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Nh?ng n?n nhân có nh?ng t?n th?t không có b?o hi?m ho?c không ???c b?o hi?m
?úng m?c có th? ?? ?i?u ki?n ?? ???c FEMA giúp ?? ?? làm cho ngôi nhà c?a h?
có th? vào sinh s?ng ???c. Nh?ng n?n nhân sau bão Zeta ch?a n?p ??n yêu c?u
nên liên h? v?i công ty b?o hi?m c?a h? và n?p ??n yêu c?u thanh toán thi?t h?i
do th?m h?a gây ra.

Hi?u bi?t Nh?ng T?n th?t Nào mà FEMA Có th? Giúp Trang tr?i
H? tr? c?a FEMA khác v?i b?o hi?m. H? tr? này ch? cung c?p các nhu c?u c? b?n
?? m?t ngôi nhà ???c an toàn, v? sinh và ho?t ??ng t?t. H? tr? c?a FEMA không
giúp quý v? ph?c h?i hoàn toàn, nh?ng có th? tr? giúp quý v? ph?c h?i. H? tr?
th?m h?a c?a FEMA ch? chi tr? cho các nhu c?u c? b?n và thông th??ng s?
không b?i th??ng cho toàn b? t?n th?t c?a quý v?.
Thi?t h?i nhà c?a ph?i liên quan ??n c?n Bão Zeta. Thanh tra c?a FEMA có th?
liên h? v?i nh?ng n?n nhân ?ã ??ng ký giúp ?? ?? ti?n hành ki?m tra tr?c tuy?n và
tính toán thi?t h?i.
Ví d? v? S?a ch?a An toàn, V? sinh và Ch?c n?ng ?? Làm cho m?t Ngôi nhà
Có th? S?ng ???c:
Tài s?n: FEMA có th? h? tr? thay th? ho?c s?a ch?a các h? th?ng s??i, thông
gió và ?i?u hòa không khí b? h? h?i do th?m h?a c?ng nh? t? l?nh và b?p. Các
s?a ch?a khác có th? ???c b?o hi?m là các ti?n ích nh? h? th?ng ?i?n, h?
th?ng ?ng n??c và khí ??t. Các m?t hàng không thi?t y?u nh? máy r?a bát và
thi?t b? r?p hát gia ?ình không ???c b?o hi?m.
Tr?n và mái b? h? h?i: FEMA có th? h? tr? s?a ch?a các v?t rò r? liên quan
??n th?m h?a trên mái nhà làm h?ng tr?n nhà và ?e d?a các b? ph?n ?i?n, nh?
?èn chi?u sáng trên cao, nh?ng không ph?i v?t b?n do rò r? trên mái nhà.
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Sàn nhà: FEMA có th? h? tr? s?a ch?a sàn ph? b? h? h?i do th?m h?a ?
nh?ng ph?n ???c s? d?ng c?a ngôi nhà, nh?ng không ph?i l?p ph? sàn nh?
g?ch ho?c th?m.
C?a s?: FEMA có th? h? tr? c?a s? b? v? liên quan ??n th?m h?a, nh?ng
không h? tr? rèm ho?c màn.
S? tr? giúp khác c?a FEMA có th? bao g?m các chi phí t?m th?i ?? tr? chi phí ch?
? t?m n?u nhà c?a m?t n?n nhân không th? ? ???c, ho?c h? tr? thay th? các v?t
d?ng thi?t y?u trong nhà.
Vì hoàn c?nh c?a m?i n?n nhân là khác nhau, nên các tính toán c?a FEMA v?
nh?ng gì có th? chi tr? có th? khác nhau. Chi phí s?a ch?a v??t quá các ?i?u ki?n
?? làm cho m?t ngôi nhà an toàn, v? sinh và ch?c n?ng s? không ?? ?i?u ki?n. H?
tr? ph? thu?c vào m?t lo?t các y?u t? nh? ph?m vi b?o hi?m và ? m?t s? khía
c?nh kh? n?ng chi tr?.

Chi Tiêu Các Kho?n Tài Tr? M?t Cách Khôn Ngoan
Các kho?n tr? c?p th?m h?a không ???c s? d?ng cho vi?c ?i l?i, gi?i trí, chi phí
sinh ho?t th??ng xuyên ho?c b?t k? chi phí tùy ý nào không liên quan ??n th?m
h?a. Nh?ng n?n nhân nên gi? biên lai trong ba n?m ?? cho bi?t h? ?ã s? d?ng các
kho?n tr? c?p c?a FEMA nh? th? nào.
N?u ti?n tr? c?p không ???c s? d?ng nh? ?ã nêu trong th?, quý v? có th? ph?i
hoàn tr? cho FEMA và h?n n?a quý v? có th? m?t t? cách nh?n h? tr? liên bang
mà sau này có th? ???c cung c?p cho quá trình ph?c h?i sau Bão Zeta c?a quý
v?.
N?u S? H? tr? Không ?? ?? S?a ch?a Ngôi nhà c?a Quý v? Vv Tình tr?ng
Ban ??u
Sau khi quý v? n?p ??n xin h? tr? th?m h?a, quý v? có th? ???c gi?i thi?u ??n C?
quan Qu?n lý Doanh nghi?p Nh? c?a Hoa K?. SBA có th? liên h? v?i nh?ng n?n
nhân ?? cung c?p cho h? kho?n vay th?m h?a lãi su?t th?p. Ch? nhà và ng??i
thuê nhà nh?n ???c ??n xin vay c?a SBA nên hoàn thành ??n ??ng ký ngay c?
khi h? quy?t ??nh không nh?n.

Page 2 of 3

Page printed at fema.gov/vi/fact-sheet/how-fema-can-help

12/05/2022

??i v?i các doanh nghi?p thu?c b?t k? quy mô nào và m?t s? t? ch?c phi l?i
nhu?n: có thi?t h?i b?t ??ng s?n lên ??n 2 tri?u ?ô-la.
??i v?i các doanh nghi?p nh?, doanh nghi?p nh? nuôi tr?ng th?y s?n và h?u
h?t các t? ch?c phi l?i nhu?n: có nhu c?u v?n l?u ??ng lên ??n 2 tri?u ?ô-la
ngay c? khi h? không có thi?t h?i v? b?t ??ng s?n, v?i kho?n vay t?i ?a 2 tri?u
?ô-la cho b?t k? s? k?t h?p nào gi?a thi?t h?i b?t ??ng s?n và nhu c?u v?n l?u
??ng.
??i v?i ch? nhà:?có th? vay t?i $200.000 ?? s?a ch?a ho?c thay th? n?i ? chính
c?a mình.
??i v?i ch? nhà và ng??i cho thuê:?có th? vay t?i $40.000 ?? s?a ch?a thay th?
tài s?n cá nhân, bao g?m c? xe c?.
Các doanh nghi?p và c? dân có th? ??ng ký tr?c tuy?n t?i?www.sba.gov/fundingprograms/disaster-assistance. N?u có th?c m?c và c?n h? tr? hoàn thành ??n
??ng ký, hãy liên h? theo s? 800-659-2955 ho?c g?i email t?i?
FOCWAssistance@sba.gov.?

Truy c?p DisasterAssitance.gov ?? bi?t thêm thông tin v? h? tr? có s?n khác. ??
bi?t thông tin m?i nh?t v? Bão Zeta, hãy truy c?p Hurricane Zeta (DR-4577-LA) |
FEMA.gov.
Theo dõi tài kho?n Twitter c?a FEMA Khu v?c 6 t?i twitter.com/FEMARegion6.
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