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卉何堠䙁䱌匬⁓D

– Th?i h?n ??ng ký v?i FEMA ?? nh?n h? tr? th?m h?a sau bão

m?nh, l?c xoáy và l? l?t 琞㤭㈶⁔棡湧⁃棭渠đđượ挠毩漠擠椠琞�″ㄠ周朠䴞�Ⱐ㈰㈰

.

H? tr? th?m h?a c?a liên bang dành cho các cá nhân và gia ?ình có th? bao g?m
ti?n h? tr? thuê nhà, chi phí s?a ch?a nhà thi?t y?u, chi phí d?n d?p, m?t tài s?n
cá nhân và các nhu c?u c?p thi?t khác liên quan ??n th?m h?a không ???c b?o
hi?m chi tr?. Các Trung tâm Kh?c ph?c H?u qu? Thiên tai ? nh?ng ??a ?i?m này
s? ?óng c?a vào 周ứ⁓Ⱐㄷ⁔棡湧⁍ộ琬′〲0

:

Hanson County Courthouse, 720 5th Street, Alexandria, SD
Davison County Fairgrounds, 3200 W. Havens Avenue, Mitchell, SD
Qu?n Lake, 455 S. Highland Avenue, Madison, SD
??a ?i?m này s? ?óng c?a vào 周ứ⁂ả礬‱ 㠠 周朠䴞�Ⱐ㈰㈰
Courthouse, 401 N. Main Street, Plankinton, SD

:Aurora County

Sau khi các trung tâm ?óng c?a, các ch? s? h?u nhà và ng??i thuê nhà ch?u thi?t
h?i liên quan ??n th?m h?a trong các qu?n ???c ch? ??nh v?n có th? ??ng ký v?i
FEMA, ho?c nh?n tr? giúp khác, b?ng cách truy c?p trang tr?c tuy?n c?a chúng tôi
t?i DisasterAssistance.gov hay g?i ???ng dây tr? giúp h? tr? th?m h?a theo s?
㠰〭㘲ㄭ㌳㘲
ho?c 呔夺‸〰ⴴ㘲ⴷ㔸㔮
Các ???ng dây ho?t ??ng hàng ngày t? 7
gi? sáng - 11 gi? ?êm. Có d?ch v? tr? giúp b?ng h?u h?t các ngôn ng?.
Ng??i khuy?t t?t c?ng có th? ti?p c?n ???c d?ch v? h? tr? c?a FEMA. N?u quý v?
c?n các bi?n pháp ?i?u ch?nh ??c bi?t h?p lý (nh? thông d?ch viên ngôn ng? c?
ch?, ch? n?i Braille, CART, v.v.), hãy ??t yêu c?u s?m nh?t có th?. 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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Các doanh nghi?p ? t?t c? quy mô, các t? ch?c phi l?i nhu?n t? nhân, ch? s? h?u
nhà, ng??i thuê nhà c?ng có th? làm ??n xin vay lãi su?t th?p t? C? quan Qu?n lý
Doanh nghi?p nh? Hoa K?.
H? s? xin vay SBA có t?i disasterloan.sba.gov/ela. Các c? dân và doanh nghi?p
có th? ??n làm ??n tr?c ti?p t?i b?t k? Trung tâm Kh?c ph?c H?u qu? Thiên tai
nào còn m? c?a ? South Dakota. ?? ??t câu h?i hay ?? bi?t các ??a ?i?m trung
tâm, hãy g?i cho Trung tâm D?ch v? Khách hàng c?a SBA theo s? 㠰〭㘵㤭㈹㔵
ho?c 㠰〭㠷㜭㠳㌹ 呔天Ⱐ
ho?c email disastercustomerservice@sba.gov,, ho?c
truy c?p trang web h? tr? th?m h?a c?a SBA t?i sba.gov/disaster.
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