Gia C? T?m Th?i Tr?c Ti?p có th? là L?a
Ch?n cho Ng??i S?ng Sót t? B?o Ida
Release Date: Nov 4, 2021

FEMA c?u xét ng??i n?p ??n xem có ?? tiêu chu?n ?? ???c h? tr? gia c? hay
không, r?i tìm gi?i pháp gia c? t?t nh?t ?? ?áp ?ng cho nhu c?u c?a gia ?ình h?.
Không ph?i ai c?ng ?? tiêu chu?n; tuy nhiên, l?a ch?n gia c? t?m th?i c?a FEMA
có th? h? tr? cho ng??i s?ng sót nào ?? tiêu chu?n.
Tiêu Chu?n
Ng??i n?p ??n có th? ?? tiêu chu?n ???c gia c? t?m th?i tr?c ti?p n?u h? là:
Ch? nhà ho?c ng??i thuê có nhà b? h? h?i n?ng (h? h?i c?u trúc ?áng k? c?n
s?a ch?a nhi?u và không an toàn, v? sinh ho?c ho?t ??ng t?t ?? ?) ho?c ?ã b?
phá h?y (m?t mát toàn b? ho?c h? h?ng ??n m?c không th? s?a ch?a ???c) do
Bão Ida (d?a trên ki?m tra c?a FEMA); và
C? dân tr??c th?m h?a c?a m?t trong 10 giáo x? ch? ??nh ???c FEMA h? tr?
Gia C? T?m Th?i Tr?c Ti?p: Jefferson, Lafourche, Livingston, Plaquemines, St.
Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, Tangipahoa và
Terrebonne.
?i?u gì x?y ra k? ti?p?
N?u ng??i n?p ??n ?áp ?ng tiêu chu?n c?a gia c? t?m th?i tr?c ti?p, thì FEMA s?
liên l?c v?i h?.
Ng??i n?p ??n nào không ?? tiêu chu?n cho gia c? t?m th?i tr?c ti?p có th? ??
tiêu chu?n ???c h? tr? thuê nhà. Ch??ng trình h? tr? thuê nhà c?a FEMA giúp ??
t?m th?i v? tài chánh, ?? ng??i s?ng sót th?m h?a có m?t n?i ?? ? trong khi ho?ch
??nh tìm gia c? lâu dài.
Ng??i s?ng sót nào c?n m?t n?i ? ngay, nên ghi danh vào Ch??ng Trình Trú ?n
Bão Ida (Hurricane Ida Sheltering Program) ?? xem có l?a ch?n nào có s?n trong
các giáo x? b? ?nh h??ng. Vào m?ng l??i idashelteringla.com ho?c g?i s? 844-
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268-0301. Ch??ng trình do ti?u bang ?i?u hành ???c FEMA tài tr? và thi?t k? ??
cung c?p n?i trú ?n an toàn và riêng t? trong m?t th?i gian ng?n cho các gia ?ình
ph?c h?i t? bão Ida, trong khi Gia C? T?m Th?i Tr?c Ti?p c?a FEMA gia t?ng n?
l?c tr? giúp. Ch??ng trình c?a ti?u bang c?ng mu?n ng?n ng?a nguy c? gia ?ình
b? lây lan COVID-19.
L?a Ch?n Gia C? T?m Th?i Tr?c Ti?p Có Th? Bao G?m:
Các ??n V? Gia C? T?m Th?i Có Th? D?i ?i – FEMA có th? mang các nhà kéo
du l?ch ho?c ??n V? Gia C? Ti?n Ch? (Manufactured Housing Unit, hay MHU)
??n m?t lô ??t t? ho?c m?t công viên th??ng m?i. FEMA c?ng có th? ph?i h?p
v?i ti?u bang và các viên ch?c t?i ??a ph??ng ?? d?ng n?i ? cho m?t s? ??n v?
gia c? có th? d?i ?i.
Ng??i n?p ??n ???c ch?p thu?n cho ? trong m?t xe kéo du l?ch ho?c MHU
ph?i ký tên vào m?u Gi?y Phép Thu H?i và Nh?n Tài S?n c?a Chánh Ph?
tr??c khi d?n vào nhà.
Thuê Nhà Tr?c Ti?p – FEMA có th? thuê các c? gia ? ???c ngay ?? làm gia c?
t?m th?i. Các lo?i nhà ?? tiêu chu?n có th? bao g?m nhà thuê ngh? mát, c?n
h? c?a m?t ?oàn th?, nhà th? hai, nhà ??n h?, h?p tác xã, condo, nhà l?u k?
vách, và các ngôi nhà ?ã c?t s?n. Thuê nhà tr?c ti?p ch? cho ng??i n?p ??n ??
tiêu chu?n có nhu c?u gia c? không ???c ?áp ?ng v?i l?a ch?n h? tr? gia c?
t?m th?i tr?c ti?p.
Thuê và S?a Ch?a Nhà ?a H? – FEMA c?p ti?n cho s?a ch?a và c?i ti?n nhà
cho thuê ?a h? hi?n ?ang b? tr?ng ?? dùng làm gia c? t?m th?i.
Nh?ng ng??i n?p ??n ???c ch?p thu?n cho Nhà Cho Thuê và S?a Ch?a ?a
H? ho?c Cho Thuê Tr?c Ti?p ph?i ký th?a thu?n gia c? t?m th?i v?i FEMA và
h?p ??ng thuê nhà v?i ch? nhà tr??c khi d?n vào.
Nhu c?u v? gia c? t?m th?i tr?c ti?p c?a ng??i n?p ??n s? ???c ?ánh giá l?i nh?
thông th??ng trong khi h? tham gia vào ch??ng trình Gia C? T?m Th?i Tr?c Ti?p.
?? ? l?i m?t nhà, t?t c? nh?ng ng??i n?p ??n ph?i tuân theo th?a thu?n v? gia c?
t?m th?i và n?u áp d?ng, h?p ??ng thuê nhà. ?i?u này bao g?m cho th?y có s?
ti?n tri?n trong ch??ng trình gia c? lâu dài ho?c h?p ??ng thuê lâu h?n.
Quý v? có th? n?p ??n xin h? tr? th?m h?a t?i DisasterAssistance.gov, g?i s? 800621-3362, ho?c s? d?ng ?ng d?ng di ??ng c?a FEMA. Nh?ng ng??i s? d?ng d?ch
v? ti?p âm nh? qua video (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.

Page 2 of 2

Page printed at fema.gov/vi/fact-sheet/direct-temporary-housing-may-provide-optionshurricane-ida-survivors

09/28/2022

