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Ban Dịch Vụ Nhân Sự Oregon, với sự hỗ trợ của các cơ quan đối tác tiểu bang và địa phương, đã lập Nhóm Chuyển Tiếp Tạm Trú Đa 
Cơ Quan (Multi- Agency Sheltering Transition Team, hay MASTT) để giúp cho những người sống sót ra khỏi nơi tạm trú để hoạch định 
phục hồi lâu dài hơn.

MASTT, một phương pháp phối hợp và đa cơ quan, trợ giúp toàn diện cho những người sống sót sau cháy rừng và giúp họ sử dụng 
những tài nguyên cần thiết. Các đại diện của cơ quan thực hiện điều này bằng cách phỏng vấn những người ở trong nhà tạm trú để 
biết những rào cản về gia cư, kinh tế, y tế, cảm xúc và xã hội có thể đình trệ tiến trình phục hồi. Những người ở tại nhà tạm trú sẽ được 
kết nối với một số tài nguyên bao gồm dịch vụ pháp lý, các tổ chức tôn giáo, FEMA, nơi chăm sóc sức khỏe tâm thần, các cơ quan dịch 
vụ quận và xã hội để giúp những người sống sót được ổn định và có thể tập trung vào việc hoạch định phục hồi hữu hiệu.

Nhóm MASTT đã được lập kể từ tháng Mười Một tại các quận Jackson, Marion và Lane và hiện nay cũng đang trong quá trình thành 
lập tại các quận Lincoln, Douglas, Linn, và Klamath.

Những người sống sót sau đám cháy rừng muốn tìm kiếm tài nguyên có thể gởi điện thư đến WildFires.2020@dhsoha.state.or.us.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI F E M A và tiểu bang chỉ định các mối 
đe dọa xói mòn

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.

Cập Nhật về Phục Hồi Sau Cháy Rừng cho

Nhóm MA S T T đưa ra phương pháp toàn diện để phục hồi cho những người sống sót

Trong hoạt động phục hồi sớm, FEMA và Tiểu Bang Oregon dẫn đầu 
một nhóm đa cơ quan thẩm quyền và giữa các cơ quan gồm các 
chuyên gia trong ngành để phân tích mối đe dọa xói mòn sau khi 
cháy rừng khắp tiểu bang. Nhóm Đánh Giá và Giảm Mối Đe Dọa Xói 
Mòn (Erosion Threats Assessment and Reduction Team, hay 
ETART) đã báo cáo các phát hiện của họ vào thứ Hai, ngày 11 tháng 
Giêng, 2021 cho những nơi bị cháy rừng tại Beachie Creek, Archie, 
Holiday Farm và Riverside. Quý vị có thể xem các báo cáo này trực 
tuyến tại wildfire.oregon.gov/NCrecovery.

Các báo cáo này cho biết các nguy cơ và đe dọa như xói mòn, khả 
năng ngập lụt, nguy hiểm do cây ngã và những ảnh hưởng sinh thái 
liên quan đến từng đám cháy. Thông tin này giúp các cơ quan thẩm 
quyền của địa phương và tiểu bang dành ưu tiên tài nguyên và cấp 
ngân quỹ cho những hành động phục hồi khuyến cáo.

Số người ở những nơi trú ẩn: 1,024
Thông tin tham khảo: Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ và Ban 
Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon

Số Người trong Gia Cư Trực Tiếp: 194
Thông tin tham khảo: Chương Trình Gia Cư Trực Tiếp Tạm 
Thời FEMA

Số Người Ghi Danh Hỗ Trợ:25,227
Số tiền đã phê chuẩn: $32.2 triệu
* Nguồn tham khảo: Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên 
Bang
Tổng số người ghi danh có thể thay đổi do có các đơn ghi 
danh đang còn được cứu xét.

Các lô đất đã được dọn dẹp sạch chất thải nguy 
hiểm: 2,085
Thông tin tham khảo: Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường

Ngày 13 tháng Giêng, 2021
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KHẨN CẤP OREGON
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KHẨN CẤP OREGON
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NGÀY  CUỐI CÙNG NỘP ĐƠN XIN TRỢ GIÚP CÔNG CỘNG CHO F E M A
Có quỹ liên bang cho các chính quyền địa phương, bộ lạc, cơ quan tiểu bang, quận đặc biệt 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 Một, 2020. Hạn chót cho Yêu Cầu Trợ Giúp Công Cộng (Request 
Public Assistance, hay RPA) được gia hạn đến hôm nay, ngày 13 tháng Giêng, 2021.

Đương đơn đủ tiêu chuẩn (xem bên trên) phải 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.

Nguy hiểm do cây ngã và dọn dẹp rác tăng thêm sau 
khi hoạch định và dự báo thời tiết khắc nghiệt
Sau khi đánh dấu hàng ngày cây và đưa các thiết bị nặng đến những nơi đang 
tuyết và mưa, các nhân viên đang chuẩn bị cho những nơi bị cháy với địa chỉ 
được đánh dấu và kiểm tra xem có còn amiăng không, để bảo đảm môi trường 
an toàn trước khi bắt đầu công việc dọn dẹp rác.

Thời tiết mùa đông tiếp tục khắc nghiệt, gió, tuyết và mưa trên nhiều nơi. Rất 
khó để chất và chở rác đẫm nước trên đường, và các bãi rác sẽ không nhận các 
chất liệu đẫm nước. Nhân viên vẫn đang làm việc dù bị những trở ngại này, 
nhưng tiến độ sẽ chậm cho đến khi thời tiết tốt hơn và rác khô. Miền Nam 
Oregon có thể khô hơn, dễ hoạt động trong một hoặc hai ngày sau khi hết mưa.

Cây ngã cũng tiếp tục được lấy đi. Dữ liệu mới nhất ước tính có 300,000 cây ở 
những khu vực bị cháy cần được đánh dấu để đốn xuống. Nhóm dọn rác đang 
theo dõi và làm việc cần mẫn để dọn rác ra khỏi dòng chảy gần những nơi đốn 
cây, sử dụng vỏ bào gỗ để ngăn chặn xói mòn.

Tất cả các hoạt động dọn dẹp rác được phối hợp chặt chẽ với các đối tác của 
quận. Chúng tôi vẫn tiếp tục có các buổi họp thông thường và hoạch định tiếp 
ngoại. Gọi số 503-934-1700 hoặc gởi điện thư đến 
odot.wildfire@odot.state.or.us để biết thêm thông tin

THÔNG TIN 
TÀI NGUYÊN

Cơ Hội Tài Trợ

Bảng Tin Phục Hồi Tích Cực

Tin Tức Cháy Rừng Oregon

Mạng lưới quản lý khẩn cấp

theo quận.

Ủy Ban Bảo Hiểm Oregon

Hội Hồng Thập Tự Mỹ 

Nhóm Rubicon 

Salvation Army 

Cứu Trợ Thảm Họa Tây Bắc Baptist 

Quỹ Lính Cứu Hỏa Wildland 

Ngân Hàng Lương Thực Oregon 

Tổ Chức Nhân Đạo Oregon 

Hiệp Hội Cộng Đồng Oregon 

LƯU Ý: Ấn bản này được công bố vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. 
Vào mạng lưới wildfire.oregon.gov hoặc Twitter hay Facebook của chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật.

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.


