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WASHINGTON—Hôm nay, FEMA ?ã công b? s? ch?p thu?n dành cho 30 ti?u bang và
District of Columbia ??i v?i ch??ng trình H? tr? và ?ào t?o C? v?n Kh?ng ho?ng.
Ch??ng trình này giúp tài tr? cho các d?ch v? c? v?n kh?ng ho?ng do ti?u bang cung
c?p cho các c? dân ?ang ph?i ch?u ??ng c?ng th?ng và lo l?ng do ??i d?ch coronavirus
(COVID-19).
FEMA ?ã tài tr? c? v?n kh?ng ho?ng tr??c ?ây ? sáu ti?u bang:
1.6 tri?u ?ô-la cho California
464,000 ?ô-la cho Massachusetts
371,000 ?ô-la cho Michigan
882,000 ?ô-la cho New Jersey
1.3 tri?u ?ô-la cho New York
2.1 tri?u ?ô-la cho Washington
Trong khi ?ó FEMA c?ng phê duy?t ch??ng trình t?i Florida, Illinois, Louisiana và Texas,
qu? tài tr? hi?n ?ang ???c xem xét.
T?ng th?ng Trump ?ã ?y quy?n cho Qu?n tr? viên c?a FEMA Pete Gaynor phê duy?t
các yêu c?u cho ch??ng trình nh?m t?ng t?c h? tr? cho nh?ng ng??i có nhu c?u.
Qu?n tr? viên ?ã phê duy?t các yêu c?u cho: Alabama, Arizona, Arkansas,
Connecticut, Colorado, Delaware, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland,
Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina,
North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota,
Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Wisconsin và District of Columbia.
Ch??ng trình C? v?n Kh?ng ho?ng c?a FEMA giúp m?i ng??i và c?ng ??ng ph?c h?i
sau các tác ??ng c?a th?m h?a t? nhiên ho?c nhân t?o thông qua các can thi?p ng?n
h?n nh?m h? tr? v? m?t c?m xúc, c? v?n kh?ng ho?ng và k?t n?i v?i các h? th?ng h? tr?
gia ?ình và c?ng ??ng.
Do tình tr?ng kh?n c?p trên toàn qu?c gây ra b?i COVID-19 và nhu c?u b?o v? s? an
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toàn và s?c kh?e c?a t?t c? ng??i dân M?, các d?ch v? c? v?n kh?ng ho?ng s? ???c
cung c?p qua ?i?n tho?i, internet và ph??ng ti?n truy?n thông xã h?i.
Tr? giúp c?ng có s?n cho t?t c? c? dân Hoa K? thông qua Các D?ch v? v? L?m d?ng
Ch?t Gây nghi?n & S?c kh?e Tâm th?n c?a B? Y t? và D?ch v? Nhân sinh Hoa K?,
???ng dây H? tr? Kh?c ph?c Th?m h?a b?ng cách g?i t?i s? 1-800-985-5990 ho?c nh?n
tin TalkWithUs t?i s? 66746. Nh?ng ng??i nói ti?ng Tây Ban Nha g?i t?i s? 1-800-9855990 và nh?n phím “2” ho?c nh?n tin Hablanos t?i s? 66746 t? t?t c? 50 ti?u bang.
N?u g?i t? Puerto Rico, hãy nh?n tin Hablanos ??n 1-787-339-2663. N?u quý v? b?
khi?m thính ho?c lãng tai, hãy s? d?ng d?ch v? ti?p âm ?a thích c?a quý v? ?? g?i cho
???ng dây H? tr? Kh?c ph?c Th?m h?a theo s? 1-800-985-5990 ho?c TTY 1-800-8468517. D?ch v? h? tr? kh?ng ho?ng qua ?i?n tho?i mi?n phí, ?a ngôn ng? và bí m?t này
có s?n cho t?t c? c? dân t?i Hoa K? và các vùng lãnh th? c?a Hoa K?.
###
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