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Tin Mới Phát Hành 

Người bị Thiệt Hại Lũ Lụt ở Missouri Có Thể Nộp Đơn Xin Trợ Giúp 

FEMA 

ST. LOUIS – Người thuê và chủ nhà ở Quận St. Louis, Thành Phố St. Louis và Quận St. Charles bị ảnh 

hưởng bởi lũ bất chợt từ ngày 25 đến 28 tháng Bảy có thể nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa FEMA. 

Quý vị có thể nộp đơn xin Hỗ Trợ Thảm Họa trực tuyến tại  DisasterAssistance.gov, gọi số 800-621-3362 hoặc 

dùng FEMA mobile app (ứng dụng di động của FEMA).  

Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề 

hoặc các dịch vụ khác, thì cho FEMA số điện thoại dùng cho dịch vụ này.  

Với nhu cầu không được bảo hiểm hay các nơi khác bao trả, FEMA có thể cung cấp tiền Hỗ Trợ Cá Nhân 

không cần hoàn trả cho :  

• Trợ Giúp Thuê Mướn nếu quý vị cần chuyễn chỗ vì thiệt hại do lũ lụt 

• Tài Sản Cá Nhân bị hư hại hoặc phá hủy do lũ lụt 

• Bồi Hoàn Tiền Ở nếu quý vị tạm thời phải ở khách sạn 

• Sửa Nhà Căn Bản cho chủ nhà có nơi cư ngụ chánh bị thiệt hại do lũ lụt 

• Các Nhu Cầu Chánh Yếu Khác do ảnh hưởng của lũ lụt gần đây  

• Mỗi gia hộ chỉ nộp một đơn xin 

FEMA không trả tiền cho thực phẩm bị mất. 

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ FEMA, cần chuẩn bị sẵn những thông tin sau đây:  

• Số điện thoại để liên lạc với quý vị 

• Địa chỉ khi xảy ra lũ lụt 

• Địa chỉ nơi ở hiện tại của quý vị 

• Số An Sinh Xã Hội của một người trong gia hộ  

• Danh sách thiệt hại và tổn thất chánh  

• Thông tin ngân hàng nếu quý vị muốn FEMA gởi tiền trực tiếp cho quý vị 

https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages
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• Thông Tin Bảo Hiểm nếu quý vị có bảo hiểm, bao gồm số hợp đồng bảo hiểm  

 

 

Nếu có bảo hiểm cho chủ nhà, người thuê hoặc lũ lụt, quý vị cần nộp đơn xin bồi hoàn càng sớm càng tốt. 

FEMA không thể cho thêm quyền lợi cho những tổn thất đã được bảo  hiểm bao trả. Nếu hợp đồng bảo hiểm của 

quý vị không bao trả toàn bộ chi phí thiệt hại, thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ liên bang.  

 

Chụp hình để ghi lại thiệt hại, và bắt đầu dọn dẹp rồi sửa chữa để tránh hư hại thêm. Hãy nhớ giữ biên lai cho 

tất cả những lần mua hàng liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa.  

Truy cập youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw để xem video cách nộp đơn xin hỗ trợ. 

Theo dõi @FEMAregion7 trên Twitter, rồi bật thông báo trên điện thoại di động để biết thông tin cập nhật về 

thảm họa từ FEMA. Truy cập mạng lưới thảm họa tại fema.gov/disaster/4665. 

Theo dõi @MOSEMA_ trên Twitter, rồi bật thông báo trên điện thoại di động để biết thông tin cập nhật về 

thảm họa từ Cơ Quan Khẩn Cấp Tiểu Bang (State Emergency Managemen t Agency, hay SEMA) Missouri. 

Recovery.MO.gov vẫn là nguồn duy nhất và thường xuyên để cư dân Missouri dễ dàng tìm thông tin và tài 

nguyên liên quan đến thảm họa.  

### 

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa. 

http://www.youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw
https://twitter.com/femaregion7
https://www.fema.gov/disaster/4665
https://twitter.com/MOSEMA_
https://recovery.mo.gov/

