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Yêu cầu truyền thông

wildfire.oregon.gov

Khi xảy ra khủng hoảng, như cháy rừng năm 2020, thì đây có thể là thời gian đau thương, căng thẳng và bối rối cho tất cả mọi người. 
Nếu ngôn ngữ đầu tiên của quý vị không phải là tiếng Anh hay nếu quý vị không thông thạo Anh ngữ (limited English proficiency, hay 
LEP), thì có thể càng thấy tổn thương hơn khi trải qua khủng hoảng vì không hiểu lúc nào, ở đâu hay cách nào để được trợ giúp.

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon (Office of Emergency Management, hay OEM) hiểu rõ điều này và cam kết chu cấp cho người 
dân Oregon được thông tin họ cần, bằng ngôn ngữ giúp họ phục hồi tốt nhất sau thiệt hại.

Nhiều người không nói tiếng Anh bị ảnh hưởng bởi cháy rừng vào năm ngoái là những lao động thiết yếu trong cộng đồng của họ và 
là một phần quan trọng của nền kinh tế và sản xuất Oregon. Để tiểu bang phục hồi hoàn toàn từ thảm họa tàn phá này, điều rất quan 
trọng là phải đáp ứng nhu cầu của từng người sống sót sau cháy rừng.

Bằng cách ưu tiên trợ giúp và thông tin với các cộng đồng LEP, OEM đã thuê mướn một số người cung cấp dịch vụ phiên dịch và thông 
dịch. Một trong số họ là Mạng Lưới Người Thông Ngôn có Chứng Chận của Oregon (Oregon Certified Interpreters Network, hay OCIN), 
một hãng thuộc sở hữu của người thiểu số đặt tại Oregon. Nhân viên của OEM và OCIN phối hợp cùng nhau để bảo đảm mọi người 
đều được... ĐỌC THÊM

ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI Tuyên bố thảm họa có ý nghĩa thế nào 
với chánh quyền mới

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 phiên dịch trợ giúp tiến trình phục hồi sau cháy rừng

Vào ngày 15 tháng Chín, 2020, cựu Tổng Thống Trump tuyên bố 
tình trạng thảm họa liên bang ở Oregon do cháy rừng ở Oregon, mở 
các quỹ và tài sản của FEMA cho những người sống sót sau cháy 
rừng.

Khi Hoa Kỳ thay đổi chánh quyền thì điều quan trọng cần lưu ý là quý 
vị sẽ không mất những quyền lợi này, được quy định trong Đạo Luật 
Stafford.
Chúng tôi sẽ bàn thảo với chính quyền mới về việc tăng phần chi phí 
không do liên bang chi trả, cũng như bất cứ thắc mắc nào chưa 
được giải đáp liên quan đến điều kiện cho những điều như nền 
móng nhà và đổ bê tông theo chương trình Hỗ Trợ Công Cộng. Hãy 
theo dõi để biết thêm thông tin về cách Oregon và đất nước tiếp tục 
hỗ trợ những người sống sót sau cháy rừng nhưng quý vị hãy yên 
tâm
rằng các nỗ lực sẽ vẫn tiếp tục như đã hoạch định.

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: 208
Thông tin tham khảo: Chương Trình Gia Cư Trực Tiếp Tạm 
Thời FEMA

Số Người Ghi Danh Hỗ Trợ:25,241
Số tiền đã phê chuẩn: $33.2 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: 2,285
Thông tin tham khảo: Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường

Ngày 20 tháng Giêng, 2021

VĂN PHÒNG QUẢN LÝ 
KHẨN CẤP OREGON
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Có sẵn trợ giúp thực phẩm và cố vấn
Nếu quý vị là cư dân Oregon bị thiếu thốn thực phẩm và cần thực phẩm khẩn cấp thì Ngân Hàng Thực Phẩm Oregon phối hợp với 
một hệ thống các cơ quan hợp tác trên toàn tiểu bang 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 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 truy cập safestrongoregon.org/mental-emotional-health để xin trợ giúp. Đây là dịch 
vụ miễn phí do Oregon Health Authority (Cơ Quan Sức Khỏe Oregon) và cơ quan vô vụ lợi Lines for Life tại Portland cung cấp.

Tiếp tục dọn rác ở Quận Jackson và công viên nhà di 
động ở Phoenix
Các nhóm dọn dẹp đã có mặt ở Công Viên Nhà Di Động Bear Lake Estates ở 

Phoenix vào cuối tuần này và dùng các thiết bị hạng nặng để dọn sạch tro bụi và 

rác từ những ngôi nhà bị phá hủy do cháy rừng ở Almeda.

Các nhóm này sử dụng máy xúc để dọn dẹp tro bụi, kim loại và bê tông hư hại 

ở hàng chục địa điểm bị cháy. Các nhóm cho biết họ muốn đẩy nhanh tiến trình 

ở khắp công viên nếu thời tiết ổn định; họ sẽ dọn dẹp thêm hàng chục địa điểm 

trong công viên, trong tuần này và tuần tới. Công viên có tổng cộng hơn 200 địa 

điểm. Các khu đất đã được dọn dẹp sẽ sẵn sàng cho việc tái thiết.

Bear Lake Estates là một trong một số khu vực được quận ưu tiên dọn dẹp đầu 

tiên. Các nhóm sẽ sớm nới rộng hoạt động sang công viên nhà di động ở Talent.

Vào mạng lưới wildfire.oregon.gov/cleanup để cập nhật thông tin mới nhất. Để 

biết thêm thông tin về gia chủ, xin gọi số 503-934-1700.

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.


