Những Nạn nhân Sống sót sau Cơn bão Laura và Delta sống trong
các Căn nhà của FEMA Được Gia hạn đến ngày 31 Tháng Mười để Có được
Nhà ở Cố định
Release Date: Tháng 1 25, 2022

BATON ROUGE, La. – Theo yêu c?u c?a ti?u bang, FEMA hi?n ?ang cung c?p cho
kho?ng 1,946 h? gia ?ình s?ng sót sau c?n bão Laura và Delta thêm th?i gian ??
? trong các c?n nhà do c? quan cung c?p khi h? hoàn thành các b??c cu?i cùng
c?a quá trình kh?c ph?c h?u qu?. K?t thúc ban ??u cho ch??ng trình ???c x?p
l?ch vào ngày 28 Tháng Hai.
Vi?c gia h?n ch??ng trình nhà ? t?m th?i có th? cho phép ng??i c? ng? hoàn
thành k? ho?ch nhà ? c?a mình cho ??n ngày 31 Tháng M??i. Là m?t ph?n c?a
vi?c gia h?n và theo th?a thu?n v?i ti?u bang, b?t ??u t? ngày 1 Tháng Ba, nh?ng
ng??i c? ng? s? b?t ??u b? tính ti?n thuê nhà hàng tháng liên quan ??n thu nh?p
có th? th?p h?n nhi?u so v?i giá tr? th? tr??ng h?p lý cho các b?t ??ng s?n t??ng
???ng. Các viên ch?c c?a FEMA kêu g?i nh?ng ng??i c? ng? hoàn thành ho?c
làm theo b?t k? yêu c?u gi?m ti?n thuê nhà nào tr??c ngày 28 Tháng Hai, h?n
chót ?? gi?m giá thuê nhà theo th? tr??ng h?p lý c?a c?n nhà c?a h?.
Vi?c h?i ?? ?i?u ki?n và ti?p t?c ???c tham gia ch??ng trình nhà ? c?a FEMA
???c xác ??nh hàng tháng ??i v?i các ch? nhà và trên c? s? hai tu?n m?t l?n ??i
v?i nh?ng ng??i thuê nhà. ?? duy trì tình tr?ng h?i ?? ?i?u ki?n, nh?ng ng??i c?
ng? ph?i cho th?y h? ?ang ti?p t?c ti?n b? trong k? ho?ch nhà ? lâu dài c?a mình.
Vào th?i ?i?m cao ?i?m c?a ch??ng trình, có 2,400 h? gia ?ình ?? ?i?u ki?n ???c
c?p phép ? t?i các c?n nhà di ??ng do FEMA cung c?p, ???c ??t t?i 12 giáo x?.
G?n 75% c? dân v?n ? trong các c?n nhà ? t?i FEMA c?a h?.
Các ??i tác ??a ph??ng, ti?u bang và liên bang ?ang t?ng c??ng n? l?c tr??c h?n
chót m?i ?? giúp nh?ng n?n nhân s?ng sót ?? ?i?u ki?n c?a Laura và Delta ???c
? các c?n nhà c? ??nh ?ã ???c s?a ch?a ho?c m?i c?a h?.
FEMA và các nhóm nhà ? Ch?ng nh?n L?i Chung (State Joint Recertification) c?a
Ti?u bang ti?p t?c g?p g? th??ng xuyên v?i nh?ng ng??i c? ng? ?? h? tr? nh?ng
công vi?c khó kh?n c?n thi?t ?? tr? l?i ? ác c?n nhà ?n ??nh. Các nhóm th??ng
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xuyên ch? d?n nh?ng ng??i c? ng? ??n các ngu?n tr? giúp s?n có và t? v?n cho
h? v? các yêu c?u và h?n chót c?a ch??ng trình.
Các viên ch?c kh?c ph?c h?u qu? l?u ý r?ng m?t s? c?ng ??ng Louisiana ?ã
thông qua các mi?n tr? phân vùng t?m th?i ?? cho phép các c?n nhà di ??ng c?a
FEMA trong các b?t ??ng s?n t? nhân ho?c trong các khu v?c ??c bi?t ng?p l?t
nguy hi?m. M?t s? tr??ng h?p mi?n tr? s? h?t h?n vào ngày k?t thúc ban ??u là
ngày 28 Tháng Hai. ?? ch?c ch?n r?ng h? không vi ph?m quy ??nh v? phân vùng
c?a ??a ph??ng, nh?ng ng??i c? ng? ???c khuy?n khích ki?m tra v?i các quan
ch?c ??a ph??ng c?a mình.
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