T? Thông Tin: Hi?u Th? Quy?t ??nh c?a
FEMA và Cách Khi?u N?i
Release Date: Tháng 4 10, 2019

ANCHORAGE, Alaska –???ng ??n nào nh?n th? quy?t ??nh không thu?n l?i cho
mình t? FEMA sau khi ghi danh xin tr? c?p liên bang cho tr?n ??ng ??t Alaska
ngày 30 tháng M??i M?t có th? khi?u n?i. M?i ng??i ??u có quy?n khi?u n?i.
Các c? dân nên ??c k? th? ?? hi?u rõ quy?t ??nh c?a FEMA và bi?t chính xác c?n
khi?u n?i ?i?u gì. FEMA có th? ch? c?n thêm tài li?u ?? xem xét ??n xin hay ki?m
tra nhà. ?ôi khi cách ??n gi?n là ki?m tra tên, ngày sanh và s? An Sinh Xã H?i c?a
quý v?, xem có chính xác hay không.
C? dân có th? n?p th? khi?u n?i n?u th?y s? ti?n và lo?i tr? c?p không ?úng. S?
ti?n tr? c?p c?a FEMA khác nhau b?i vì hoàn c?nh c?a m?i ???ng ??n không nh?
nhau. Quý v? có th? xem t?p sách nh? có tên là “Giúp ?? Sau Th?m H?a” tr?c
tuy?n t?i www.fema.gov/help-after-disaster, gi?i thích ???ng ??n nên làm gì.
Các ???ng ??n c?ng ph?i n?p th? b?ng v?n b?n gi?i thích lý do FEMA nên ?ánh
giá l?i quy?t ??nh c?a h?. Th? này c?n có:
H? tên ???ng ??n
S? ghi danh trên t?t c? các trang
S? tuyên b? th?m h?a c?a FEMA—DR-4413-AK—trên t?t c? các trang
??c tính s?a nhà t? nhà th?u (n?u có)
Ch? ký c?a ???ng ??n
FEMA có th? xét l?i quy?t ??nh c?a h? trong vài tr??ng h?p n?u ???ng ??n:
N?p các tài li?u b?o hi?m. Cung c?p tài li?u t? hãng b?o hi?m nêu rõ ti?n bao
tr? hay dàn x?p không ?? ?? s?a nhà, có n?i ? hay thay th? m?t s? ?? ??c
trong nhà. FEMA không th? cung c?p các quy?n l?i trùng h?p v?i b?o hi?m ch?
nhà ho?c cho ng??i thuê nhà.
Ch?ng minh n?i c? trú. Cung c?p các lo?i gi?y t? ch?ng minh nhà ho?c n?i
thuê là n?i c? ng? chánh b? h? h?ng b?ng cách trình b?n sao ch?p hóa ??n
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ti?n ích, b?ng lái xe hay h?p ??ng thuê nhà.
Ch?ng minh làm ch?. Cung c?p các tài li?u nh? t? t??ng trình vay n? mua nhà
ho?c tài li?u b?o hi?m, biên nh?n thu? ho?c gi?y ch? quy?n. C? dân nào không
có gi?y ch? quy?n trong tay thì nên liên l?c v?i viên ch?c ??a ph??ng ?? l?y
m?t b?n.
?? h? tr? khi?u n?i, các gi?y t? ch?ng minh có th? bao g?m:
??c tính t? nhà th?u v? chi phí s?a nhà liên quan ??n ??ng ??t (n?u có)
biên nh?n s?a ch?a hay d?n d?p
các b?ng ch?ng khác v? h? h?i do th?m h?a c?a ???ng ??n
G?i t?t c? gi?y t? ch?ng minh và th? khi?u n?i cho trung tâm ph?c h?i th?m h?a
g?n nh?t (xem các ??a ?i?m t?i https://www.fema.gov/disaster-recovery-centers).
C? dân c?ng có th? n?p tài li?u tr?c tuy?n t?i DisasterAssistance.gov ho?c g?i
?i?n sao (fax) ??n s? 800-827-8112, G?i cho: Viên Ch?c Khi?u N?i FEMA.
Dù FEMA không ch?p nh?n khi?u n?i và gi?y t? ch?ng minh qua ?i?n th?, quý v?
có th? g?i th? khi?u n?i trong vòng 60 ngày k? t? ngày ghi trên th? quy?t ??nh.
N?u n?p th? khi?u n?i sau 60 ngày thì ph?i nêu lý do ch?m tr?.
G?i th? khi?u n?i ??n:FEMA National Processing Service CenterP.O. Box
10055Hyattsville, MD 20782-7055
Mu?n bi?t thêm thông tin v? ph?c h?i sau th?m h?a Alaska, vào
FEMA.gov/disaster/4413, Twitter.com/FEMARegion10 và Facebook.com/FEMA.
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