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Ng??i ki?m tra c?a FEMA ch? ghi xu?ng nh?ng h? h?i do th?m h?a. H? không
th? c?u xét quý v? có ?? tiêu chu?n ???c h? tr? FEMA hay không, ho?c cho bi?t
s? ti?n hay lo?i h? tr? nào FEMA có th? cung c?p. ?i?u quan tr?ng là hãy tr? l?i
khi h? tìm cách liên l?c v?i quý v?.
Sau ?ây là cách quý v? có th? nh?n di?n ng??i ki?m tra c?a FEMA, khi h?
??ng tr??c c?a nhà ho?c g?i ?i?n tho?i.
Ki?m tra tr?c ti?p: T?t c? nhân viên và nhà th?u c?a FEMA ??u ?eo th? nh?n
di?n chánh th?c. Ng??i n?p ??n ph?i luôn luôn yêu c?u ng??i ki?m tra trình th?
nh?n di?n chánh th?c, th? này có tên và hình c?a h?. Các nhà th?u ki?m tra c?a
FEMA có th? ?eo th? nh?n di?n do hãng c?a h? cung c?p. Th? này c?ng ph?i có
tên, hình và nh?t ??nh s? có s? ID c?a h?.
Ki?m tra t? xa: Ng??i ki?m tra c?n xác nh?n h? ?ã g?p ?úng ng??i n?p ??n
b?ng cách yêu c?u b?n ch? s? cu?i cùng c?a s? ghi danh c?a ng??i n?p ??n v?i
FEMA. Ng??i ki?m tra c?ng ph?i cho bi?t b?n ch? s? ??u c?a s? ghi danh ID c?a
ng??i n?p ??n. Ng??i n?p ??n ???c s? ghi danh khi h? ?i?n ??n c?a FEMA.
M?t s? ?i?m khác c?n nh? v? ng??i ki?m tra FEMA:
H? không yêu c?u tr? ti?n ?? hoàn t?t vi?c ki?m tra và h? c?ng không h?a là
quý v? s? ???c c?p ti?n.
H? có ??a ch? c?a quý v? t? ??n xin h? tr? th?m h?a FEMA c?a quý v?, nh?ng
h? có th? liên l?c ?? xin ch? ???ng ??n ngôi nhà c?a quý v?.
H? có th? g?i ?i?n tho?i, nh?n tin và g?i ?i?n th? (email) cho quý v?—thông tin
liên l?c quý v? cung c?p trên ??n n?p v?i FEMA.
Ng??i ki?m tra có th? g?i ?i?n tho?i t? máy ?i?n tho?i do FEMA c?p ho?c ?i?n
tho?i di ??ng riêng c?a h?, nên s? vùng có th? t? các n?i bên ngoài ti?u bang
New York.
Ng??i nào mang áo s?mi ho?c áo khoác ngoài có ?? ch? FEMA không
th? thay th? th? ID chánh th?c c?a FEMA. Quý v? nên yêu c?u h? trình
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th? ID có hình c?a FEMA. Lu?t liên bang không cho phép ch?p hình ho?c
sao l?i th? ID c?a chánh ph? Hoa K?. ?ây là vi ph?m lu?t pháp và có th?
b? ph?t v? và b? tù.
N?u quý v? không có t?i nhà, ng??i ki?m tra s? dán m?t b?c th? lên c?a ngôi
nhà này.
N?u quý v? v? l?i nhà và th?y có lá th? dán trên c?a t? ng??i ki?m tra, xin ??ng
v?t b? lá th? này. Th? này là m?t ph?n c?a ti?n trình ki?m tra và s? có tên và
thông tin liên l?c c?a ng??i ki?m tra. N?u quý v? ?ã n?p ??n v?i FEMAvà ?ang
ch? ng??i ki?m tra ??n, xin liên l?c v?i ng??i ki?m tra ?? ti?p t?c ti?n trình này.
Nh? ??ng chia s? thông tin liên l?c c?a ng??i ki?m tra trên m?ng truy?n thông
xã h?i.
N?u th?y lá th? t? ng??i ki?m tra c?a FEMA dán trên c?a nh?ng quý v? không có
n?p ??n xin h? tr? v?i FEMA, hãy liên l?c v?i FEMA ho?c g?i cho Phân Ban ?i?u
Tra và Ki?m Soát Gia L?n c?a FEMA (FEMA Fraud Investigations and
Inspections Division) theo s? 866-223-0814 ho?c g?i ?i?n th? (email) ??n
StopFEMAFraud@fema.dhs.gov. Ng??i ki?m tra tuân theo các ch? d?n và th?
th?c c?a FEMA. Quý v? có th? liên l?c tr?c ti?p v?i ng??i ki?m tra và gi?i thích là
quý v? không có n?p ??n. Ng??i ki?m tra sau ?ó s? báo cáo n?i v?.
Quý v? có th? xác nh?n r?ng quý v? ?ang ch? cu?c ki?m tra b?ng cách g?i
???ng Dây Tr? Giúp c?a FEMA theo s? 800-621-3362 ho?c d?ch v? chuy?n
ti?p video (video relay service, hay VRS). Quý v? c?ng có th? vào m?ng l??i
DisasterAssistance.gov và ch?n “Review Status” (“Duy?t Xét Tình Tr?ng”). Quý
v? nên xác nh?n ??a ch? c?a mình là ?úng và ch? ???ng chi ti?t ??n ngôi nhà
c?a quý v?.
N?u quý v? ngh? mình ho?c m?t ng??i nào khác là n?n nhân c?a v?n n?n m?o
danh, hãy báo cáo ngay cho c?nh sát ??a ph??ng ho?c s? c?nh sát. Quý v? c?ng
có th? liên l?c v?i Phân Ban ?i?u Tra và Ki?m Soát Gia L?n c?a FEMA theo s?
ho?c ??a ch? ?i?n th? (email) ghi bên trên.
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
https://twitter.com/FEMARegion2 và trên Facebook t?i www.facebook.com/fema.
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