
QUÝ V�  Có Th� ���c C�u Tr� Thiên Tai 
FEMA và Ti�u Bang có th� c�p c�u tr� cho: 

Công Dân Hoa K�, Th�	ng Trú Nhân, và Ng�	i Ngo
i Qu�c H�i � Tiêu Chu�n�
�

 

 

  

 

AI LÀ NG��I NGO�I QU�C H�I �� 
TIÊU CHU�N? 

 

• N	u quý v
 có th� th�ng trú h�p pháp: 
��  INS Form I-551 ho�c  “Th� Xanh” 

• N	u quý v
 có tình tr�ng h�p pháp nh: 
�� Lánh N
n Chính Tr�  
�� T� N
n  
�� B�o Lãnh Có �i�u Ki�n  
�� Ng�ng L�nh Tr�c Xu�t, ho�c 
�� B
o Hành Gia �ình  

AI  KHÔNG PH�I LÀ 
NG��I NGO�I QU�C 
KHÔNG H�I �� TIÊU 

CHU�N? 
  

• N�u quý v� có chi�u khán du 
l�ch, sinh viên ho�c chi�u 
khán làm vi�c t
m th	i 

• N�u quý v� có Th� Th�	ng 
Trú Nhân T
m Th	i:  
�� INS Form I-688 

T Khai H�i �� Tiêu Chu�n 
 

Khi quý v� ghi danh, quý v� s� ký vào m�t T	 
Khai nói r�ng quý v� có qu�c t�ch, quý v� là 
th�	ng trú nhân, ho�c là ng�	i ngo
i qu�c h�i 
� tiêu chu�n.   
 
Ghi danh v�i FEMA �� xin c�u tr� thiên tai 
KHÔNG �nh h��ng ��n vi�c h�i � tiêu chu�n 
xin nh�p qu�c t�ch Hoa K�. 

• N�u QUÝ V� không h�i � tiêu 
chu�n, nh�ng có  CON có qu�c 
t�ch, ho�c là th�	ng trú nhân, 
ho�c là ng�	i ngo
i qu�c h�i � 
tiêu chu�n: 
�� Quý v� có th� ghi danh xin c�u 

tr�, và 
�� Quý v�  KHÔNG ph�i ��a ra 

thông tin v� qu�c t�ch ho�c 
tình tr
ng nh�p c� ca quý v�. 

GHI DANH MI�N PHÍ T�I 1-800-621-3362 
(TTY)  1-800-462-7585 

 

C�u tr� thiên tai c�ng có s�n � r�t nhi�u c� quan tình nguy	n khác. 
 �ó, tình tr�ng quc t�ch 
ho�c nh�p c� c�a quý v� không thành v�n ��. M�t s c� quan tình nguy	n này bao g�m H�i 

H�ng Th�p T� Hoa K�, ��i Quân C�u T� và Các Qu� T� Thi	n Công Giáo. 


