H??ng D?n Khi?u N?i Quy?t ??nh c?a
FEMA
Release Date: October 14, 2021

NEW YORK - Quý v? ?ã n?p ??n v?i FEMA ?? xin h? tr? th?m h?a sau c?n Bão
Ida th?i qua New York, và v?a nh?n m?t lá th?. Quý v? không bi?t trong th? nói
gì, nh?ng ngh? r?ng ?ây là th? không t?t.
Th??ng thì FEMA g?i các lá th? này ra khi ??n quý v? n?p còn thi?u thông tin. Có
th? là quý v? không có gi?y ch?ng minh cho bi?t mình là ai, ho?c ch?ng minh
mình là ch? ngôi nhà ?ang ?, ho?c ch?ng minh ?ang s?ng trong ngôi nhà m?t
ph?n l?n c?a n?m tr??c bão Ida. D??i ?ây là các h??ng d?n vi?t th? ?? khi?u n?i
quy?t ??nh c?a FEMA.
Quý V? có 60 Ngày ?? G?i Th? Khi?u N?i ??n FEMA
Ph?n quan tr?ng nh?t c?a ti?n trình khi?u n?i là bi?t mình có bao lâu ?? th?c hi?n
?i?u này. Quý v? có 60 ngày k? t? ngày ?? trên th? xác ??nh c?a FEMA. ?ây là
ngày quý v? nên khoanh tròn trên t?m l?ch ?? nh?c r?ng ?ó là ngày cu?i cùng ??
g?i th? khi?u n?i c?a quý v? ??n FEMA. Nên nh? r?ng sau khi FEMA nh?n th?
c?a quý v?, thì h? có th? g?i quý v? ho?c g?i th? k? ti?p yêu c?u thêm thông tin.
??c K? Th? c?a FEMA Tr??c Khi Vi?t Th? Khi?u N?i
Quý v? c?n ph?i hi?u lý do FEMA cho bi?t ??n n?p “không ?? tiêu chu?n” ho?c
h? tr? c?a quý v? b? t? ch?i, ho?c FEMA ch?a l?y quy?t ??nh v? ??n n?p c?a
quý v?. Th??ng thì lý do r?t giãn d?, nh? thi?u tài li?u ho?c thông tin. Hãy ??c th?
c?a FEMA t? ??u ??n cu?i ?? hi?u rõ c? quan mu?n mình làm gì.
Nh? Kèm Ch?ng T? H? Tr? Yêu C?u Khi?u N?i c?a Quý v?
Lá th? khi?u n?i c?a quý v? ch?a ?? ?? FEMA rút l?i quy?t ??nh c?a h?. Quý v?
c?n có b?ng ch?ng ?? h? tr? nh?ng gì quý v? nói trong th? khi?u n?i. ?i?u quan
tr?ng là bao g?m các tài li?u ho?c thông tin do FEMA yêu c?u. ?ây là nh?ng th?
c?n ?ính kèm trong th? c?a quý v?:
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B?n sao lá th? t? ch?i h? tr? c?a FEMA, ho?c c? quan ch?a l?y quy?t ??nh.
Các th? c?a hãng b?o hi?m: Hãng b?o hi?m c?a quý v? có th? ch? tr? cho
quý v? m?t ph?n nh? so v?i nh?ng gì quý v? c?n ?? s?a nhà c?a mình, không
?? ?? giúp quý v? ??n m?t n?i khác, ho?c không ?? ?? thay th? m?t s? ?? ??c.
Xin nh? r?ng FEMA không th? tài tr? cho nh?ng gì hãng b?o hi?m c?a quý v?
?ã tr? cho quý v? r?i.
B?ng ch?ng v? n?i c? trú: B?n sao hóa ??n ti?n ích, b?ng lái xe, h?p ??ng
thuê nhà ho?c b?n t??ng trình c?a ngân hàng, tài li?u c?a tr??ng h?c ??a
ph??ng, th? ??ng b? xe ho?c th? c?a ch? hãng. Có th? dùng nhi?u th? ??
ch?ng minh ngôi nhà ho?c n?i thuê b? h? h?i là ch? ? chánh th?c c?a quý v?.
Ch? ? “chánh th?c” có ngh?a là quý v? ? n?i ?ó ph?n l?n th?i gian trong n?m.
B?ng ch?ng s? h?u Tài li?u vay n? nhà ho?c b?o hi?m; biên nh?n thu? ho?c
v?n ki?n chuy?n nh??ng; các biên nh?n nh?ng s?a ch?a ho?c s?a sang t?n
kém có ?? ngày t? n?m 2016; ho?c tài li?u tòa án. N?u các tài li?u c?a quý v?
b? m?t ho?c h?y, hãy b?m vào www.usa.gov/replace-vital-documents ?? bi?t
thông tin v? cách xin l?i các gi?y t? này.
Biên nh?n và ??c tính: Bao g?m tài li?u nh? biên nh?n s?a ch?a nhà, ??c
tính s?a ch?a, ??c tính c?a nhà th?u ho?c thông tin t? hãng b?o hi?m c?a quý
v?.
Quý V? Không Th? T? Vi?t Th? Khi?u N?i cho Mình? Hãy Nh? Ng??i Nào Khác
Vi?t Th? cho Quý V?
N?u quý v? là ng??i n?p ??n nh?ng không th? t? vi?t th? khi?u n?i cho mình,
hãy nh? ng??i nào khác vi?t th? cho quý v?. Ng??i này có th? là ng??i trong
gia ?ình, b?n bè ho?c m?t lu?t s?. Nh?ng ph?i nh? tuân theo vài ch? d?n. Cho
FEMA bi?t, trên b?n tuyên b? có ch? ký c?a quý v?, r?ng ng??i vi?t th? này,
nhân danh quý v?, ???c cho phép n?p ??n khi?u n?i . Chuyên gia tr? l?i cho
???ng Dây Tr? Giúp c?a FEMA có th? cho quý v? bi?t nh?ng gì c?n bao g?m
trong th? khi?u n?i và cung c?p thông tin v? nhi?u ch? ?? khác nhau ngoài
vi?c khi?u n?i.
G?i ???ng Dây Tr? Giúp c?a FEMA theo s? 800-621-3362 ho?c D?ch V?
Ti?p Âm qua Vidêo (Video Relay Service, hay VRS) S? ?i?n tho?i ho?t ??ng
t? 8:00 sáng ??n 7:00 t?i, b?y ngày m?t tu?n.
G?i qua B?u ?i?n, ?i?n Th? (Fax) ho?c T?i Lên Lá Th? c?a Quý V?, Xin Nh? Ký
Tên và ?? Ngày trên Th?
Quý v? có 60 ngày k? t? ngày ?? trên th? xác ??nh c?a FEMA ?? g?i th? qua
b?u ?i?n, ?i?n th? ho?c t?i lên lá th? khi?u n?i c?a mình n?u quý v? mu?n
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FEMA rút l?i quy?t ??nh ??u tiên c?a h?. Quý v? nh? ký tên và ?? ngày trên
th? khi?u n?i. Và nh? ??ng quên bao g?m chín ch? s? c?a s? ghi danh v?i
FEMA trên m?i trang c?a ??n, s? th?m h?a c?a quý v? (FEMA-4615-DR-NT),
và các tài li?u quý v? có th? n?p làm b?ng ch?ng.
Qua B?u ?i?n: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055,
Hyattsville, MD 20782-8055
?i?n sao: 800-827-8112, Attention: FEMA
?? m? m?t tr??ng m?c tr?c tuy?n v?i FEMA ho?c ?? t?i lên các tài li?u tr?c
tuy?n, xin vào www.DisasterAssistance.gov, b?m “Check Status” (Ki?m tra
tình tr?ng) r?i làm theo ch? d?n
Nh?ng Gì S? X?y Ra sau khi Quý V? N?p ??n Khi?u N?i
Quý v? ?ã vi?t th? khi?u n?i và ?ã g?i ??n FEMA trong vòng 60 ngày sau khi quý
v? ???c th? xác ??nh c?a h?. R?i s? làm gì bây gi?? Quý v? có th? nh?n m?t cú
?i?n tho?i ho?c m?t lá th? t? FEMA yêu c?u cho bi?t thêm thông tin. Ho?c FEMA
có th? s?p x?p m?t bu?i h?n ?? ki?m tra nhà ? chánh th?c c?a quý v?. Trong b?t
c? tr??ng h?p nào, m?t khi quý v? g?i th? khi?u n?i ??n FEMA, thì quý v? có th?
nh?n lá th? quy?t ??nh c?a h? trong vòng 90 ngày sau khi FEMA nh?n th?.
Nh?c nh?:
Nh?ng ng??i có l?i t?c th?p ?ang g?p khó kh?n v? pháp lý do bão Ida gây ra,
có th? g?i s? mi?n phí ?? ???c c? v?n: 888-399-5459. N?u mu?n ???c ng??i
ph?c v? pháp lý liên l?c v?i quý v?, xin ?i?n m?u trên m?ng t?i
https://nysba.org/ida. Các ví d? c?a d?ch v? h? tr? pháp lý bao g?m:
h? tr? xin quy?n l?i c?a chánh ph?
h? tr? n?p ??n xin b?i hoàn b?o hi?m nhân th?, y t? và b?t ??ng s?n
giúp l?p h?p ??ng s?a ch?a nhà và v?i các nhà th?u
l?p l?i di chúc và các tài li?u quan tr?ng khác ?ã b? m?t ho?c h?y trong c?n
th?m h?a
các v?n ?? v? b?o v? ng??i tiêu dùng nh? t?ng giá c? và tránh b? các nhà
th?u l?a ?ão trong ti?n trình xây c?t l?i
c? v?n các v?n ?? vay ti?n mua nhà-t?ch biên
c? v?n các v?n ?? v? ch? nhà-ng??i thuê
?i?u quan tr?ng quý v? nên nh? là h? tr? c?a FEMA không thay th? b?o hi?m
và c?ng không th? b?i hoàn cho t?t c? nh?ng m?t mát do th?m h?a gây ra; h?
ch? giúp ?? ?áp ?ng cho các nhu c?u c?n b?n và b? sung trong n? l?c ph?c
h?i th?m h?a.
Cách n?p ??n xin h? tr? v?i FEMA: Vào m?ng l??i DisasterAssistance.gov, s?
d?ng ?ng d?ng di ??ng c?a FEMA ho?c g?i ???ng Dây Giúp ?? c?a FEMA
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theo s? 800-621-3362 (VRS). ???ng dây ho?t ??ng t? 8:00 sáng ??n 7:00 t?i,
b?y ngày m?t tu?n, và t?ng ?ài có th? k?t n?i quý v? v?i chuyên viên nói ???c
ngôn ng? c?a quý v?.
N?u s? d?ng d?ch v? ti?p âm, nh? qua vi?êo (video relay service, hay VRS),
d?ch v? ?i?n tho?i có ph? ?? ho?c các d?ch v? khác, xin cho FEMA s? dùng
cho d?ch v? ?ó.
Quý v? c?ng có th? ??n Trung Tâm Ph?c H?i Th?m H?a ?? g?p m?t nhân
viên c?a FEMA, các ??i di?n c?a c? quan liên bang và ti?u bang khác, có
th? cung c?p thông tin v? vi?c h? tr? th?m h?a. Vào m?ng l??i ??nh V?
DRC (DRC Locator) ?? tìm m?t trung tâm ph?c h?i th?m h?a g?n quý v?.
Ngày h?t h?n ?? n?p ??n xin h? tr? th?m h?a v?i FEMA là th? Hai, 6
tháng Ch?p.
Xin vào m?ng l??i DisasterAssistance.gov r?i b?m vào “Information” (Thông
tin) ?? có thêm các ngu?n tham kh?o tr?c tuy?n c?ng nh? t?i xu?ng các t?p
sách nh? và các lo?i h? tr? khác c?a FEMA.
Xin g?i s? 211 ho?c vào m?ng l??i https://www.211nys.org/contact-us ?? xin
gi?i thi?u ??n các c? quan h? tr? cho nhu c?u ??c bi?t trong c?ng ??ng. C?
dân Thành Ph? New York, xin g?i s? 311.
Vào m?ng l??i fema.gov/disaster/4615 ?? bi?t thông tin m?i nh?t v? n? l?c
ph?c h?i Bão Ida c?a New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter t?i
twitter.com/femaregion2 và www.facebook.com/fema.
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