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Xem xét các h?p ??ng b?o hi?m hi?n t?i c?a quý v? và ??m b?o r?ng s? ti?n và ph?m vi
b?o hi?m là ?? ?? ?ài th? cho các thi?t h?i t? b?t k? nguy c? kh? d? nào. B?o hi?m ch?
nhà có th? ?ài th? thi?t h?i do gió, tr? khi quý v? ? d?c b? bi?n và c?n có thêm h?p ??ng
b?o hi?m gió. Ngoài ra, quý v? có th? c?n m?t ?i?u kho?n b?o hi?m b? sung vào h?p
??ng b?o hi?m ch? nhà ?? b?o hi?m ch?ng l?i nguy c? n??c th?i ch?y ng??c vào nhà.
?i?u r?t quan tr?ng c?n bi?t là b?o hi?m ch? nhà và ng??i thuê nhà c?a quý v? th??ng
lo?i tr? thi?t h?i do l? l?t. Tuy nhiên, m?t h?p ??ng b?o hi?m l? l?t t? Ch??ng trình B?o
hi?m L? l?t Qu?c gia (NFIP) ho?c m?t nhà cung c?p b?o hi?m l? l?t t? nhân c?ng có th?
cung c?p b?o hi?m cho tài s?n bên trong c?n nhà.
??ng ??i cho ??n khi quá mu?n: Các h?p ??ng c?a NFIP th??ng m?t 30 ngày ?? b?t
??u có hi?u l?c, tr? khi ?ã có thay ??i v? b?n ?? g?n ?ây trong khu v?c quý v?, hay h?p
??ng là b?t bu?c nh? m?t ?i?u ki?n cho kho?n vay mua nhà tr? góp do liên bang b?o
??m. Xem thêm v? th?i gian ch? t?i ?ây. Tìm hi?u v? khu v?c l? l?t c?a tài s?n c?a quý
v? b?ng cách truy c?p b?n ?? l? l?t c?a c?ng ??ng quý v? sau ?ó nói chuy?n v?i ??i lý
b?o hi?m c?a quý v? v? ki?u b?o hi?m nào là t?t nh?t cho ngôi nhà và/ho?c tài s?n c?a
quý v?. N?u quý v? phát hi?n ra r?ng quý v? không ? trong khu v?c có nguy c? cao, quý
v? v?n c?n b?o hi?m l? l?t, h? v?n bán b?o hi?m này và có th? v?i giá ph?i ch?ng h?n.
G?n 40 ph?n tr?m yêu c?u thanh toán b?o hi?m l? l?t NFIP trong th?i gian 2015-2019
??n t? các tài s?n n?m ngoài khu v?c có nguy c? l? l?t cao.
Có nhi?u cách khác ?? quý v? gi?m thi?u nguy c? ti?m tàng ph?i ch?u thi?t h?i l? l?t
n?ng n? cho c?n nhà c?a mình, ch?ng h?n nh? l?p m?t
máy hút b? ph?t và van ch?ng ch?y ng??c, nâng cao các thi?t b? ti?n ích, và c?nh quan
?? c?i thi?n dòng n??c thoát.
Xem video YouTube này v? cách b?o v? ngôi nhà c?a quý v? kh?i l? l?t v?i n?m d? án
t? làm.
Trang web V?n phòng Th?ng ??c có thông tin toàn di?n v? t?m quan tr?ng c?a vi?c
có ?? thông tin và l?p k? ho?ch tr??c.
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Trang web Texas Ready có nhi?u thông tin, bao g?m c? ???ng liên k?t t?i c?nh báo
th?i ti?t tr?c ti?p và m?t m?u k? ho?ch trong tình hu?ng kh?n c?p mà quý v? có th?
?i?n vào v?i gia ?ình mình.
Texasflood.org có các g?i ý cho tr??c, trong và sau m?t tr?n l?t.
Xem l?i k? ho?ch trong tình hu?ng kh?n c?p c?a gia ?ình quý v? ngay ?? xem li?u có
c?n thay ??i k? ho?ch không do tình hình COVID-19.
?? bi?t thêm thông tin v? các tr?n bão tuy?t n?ng ? Texas, hãy truy c?p
fema.gov/disaster/4586. Theo dõi tài kho?n Twitter c?a FEMA Khu v?c 6 t?i
twitter.com/FEMARegion6.L?p m?t b? d?ng c? trong th?m h?a và luôn ?? s?n sàng
trong nhà, ? n?i làm vi?c và ? trong t?t c? các xe. Truy c?p Danh sách Ki?m tra ??
dùng Trong Th?m h?a (texasready.gov) ?? bi?t thêm thông tin.
??m b?o là b? d?ng c? c?a quý v? có các ?? v?t thi?t y?u, bao g?m nh?ng th? có th?
b?o v? quý v? và gia ?ình kh?i COVID-19, nh? kh?u trang, xà phòng, ch?t kh? trùng
tay, kh?n lau kh? trùng và các v?t d?ng ???c Trung tâm Ki?m soát và Phòng ng?a
D?ch b?nh khuy?n ngh?. Cân nh?c các nhu c?u ??c bi?t c?a m?i thành viên trong h?
gia ?ình, ch?ng h?n nh? ?? dùng cho ng??i cao niên, ng??i khuy?t t?t, và v?t nuôi.
T?i v? ?ng d?ng di ??ng FEMA. ?ng d?ng này cung c?p thông báo v? th?i ti?t kh?c
nghi?t t? C? quan D?ch v? Th?i ti?t Qu?c gia cho t?i ?a n?m ??a ?i?m ???c ch?n.
L?p k? ho?ch cách r?i ?i và n?i c?n ??n n?u ???c thông báo yêu c?u di t?n. Luôn làm
theo h??ng d?n c?a các viên ch?c qu?n lý tình hu?ng kh?n c?p c?a ti?u bang, ??a
ph??ng, hay b? l?c.
?? tìm hi?u thêm v? các nguy c? th?m h?a và cách chu?n b?, hãy truy c?p Ready.gov.
Tìm thêm thông tin v? các b??c quý v? có th? th?c hi?n tr??c, trong và sau l? l?t t?i
FloodSmart.gov.
N?u quý v? không có internet ho?c c?n d?ch v? không có trên trang web, quý v? có th?
g?i ???ng dây tr? giúp c?a FEMA theo s? 800-621- 3362 (TTY: 800-462-7585) t? 6 a.m.
??n 10 p.m.
Nh?ng ng??i có ngôn ng? ??u không ph?i ti?ng Anh có th? tìm b?n d?ch tài li?u này
b?ng các ngôn ng? khác b?ng cách nh?p vào các ???ng liên k?t nhanh trên FEMA.gov:
Arabic | Chinese | Hindi | Japanese| Korean | Russian | Spanish | Tagalog | Urdu | Ti?ng
Vi?t.
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