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卉何堠䙁䱌匬⁓D
– Ti?u bang South Dakota và FEMA s? m? m?t Trung tâm Kh?c
ph?c H?u qu? Thiên tai ? Qu?n Plankinton ?? cung c?p d?ch v? h? tr? tr?c ti?p
cho các cá nhân và doanh nghi?p ch?u ?nh h??ng c?a bão m?nh, l?c xoáy và l?
l?t t? 9-26 Tháng Chín. Trung tâm này s? m? c?a trong vòng m?t tu?n t?i:
吞Ꝯ朠栞ꝭ⁁畲潲愠䍯畮瑹⁃潵牴桯畳攴〱⁎⸠䵡楮⁓瑲敥瑐污湫楮瑯測⁓⹄.
呲畮朠瓢洠猞봠洞�挞⁶⁔栞叡甬‱〠周朠ㄠ–⁔栞䈞ꍹⰠㄸ⁔棡湧‱ Đ朠挞⁶⁃栞乨ậ琩䝩ờ
䡯ạ琠độ湧琞㤠杩ờ朠đế渠㘠杩ờ桩ều
Các ??i di?n t? Ti?u bang South Dakota, FEMA, C? quan qu?n lý doanh nghi?p
nh? Hoa K?, và các t? ch?c khác có m?t ? các trung tâm ?? gi?i thích v? các
ch??ng trình h? tr? s?n có và giúp k?t n?i các n?n nhân v?i các ngu?n tr? giúp
phù h?p nh?t v?i nhu c?u ph?c h?i c?a h?. Các chuyên gia X? lý Gi?m thi?u
Nguy c? c?a FEMA c?ng s? có m?t ?? cho l?i khuyên v? tái xây d?ng ?? tránh
thi?t h?i t? các th?m h?a trong t??ng lai.
Các ch? s? h?u nhà và ng??i thuê nhà có th? ??ng ký nh?n h? tr? th?m h?a tr??c
khi t?i m?t trung tâm kh?c ph?c h?u qu? thiên tai. Có nhi?u cách ?? ??ng ký:
Tr?c tuy?n t?i DisasterAssistance.gov
B?ng cách g?i ???ng dây tr? giúp h? tr? th?m h?a theo s? 㠰〭㘲ㄭ㌳㘲
⡶⽖剓⼷ㄱ⤠桯ặ挠㠰〭㐶㈭㜵㠵 呔天⸠
Các ???ng dây ho?t ??ng hàng ngày t? 7
gi? sáng ??n 11 gi? ?êm. Có d?ch v? tr? giúp b?ng h?u h?t các ngôn ng?.
Các trung tâm ph?c h?i th?m h?a có l?i vào dành cho ng??i khuy?t t?t. Các trung
tâm có công ngh? h? tr? giao ti?p. Có các thông d?ch viên ASL tr?c ti?p theo yêu
c?u. G?i ho?c nh?n tin 㘰㔭㐰〭㠸㜸.
Chúng tôi s? cân nh?c các yêu c?u vào
phút cu?i, tuy nhiên có kh? n?ng là chúng tôi không ?áp ?ng ???c các yêu c?u
?ó.
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