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䉁呏丠剏啇䔬⁌愮
– Ng??i s?ng sót bão Ida hi?n còn m?t tu?n ?? n?p ??n xin h?
tr? v?i FEMA. H?n chót n?p ??n là ngày th? Hai, 29 tháng M??i M?t.
H? tr? FEMA cho cá nhân và gia ?ình b? ?nh h??ng b?i bão Ida có th? g?m h? tr?
ti?n thuê, gia c? t?m th?i, s?a ch?a nhà, tài s?n cá nhân b? m?t và các nhu c?u
khác liên quan ??n th?m h?a không ???c b?o hi?m bao tr?. Cách nhanh nh?t ??
n?p ??n xin h? tr? v?i FEMA là tr?c tuy?n t?i DisasterAssistance.gov ho?c qua
?i?n tho?i theo s? 800-621-3362 ho?c (TTY) 800-462-7585. ???ng dây tr? giúp
ho?t ??ng t? 6:00 sáng ??n 10:00 t?i, b?y ngày m?t tu?n. Quý v? c?ng có th? ??n
Trung Tâm Ph?c H?i Th?m H?a ?? n?p ??n và g?p tr?c ti?p chuyên gia c?a
FEMA. Ki?m tra ?ng d?ng c?a FEMA ho?c vào m?ng l??i fema.gov/DRCLocator
?? tìm m?t trung tâm.
Ngày 29 tháng M??i M?t c?ng là ngày cu?i cùng ?? n?p ??n vay ti?n th?m h?a v?i
C? Quan Ti?u Th??ng Hoa K? (U.S. Small Business Administration, hay SBA). ??i
di?n SBA có m?t t?i các trung tâm ph?c h?i th?m h?a. Các th??ng nghi?p và c?
dân c?ng có th? vào sba.gov/disaster-assistance, g?i ??n trung tâm d?ch v?
khách hàng c?a SBA theo s? 800-659-2955 (TTY) 800-877-8339, ho?c g?i ?i?n
th? (email) ??n disastercustomerservice@sba.gov ?? bi?t thông tin ho?c ?? n?p
??n.
B?t c? ng??i nào c?n ti?n nghi v?a ph?i (nh? thông ngôn ASL, ch? Braille, ch? in
to, v.v...) có th? g?i s? 800-621-3362 ?? yêu c?u ???c h? tr? tr??c ho?c h?i nhân
viên ph?c h?i t?i trung tâm h? tr?. Ng??i n?p ??n và nhân viên trong trung tâm
ph?c h?i ph?i tuân theo ch? d?n an toàn v? COVID-19 c?a CDC.
Vào m?ng l??i fema.gov/disaster/4611 ?? bi?t thông tin m?i nh?t. Theo dõi tr??ng
m?c Twitter c?a FEMA Khu V?c 6 t?i twitter.com/FEMARegion6 ho?c Facebook
t?i facebook.com/FEMARegion6.
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