Các Trung Tâm Ph?c H?i Th?m H?a
Ho?t ??ng trong vai trò Trung Tâm Ti?p
Ngo?i Cho Vay N? Th?m H?a cho SBA
Release Date: Tháng 5 29, 2019

ANCHORAGE, Alaska – Sau th?i h?n chót là ngày 31 tháng N?m ?? ghi danh vào
ch??ng trình tr? giúp th?m h?a liên bang, các trung tâm ph?c h?i th?m h?a c?a
FEMA s? b?t ??u ho?t ??ng trong vai trò trung tâm ti?p ngo?i cho vay n? th?m
h?a cho Ban Qu?n Lý Ti?u Th??ng Hoa K? (U.S. Small Business Administration,
hay SBA).

M?t trung tâm ph?c h?i ? Wasilla ?ã ???c ??i thành trung tâm ti?p ngo?i cho vay
n? th?m h?a vào ngày 16 tháng N?m.

Vào ngày 3 tháng Sáu, hai trung tâm ti?p ngo?i cho vay n? khác s? b?t ??u ph?c
v? nh?ng ng??i b? ?nh h??ng b?i tr?n ??ng ??t ngày 30 tháng M??i M?t. Th?i
gian làm vi?c là t? 9:00 sáng ??n 6:00 t?i, th? Hai ??n th? Sáu t?i:
Spenard Community Recreation Center, 2020 West 48th Ave., West
Conference Room, Anchorage, AK 99517
Community Covenant Church, 16123 Artillery Rd., Eagle River, AK 99577
Christ First United Methodist Church, 2635 S. Old Knik Rd., Wasilla, AK
99654 SBA cung c?p ti?n vay th?m h?a dài h?n v?i lãi su?t th?p cho các c?
s? th??ng m?i thu?c m?i t?m c?, các t? ch?c phi l?i nhu?n t?, ch? nhà và
ng??i thuê ?? s?a ch?a hay thay th? tài s?n b? h? h?i vì th?m h?a, do không
có b?o hi?m ho?c có m?c b?o hi?m th?p. ??i di?n d?ch v? khách hàng ?
trung tâm s?n sàng tr? l?i các th?c m?c, gi?i thích v? ch??ng trình vay n?
th?m h?a và khóa s? ti?n vay th?m h?a ???c ch?p thu?n. SBA c?ng cung
c?p ti?n vay cho các ph?n kh?u tr? b?o hi?m và trong khi ch? ?òi b?o
hi?m. M?i ng??i c?n ghi danh vào ch??ng trình tr? giúp th?m h?a liên bang
và g?i ??n xin ti?n vay SBA cho các h? h?ng tài s?n tr? nh?t là ngày 31
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tháng N?m. H?n chót các doanh nghi?p n?p ??n xin ti?n vay cho các thi?t
h?i kinh t? là ngày 1 tháng M??i M?t. ???ng ??n có th? s? d?ng ??n xin ti?n
vay ?i?n t? ?? ghi danh qua m?ng l??i an toàn c?a SBA t?i
disasterloan.sba.gov/ela, ho?c g?i cho trung tâm d?ch v? khách hàng c?a
SBA theo s? 800-659-2955. Ng??i s? d?ng TTY có th? g?i s? 800-877-8339.
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