Các Nguồn trợ giúp Tài chính
Sau một Thảm họa
Cơ quan Tình nguyện
Bảo hiểm
•• Nộp đơn khai bảo hiểm nếu quý
vị có bảo hiểm (cho lũ lụt, nhà,
người thuê nhà, ô tô, v.v.).

Vay mượn sau thảm
họa từ Ban Quản lý Tiểu
thương nghiệp (Small
Business Administration)
•• Khi điền đầy đủ đơn đăng ký này, quý vị có
thể sẽ có cơ hội hội đủ tiêu chuẩn để nhận
cái loại trợ cấp khác từ FEMA.
•• Quý vị không bắt buộc phải chấp nhận một
khoản vay nếu được cung cấp nó.
•• Quý vị không cần phải chờ đợi đến khi vấn
đề bảo hiểm được giải quyết mới đăng ký.

NHÀ Ở CHÍNH
•• Các sửa chữa cho nhà ở bị hư hỏng.
•• Lên đến $200,000.

•• Lương thực khẩn cấp, chỗ ở, quần áo và
các nhu cầu y tế, ngay sau một thảm họa.

FEMA
•• Đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa:
www.disasterassistance.gov
800-621-3362 (711 hoặc Dịch vụ Tiếp âm bằng
Video có sẵn)
800-462-7585 (điện thoại dành cho những ai
bị khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm/TTY)
•• Quý vị không cần phải đợi cho đến khi
có giải quyết từ công ty bảo hiểm.
•• Đối với những thiệt hại không được bảo
hiểm trả đầy đủ.

CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở
•• Chi phí thuê nhà tạm thời.
•• Các sửa chữa cho nhà của quý vị để làm
cho nó an toàn trở lại.
•• Các chi phí để xây một ngôi nhà mới thay
thế nếu nhà của quý vị đã bị phá hủy.

CÁC CHI PHÍ Y TẾ, NHA KHOA, CHĂM SÓC
TRẺ EM HOẶC TANG LỄ

TÀI SẢN CÁ NHÂN
•• Quần áo, đồ nội thất, thiết bị, phương
tiện đi lại.
•• Lên đến $40,000.

Cơ quan Tình nguyện
•• Quý vị có thể sẽ được giới thiệu đến nếu
quý vị đã trải qua quá trình đăng ký với
FEMA và vẫn có những nhu cầu chưa
được đáp ứng.

FEMA
•• Nếu quý vị không hội đủ tiêu chuẩn để vay tiền,
quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để đăng ký cho các
hình thức tài trợ khác.

NHỮNG NHU CẦU KHÁC
•• Tài sản cá nhân.
•• Di chuyển và lưu trữ đồ đạc.
•• Phương tiện đi lại.

QUÝ VỊ CÓ THỂ NỘP ĐƠN KHÁNG CÁO NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THƯ QUYẾT ĐỊNH CỦA FEMA.
GỌI SỐ 800-621-3362 ĐỂ BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH NÀY.
Cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2016

