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ຍືນ່ຂກໍານຊວ່ຍເຫຼືອໄພພິບັດ
ການຍ່ນືທາງອິນເຕີເນັດ ຫ ືຼໂທລະສັບສະມາດໂຟນ: ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພ	
ພິບັດອາດຍືນ່ຫາໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອບຸກຄົນ ຫຼ ືຄົວເຮືອນ ຫຼ ືກວດເບິງ່	
ສະຖານະຄໍາຮ້ອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ທີ່  
www.DisasterAssistance.gov ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດອາດ 
ຈະເຂ້ົາເຖງິ FEMA ໄດ້ຜ່ານ ສະ ມາ ໂຟນ ໂດຍການດາວໂຫຼດແອັບ ພ ລ ິເຄ  
ຊັນຈາກ www.fema.gov ຫຼ ືຮ້ານ ຄ້າແອັບພລິເຄຊັນຂອງຜູ ້ໃຫ້ ບໍ ລ ິການ	
 ເຄືອ ຂ່າຍ ມື ຖື ຂອງ ພວກ ເຂົາ. 

ໂດຍທາງໂທລະສບ: ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດ ອາດ ຈະໂທຫາເບີ 
ໂທ ບໍ່ ເສຍ ຄ່າ ຂອງ FEMA ໄດ້ທີເ່ບ ີ800-621-3362 
ເພ່ືອລງົທະບຽນຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອ ຫຼ ືເພ່ືອກວດເບ່ິງສະຖານະຄໍາຮ້ອງ	
ຂອງທ່ານ. ຜູ້ລອດຊີວດິຈາກໄພພິບັດຜູ້ທ່ີຫູໜວກ, ໄດ້ຍິນຍາກ ຫຼື  
ມຄີວາມບົກຜ່ອງໃນການເວ້ົາ ແລະ ຜູ້ທີໃ່ຊ້ໂທລະ ສບັຂ້ໍຄວາມ (TTY) ອາດ
ຈະໂທຫາເບ 800-462-7585. ີ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດຜູ້ທ່ີໃຊ້ 711 
ຫຼ ືໃຊ້ການໂທດ້ວຍພາບ (VRS) ສາມາດໂທຫາເບີ 800-621-3362.

ັ

ດວຍຕວເອງ: ໄປ ຫາສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດ. 

•	 ສໍາລັບສະຖານທີ່, ກວດ ເບິ່ງ ແອັບ ມື ຖື ຂອງ FEMA ທີ່  
www.fema.gov/mobile-app ຫຼື ໂທ 1-800-621-3362  
ຫຼື ເຂົ້າເວັບໄຊ www.DisasterAssistance.gov.

•	 ສະມາຊິກໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດ	
ອາດລົງໄປຢ້ຽມຢາມຕາມບ້ານເຮືອນໃນເຂດທີ່ົຢູ່ຂອງທ່ານ. 
ພວກເຂົາຈະມີບັດພະນັກງານ FEMA ທີ່ ມີ ຮູບຕິດໂຕໄປນໍາ.

້ ົ

Lao

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດກີັບ 
ໜັງສືຄໍາຕັດສິນຂອງ FEMA

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະອຸທອນຄໍາຕັດສິນຂອງ FEMA ລວມທັງຈໍານວນເງິນຂອງທ່ານໄດ້.

ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍ່ືນຄໍາອຸທອນ 
ຂອງຂ້ອຍເມື່ອໃດ?
ທາ່ນຕອ້ງຍື່ ນຄາໍອທຸອນຂອງທາ່ນພາຍໃນ 60 ວັນນັບຈາກ 
ວນັທ່ີໄດຮ້ບັໜງັສແືຈງ້ການມສີດິໄດຮ້ບັຂອງທາ່ນ.

ທ່ານຕ້ອງປະກອບຫຍັງແດ່?
ຄํາອະທິບາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ມລີາຍເຊັນທ່ີອະທິ 
ບາຍວາ່ ເປັນຫຍງັທາ່ນຈຶ່ງເຊື່ ອວາ່ການຕດັສນິຂອງ FEMA 
ນ ັນ້ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ພອ້ມທງັສາໍເນົາເອກະສານອື່ ນໆທ່ີສະໜບັ 
ສະໜນຸການອທຸອນຂອງທາ່ນ, ລວມທງັຫຼກັຖານຄວາມສາຍ 
ຫາຍອນັເກດີຈາກໄພພິບດັຂອງທາ່ນ.

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງທາ່ນ, ເລກທີໃບຄํາຮອ້ງ FEMA ແລະ 
ເລກທີໄພພິບດັຂອງທາ່ນ, ທ່ີຢູຂ່ອງທາ່ນກອ່ນເກດີໄພພິບດັ  
ແລະ ເບໂີທລະສບັ ແລະ ທ່ີຢູປ່ດັຈບຸນັຂອງທາ່ນຕອ້ງປະ 
ກອບໃສຢູ່ໃ່ນເອກະສານທ່ີຍື່ ນທກຸສະບບັ. ເບຕີາ່ງໆເຫ່ົຼານີໄ້ດພິ້ມ 
ໄວໃ້ນໜາ້ທີ 1 ຂອງໜງັສແືຈງ້ຄํາຕດັສນິທ່ີທາ່ນໄດຮ້ບັ,  
ຢູດ່າ້ນເທິງຊື່  ແລະ ທ່ີຢູຂ່ອງທາ່ນ.

ຂອ້ຍຈະສົງ່ຄາໍອຸທອນຂອງຂ້ອຍໄປໃສ?

ສົ່ງໄປທີ່:
FEMA
P.O.Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

ແຟັກໄປທີ່:
800-827-8112
Attn: FEMA Appeals Officer

ຫຼື

ມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດກ່ອນທ່ີຂ້ອຍຈະຮູວ້າ່ 
ຄໍາອຸທອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮບັການອະນຸມັດ ຫືຼ 
ຖືກປະຕິເສດ? 
ທາ່ນຈະໄດຮ້ບັໜງັສືຄํາຕດັສນິຈາກ FEMA ພາຍໃນ 90  
ວນັຫຼງັຈາກ FEMA ໄດຮ້ບັການອທຸອນຂອງທາ່ນ.  
ເພ່ືອກວດເບິ່ ງສະຖານະຄํາອທຸອນຂອງທາ່ນ ຫືຼ ເພ່ືອແຈງ້ 
FEMA ໃຫຮ້ບັຊາບການປ່ຽນແປງທ່ີຢູ ່ຫືຼ  
ຂໍມ້ນູຕິດຕ່ໍຂອງທາ່ນ, ກະລນຸາເຂ້ົາໄປທ່ີເວັບໄຊ  
www.DisasterAssistance.gov ແລະ ເລືອກເອົາຄํາວາ່ 
ກວດເບິ່ ງສະຖານະໃບຄํາຮອ້ງຂອງທາ່ນ ຫືຼ ໂທຫາສາຍດວ່ນ 
FEMA ທ່ີເບ ີ800-621-FEMA (3362)

ຂອ້ຍສາມາດໂທຫາໃຜໄດ້ ຖ້າຂ້ອຍມີຄາໍຖາມກຽ່ວ 
ກັບຄາໍອຸທອນຂອງຂ້ອຍ? 
ໂທຫາສາຍດວ່ນ FEMA ທ່ີເບ ີ800-621-3362 
(ສຽງ/711/VRS). ສາໍລບັພາສາສະເປນ, ກດົ 2.  
TTY: 800-621-3362. ຫືຼ ເຂ້ົາໄປທ່ີເວັບໄຊ  
www.DisasterAssistance.gov

ວັນ
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FEMA ສາ ມາດຊວຍທານໄດແນວໃດ? ່ ່ ້
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຈາກ FEMA ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄົວ	
ເຮືອນຂອງທ່ານຜູທ່ີ້ໄດ ້ຮັບ ຜນົກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ເບິງ່ ແຍງ ເລ່ືອງຄ່າ	
ໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງ່ທ່ີຈໍາເປນັ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ອນັຈໍາເປນັ ທີ ່ບໍ່ ສາ ມາດ ມ ີໄດ ້ 
ຜ່ານປະ ກນັ ໄພ ຫຼ ືການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ໃນ ຮູບ ແບບ ອືນ່.

ການຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນທ່ີພັກອາໄສ: 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານທ່ີພັກອາໄສອາດ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິ	
ຫຼ ືໂດຍກງົ, ລວມທັງ: 

ການຊ່ວຍຄ່າ ເຊ່ົາ ທ່ີ ພກັ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິໃນການເຊ່ົາເຮືອນ
ຊ່ົວຄາວໃນຂະນະທ່ີສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຂອງ ທີ ່ຢູ່ ອາ ໄສ ຕົນ້ ຕໍ ຂອງ 
ທ່ານຫັຼງຈາກໄພພິບັດ ຫຼ ືໃນຂະນະຍກົຍາ້ຍໄປທ່ີຢູ່ອາໄສຖາວອນ. 

ການ ເບກີ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ການ ຂົນ ຍາ້ຍ ຄືນ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິເບີກ  
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນຍ້າຍໄລຍະສ້ັນຄນື. 

ການສ້ອມແປງເຮືອນ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິສໍາລັບເຈ້ົາຂອງ	
ເຮືອນເພ່ືອສ້ອມແປງເຮືອນເປ່ ເພທ່ີບໍ່ມປີະກນັໄພເນືອ່ງຈາກໄພພິບດັ. 
ການຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນ ຕັງ້ ໃຈ ໃຫ້ໃນການສ້ອມແປງເຮືອນເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ສະ 
ພາບການເປນັຢູ່ທ່ີປອດໄພ ແລະ ຖກືສຂຸະອະນາໄມ ຫຼ ືໃຊ້ ໄດ ້ເຕມັ ທີ.່

ການປ່ຽນເຮືອນ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິສໍາລັບເຈ້ົາຂອງ 
ເຮືອນທ່່ີຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແທນ ຫຼ ືສ້າງທີຢູ່່ອາ ໄສຕົນ້ ຕໍ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຄືນ  
ເນືອ່ງ ຈາກໄພພິບດັ.

ທ່ີຢູ່ອາ ໄສໂດຍກົງ: ຢູ ່ໃນ ສະ ພາບ ທີຈ່ໍາກດັ ແຫ່ຼງທ່ີຢູ່ອາໃສຊ່ົວຄາວບ່ໍພຽງພໍ	
ຢູ່ພາຍໃນໄລຍະທາງການໄປມາທ່່ີສມົເຫດສມົຜນົ, FEMA  
ອາດສາມາດໃຫ້ ທີ ່ຢູ່ ອາ ໄສຊ່ົວຄາວໃຫ້ແກ່ຜູ້ເປນັເຈົາ້ຂອງບ້ານ ຫຼື  
ຜູ້ເຊ່ົາໂດຍ ກງົໄດ້. 

ການ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ຕາມ ຄວາມຈໍາເປັນ ດາ້ນ ອືນ່ໆ: 

ຊັບສິນສ່ວນຕົວ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິເພ່ືອສ້ອມແປງ ຫຼື  
ປ່ຽນແທນເຄືອ່ງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ລວມ ທງັແຕ່ບໍ່ຈໍາກດັແຕ່ເຄືອ່ງຕບົແຕ່ງ	
ເຮືອນ, ເຄືອ່ງໄຟຟ້າ, ເຄືອ່ງມທ່ີືຈໍາເປນັ ແລະ ອປຸະກອນຊ່ວຍຕ່າງໆທ່ີອໍາ	

ນວຍຄວາມສະດວກໃນການກໍາເນນີກດິຈະກໍາການດໍາລົງຊີວດິປະຈໍາວນັ.

ທາງ ການແພດ/ທັນຕະກໍາ (ແຂ້ວ): ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິເພ່ືອ 
ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງ ການ ແພດ ຫຼ ືທັນຕະກໍາ ຫຼື 
ການສູນເສຍທ່ີເກດີຈາກໄພພິບັດ. ອັນ ນີ ້ລວມ ມ ີບໍ່ຈໍາກດັ 
ແຕ່ການບໍລິການໃນໂຮງໝໍ ແລະ ລົດສຸກເສີນ, ຢາ ແລະ ການສ້ອມແປງ  
ຫຼ ືການປ່ຽນແທນອຸປະກອນຊ່ວຍ ທາງ ການ ແພດ ຫຼື  
ເຕກັໂນໂລຢທ່ີີຈໍາເປນັ.

ການຊາປະນາກິດສົບ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີ	
ເກດີ ຂ້ຶນຈາກການເສຍຊີວິດ ຫຼ ືພິທີຝງັສົບເຊ່ິງເປນັຜນົກະທົບຈາກໄພພິ	
ບັດໂດຍ ທາງ ກງົ ຫຼ ືທາງ ອ້ອມ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມມແີຕ່ບໍ	່ຈໍາກດັແຕ່ລາຄາ	
ຂອງໂລງສົບ ຫຼ ືໂຖໃສ່ກະດກູ ຫຼ ືພິທີຊາ ປະ ນາ ກດິ ສບົ. 

ການລ້ຽງເດັກ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິສໍາລັບ ຄ່າການລ້ຽງ	
ເດກັທ່ີມລີາຄາສູງຂ້ຶນເນ່ືອງຈາກໄພພິບັດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີມ່ສີດິໄດ້ 
ຮັບລວມມຄ່ີາການລ້ຽງເດກັອາຍຸ 13 ປລົີງ ມາ ແລະ/ຫຼື  
ເດກັພິການຕາມກດົໝາຍລັດຖະບານກາງກໍານົດຈນົເຖງິອາຍ ຸ21 ປ,ີ  
ຜູ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອກບັກດິຈະກໍາການກໍາລງົຊິວດິປະຈໍາວນັ. 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ່ືນໆ:  ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິ ເພ່ືອ ຊ້ືສິງ່ຂອງສະເພາະ	
ທ່ີບ່ໍມກີ່ອນການເກດີໄພພິບັດ. ພວກ ມນັ ອາດ ຈະ ລວມ ມແີຕ່ບໍ່ຈໍາກດັ	
ແຕ່ສ່ິງຂອງຕ່າງໆເຊ່ັນ: ຈັກດດູຝຸ່ນແບບປຽກ/ແຫ້ງ, ເລືອ່ຍໄຟຟ້າ ຫຼື  
ເຄືອ່ງປັນ່ໄຟສໍາລບັອຸປະກອນທ່ີຈໍາເປນັທາງການແພດ.

ການເດີນ ທາງ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິເພ່ືອສ້ອມແປງ ຫຼ ືປ່ຽນພາ	
ຫະນະທ່ີເປ່ເພເນ່ືອງຈາກໄພພິບັດ. 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຄ່າສາງເກັບ ຮັກ ສາ:  ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ	
ການເງນິໃນການຍກົຍ້ານ ແລະ ເກບັມ້ຽນຊັບສິນສ່ວນຕວົຊ່ົວຄາວອອກ	
ຈາກທ່ີຢູ່ອາໄສຕົນ້ ຕໍ ທີ ່ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງ.  
ການຊ່ວຍເຫືຼອອາດລວມມກີານຍກົຍ້າຍຂອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນໄປທ່ີຢູ່ອາ  
ໄສ ຕົນ້ ຕໍບ່ອນໃໝ່.

ການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ: ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ	
ສໍາລັບການບໍລກິານເພ່ືອກໍາຈັດສານປນົເປືອ້ນ ແລະ ຂ້າເຊ້ືອພາຍໃນບໍລິເວນ	
ເຮືອນທ່ີຖກືນ້ໍາຖ້ວມ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີຈໍາເປັນທ່ີສຸດ: ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງນິສໍາລັບຜູ້ຍືນ່	
ຄໍາຮ້ອງ ຜູ້ທ່ີມຄີວາມຈໍາເປນັ ທັນ ທ ີແລະ ຮີບດ່ວນເນ່ືອງຈາກພວກ ເຂົາໄດ	້
ພັດພາກຈາກທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາ. 

ເງືອ່ນໄຂການມສິີດໄດຮັ້ບການຊວ່ຍເຫຼືອທ່ີຢູ່ອາ 
ໄສ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນອືນ່ໆ: 
§	ການສູນເສຍຂອງທ່ານຈາກໄພພິບັດຕ້ອງນອນຢູ່ໃນເຂດໄພພິບັດປະ	
ກາດໂດຍປະທານາທິບໍດ;ີ 

§	ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານຄົນໜ່ຶງຕ້ອງມສັີນຊາດອາເມລິກາ,  
ຜູ້ບໍ່ຖສືນັຊາດ ຫຼື ີຄນົຕ່າງດ້າວຜູ້ທ່ີມຄຸີນສມົບດັພຽງພໍ;

§	ທ່ານມຄີ່າໃຊ້ຈ່າຍທີຈ່ໍາເປນັ ຫຼ ືຄວາມຈໍາ	
ເປນັຮີບດ່ວນເນືອ່ງຈາກໄພພິບດັທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກນັໄພ	
ຫຼ ືທ່ານໄດ້ຍືນ່ຂໍ ້ຮຽກ ຮ້ອງ ຂໍປະກນັແຕ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງທ່ານບ່ໍພຽງ	
ພໍທ່ີຈະຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼຄວາມເສຍຫາຍຂອງທ່ານບ່ໍຖກືຄຸ້ມຄອງ	
｜ໂດຍປະກນັໄພ ຫຼ ືແຫ່ຼງອ່ືນໆ. 

ໂຄງການຊວ່ຍເຫຼືອບຸກ ຄົນ ຂອງ FEMA ເພ່ີມ ເຕມີ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນພາວະວິກິດ: ຊ່ວຍເຫືຼອບກຸຄນົ ແລະ ຊຸມຊົນຟືນ້ຟູ	
ຈາກຜນົກະທົບຂອງໄພພິບດັໂດຍຜ່ານການບໍລກິານເຂ້ົາ ເຖງິ ຊຸມ ຊົນ	
ແລະ ການ ບ ໍລ ິການ ທາງ ດ້ານການ ສກຶ ສາ.

ການຫວ່າງງານຈາກໄພພິບັດ: ໃຫ້ເງນິ ຊ່ວຍ ເຫືຼອຫວ່າງການ ແລະ  
ການບໍລກິານຊ່ວຍ ຊອກວຽກ ເຮັດຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວດິທ່ີໄດ້ຮັບຜນົ	
ກະທົບຈາກໄພພິບດັຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ປະກາດໂດຍປະທານາທິບໍດ.ີ ການບລໍິ	
ການເຫ່ົຼານີຢູ້່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງກະຊວງແຮງງານຂອງ ສະ ຫະ ລດັ  
ແລະ ບໍລິຫານໂດຍເຈົາ້ໜ້າທ່ີຄຸມ້ ຄອງເຫດສກຸເສີນຂອງລັດຖະບານຂ້ັນ  
ຂອງ ລດັ, ທ້ອງ ຖິນ່, ອາ ນາ ເຂດ ຫຼ ືຊົນ ເຜົາ່ໃນເຂດທ່ີຖກືກະທົບ. 

ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍໄພພບິດັ: ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານກດົ	
ໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ບກຸຄນົທ່ີມລີາຍໄດ້ໜ້ອຍຜູ້ທ່ີບໍ່ສາມາດຊອກ	
ການບໍລິການດ້ານກດົໝາຍ ເພ່ືອຈດັການກບັຄວາມຕ້ອງການທ່ີກ່ຽວ	
ຂ້ອງກບັໄພພິບັດ. 

ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ: ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ບກຸຄນົຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດ	
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປນັຍອ້ນໄພພິບດັໄດ້ຜ່ານການ	
ພັດທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຟືນ້ຟ ູຄວົ ເຮືອນ.

ການຊວ່ຍເຫຼືອຈາກອົງການຄູ ່ຮວ່ມ
ເພ່ືອເຮັດ ໃຫ້ ໄດ ້ຕາມ ຄວາມຈໍາເປນັຂອງຜູ້ລອດຊີວດິຈາກໄພພິບດັ,  
ຄູ່ ຮ່ວມ ຂອງ FEMA ກບັອົງການທ່ີ ສງັ ກດັ ແລະ ບໍ່ສງັ  
ກດັລດັຖະບານອືນ່. 

FEMA ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັອງົການບໍລຫິານທຸລະກດິຂະໜາດນ້ອຍ	
ຂອງສະ ຫະ ລັດເພ່ືອຈດັຫາເງນິ ກູ້ໄພພິບດັດອກເບ້ຍຕ່ໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີເປນັ	
ເຈ້ົາຂອງບ້ານ ແລະ ຜູ້ເຊ່ົາບ້ານໃນເຂດທ່ີປະກາດໄພພິບດັ. ທ່ານບໍ່ຈໍາ	
ເປນັຕ້ອງເປນັເຈ້ົາຂອງທຸລະກດິເພ່ືອຈະຍືນ່ຂໍ ເງນິ ກູ້ໄພພບິດັ. 

ຮຽນຮູ້ເພ່ີມ ເຕມີ ກ່ຽວ ກບັການຍ່ືນຂໍເງນິ ກູ້ໄພພບິດັ ຫຼ ືກ່ຽວກບັ	
ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີມຢີູ່ຈາກຄູ່ ຮ່ວມ FEMA ອືນ່ໆໄດ້ທີ:່  
www.DisasterAssistance.gov

FEMA B-545/ ເມ ສາ 2019

www.DisasterAssistance.gov



Accessibility Report


		Filename: 

		fema_tri-fold_11x17_April2019-lo_new_508.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


