VĂN PHÒNG QUẢN LÝ
KHẨN CẤP OREGON
Nhóm liên bang và tiểu bang được thành lập để đánh giá các mối đe dọa xói mòn
Các cơ quan tiểu bang Oregon, đối tác liên bang và địa phương đã thành lập một nhóm để
đánh giá các mối đe dọa xói mòn và những nguy cơ cho các vùng đất công và tư nhân bị ảnh
hưởng do cháy rừng. Khi lửa bao trùm toàn bộ cảnh quan, nó có thể làm thay đổi cách thoát
nước của đất, dẫn đến hiện tượng lở đất bất chợt, các dòng chảy bùn đá và lũ dễ xảy ra.
Nhóm Đánh Giá và Giảm Thiểu Đe Dọa Xói Mòn (Erosion Threat Assessment and Reduction
Team, hay ETART) sẽ trình bày những kết quả phát hiện của nhóm để tiểu bang có thể nhanh
chóng ưu tiên cấp quỹ và tài nguyên giảm bớt những rủi ro và nguy hiểm này. Khi mùa mưa bắt
đầu, thì cần bảo đảm an toàn ở những khu vực này trước khi thực hiện các nỗ lực phục hồi và
gầy dựng. Các nghiên cứu sẽ hoàn thành vào cuối tháng Mười Một và kết quả sẽ được chia sẻ
cho công chúng. Xem Tờ Thông Tin trên mạng lưới sau đây để biết thêm thông tin:
https://cdn.govstatus.site/292940cb8150d14a088fec0c14e65a64fc25a514/NCRRTF_ETART_F
ACTSHEET_20201106.pdf

Sẵn sàng cho thời tiết mùa đông
Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia dự báo thời tiết mùa thu thay đổi mạnh mẽ sẽ dẫn đến mưa to,
gió bấc và tuyết trên dãy núi Cascades. Điều này cũng có nghĩa là sẽ xảy ra lũ, lở đất, đổ ngã
cây và đường dây điện, đặc biệt là ở những khu vực mới bị cháy rừng.
Là cư dân Oregon, chúng ta nỗ lực để Sẵn Sàng Cho 2 Tuần – bằng cách chuẩn bị “túi vật
dụng” ở nhà, nơi làm việc và trong xe, và trò chuyện với những người trong gia đình về những
việc sẽ làm và nơi sẽ gặp nhau trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc hoàn cảnh khẩn cấp
khác. Luôn cảnh giác; thường xuyên theo dõi TV, radio hay các tài nguyên khác để cập nhật
tình trạng thời tiết. Chỉ đi đây đó nếu cần thiết và cần rất thận trọng khi làm vậy. Nếu các viên
chức yêu cầu quý vị di tản, thì hãy làm theo. Vào mạng lưới
oregon.gov/OEM/hazardsprep/Pages/default.aspx để biết thêm thông tin về các mối nguy hiểm
ở Oregon và những cách để chuẩn bị sẵn sàng.

FEMA Chấp Thuận Giải Pháp Gia Cư Trực Tiếp Tạm Thời Oregon cho Quận
Lincoln
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•

FEMA đã chấp thuận thêm Quận Lincoln vào chương trình giải pháp Gia Cư Trực Tiếp
Tạm Thời. Trước đây có quận Jackson, Linn và Marion được chấp thuận cho chương
trình này.
Chương trình gia cư FEMA ở Oregon giải quyết tình trạng thiếu gia cư có sẵn ở bốn
quận được chỉ định, giúp tạm thời cho những đương đơn đủ tiêu chuẩn khi họ lập ra
một sách lược gia cư dài hạn.
Để đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ Gia Cư Trực Tiếp Tạm Thời thì những người sống sót
sau cháy rừng ở Oregon phải ghi danh với FEMA và cư ngụ tại quận được chỉ định cho
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Hỗ Trợ Cá Nhân và được chấp thuận cho Chương Trình Gia Cư Trực Tiếp Tạm Thời.
Nơi cư ngụ chánh của họ phải là nơi bị thiệt hại do cháy rừng hồi tháng Chín gây ra.
Tiêu chuẩn sẽ được cứu xét sau khi người sống sót nộp đơn xin trợ giúp. Có thể xem
thông tin bằng cách vào mạng lưới disasterassistance.gov, kiểm tra ứng dụng di động
của FEMA hoặc gọi số 800-621-3362 hoặc (TTY: 800-462-7585). Chúng tôi có sẵn nhân
viên tổng đài đa ngôn ngữ (Bấm số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).
Nếu trợ giúp thuê mướn hay số tiền sửa chữa nhỏ có thể giúp gia đình trở về nhà thì
những người sống sót có thể không đủ tiêu chuẩn được trợ giúp gia cư thêm. Tiêu
chuẩn sẽ được cứu xét sau khi người sống sót nộp đơn xin trợ giúp
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