ sơ sau thảm họa nên liên lạc và giữ liên lạc với nơi lo 

cho họ trong suốt quá trình phục hồi để bảo đảm được tất cả quyền lợi. 

 

 

https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://ktvl.com/station/christmas-comes-early-for-displaced-wildfire-victims-thanks-to-fema
https://www.disasterassistance.gov/
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Hỗ trợ thực phẩm và tư vấn trong những ngày lễ 
Mùa lễ này có thể là khó khăn cho nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi đám cháy rừng và COVID-

19. Nếu quý vị là cư dân Oregon gặp phải tình trạng khan hiếm thực phẩm và cần thực phẩm 

khẩn cấp, Ngân Hàng Thực Phẩm Oregon kết hợp với hệ thống hợp tác trên toàn tiểu bang với 

các cơ quan đối tác để phân phối thực phẩm cho những người bị đói. 

Dịch Vụ Gia Cư và Cộng Đồng Oregon (Oregon Housing & Community Services, hay OHCA) 

giúp các chương trình thực phẩm bằng cách hỗ trợ nhiều chương trình dinh dưỡng và giáo dục, 

và hoạt động khác nhau qua hệ thống của Ngân Hàng Thực Phẩm Oregon, gồm  21 ngân hàng 

thực phẩm vùng trên toàn tiểu bang. 

Vào mạng lưới Oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/food-resources.aspx biết thêm 

thông tin. 

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.  

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

được giúp 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. 

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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