
 GIÚP ĐỠ DÀNH CHO NGƯỜI NHẬP CƯ GẶP THIÊN TAI 
Những người bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất là các gia đình và công nhân 
không có giấy tờ di trú hợp pháp. ILRC (Trung Tâm Giúp Đỡ Luật Pháp Cho Di 
Dân) đã soạn một danh sách các thông tin và nguồn trợ giúp. Trung  Tâm Luật 
Pháp Di Dân Quốc Gia và Văn phòng Thống đốc tiểu bang California cũng có những đóng góp.   

 

TRANG THÔNG TIN VỀ  THIÊN TAI CỦA IMMIGRANTINFO.ORG 

Mục Trường Hợp Khẩn Cấp/Thiên Tai có những mạng liên kết đa ngôn ngữ, đa văn hoá về sức khoẻ, an toàn, cách chuẩn bị 
và phản ứng khi gặp trường hợp khẩn cấp của các nguồn thông tin của địa phương, tiểu bang và liên bang. 

http://www.immigrantinfo.org/immigrant-info/emergency-disaster/ 

CHƯƠNG TRÌNH GIÚP BỔ SUNG DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI GẶP THIÊN TAI (D-SNAP) 

 Giúp lương thực cho các gia đình có thu nhập thấp bị tổn thất về thực phẩm hoặc có thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 Dành cho người gặp thiên tai bất kể tình trạng nhập cư của họ. 

 Để biết thêm thông tin: 

 Khái quát về chương trình D-SNAP: https://www.disasterassistance.gov/get-assistance/forms-of-
assistance/5769  

 Hướng dẫn về chương trình D-SNAP: https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/D-
SNAP_handbook_0.pdf   

 Nói chung, chương trình giúp đỡ ngắn hạn không có tiền mặt và dành cho người gặp thiên tai bất kể tình trạng 
nhập cư của họ. 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÚP ĐỠ DÀI HẠN CỦA FEMA (CƠ QUAN QUẢN LÝ KHẨN CẤP LIÊN BANG)  

(VÍ DỤ . CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH)  

 Cung cấp tài chánh và các dịch vụ trực tiếp cho cá nhân và gia đình không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ để 
trả cho các chi phí cần thiết và các nhu cầu quan trọng, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

 Dành cho gia đình có ít nhất một người là công dân Hoa Kỳ hoặc là người nhập cư "đủ tiêu chuẩn". Ví dụ những 
cá nhân không có giấy tờ di trú hợp pháp có thể nộp đơn xin trợ giúp thay cho trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ 
và có số an sinh xã hội. 

Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang FEMA có thể cho thông tin giúp xin số an sinh xã hội cho trẻ vị thành niên. 
Người nộp đơn phải là cha mẹ hoặc là người giám hộ của trẻ vị thành niên và phải đang sống chung với trẻ vị thành 
niên đó. 

 Để biết thêm thông tin: 

 Các yêu cầu về quốc tịch/ di trú của FEMA và những câu hỏi thường gặp (ngày 2 tháng 12 năm 2015): 
https://www.fema.gov/faq-details/FEMA-Citizenship-Immigration-requirements-1370032118159 

 Bản chi tiết về Chương trình dành cho cá nhân và gia đình của FEMA https://www.fema.gov/media-
library-data/1502371943459-
711a17671708a7ded53f0b22315f2597/FACTSHEETIndividualsandHouseholdIHP.pdf 
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Chương Trình Trợ Giúp Người Thất Nghiệp Vì THIÊN TAI 

 Đòi hỏi  người nộp đơn phải có giấy phép làm việc và đã làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ, hoặc có tình trạng di trú 
PRUCOL (Permanent Residence Under Color of Law) trong thời gian nộp đơn xin trợ giúp. 

 Để biết thêm thông tin: 

 Dự án Luật Lao động Quốc gia - Chương Trình Trợ Giúp Người Thất Nghiệp Vì Thiên Tai và Những Câu Hỏi 
Thường Gặp: 

http://www.nelp.org/publication/how-workers-access-dua-after-hurricane-irma/   

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI QUAN TRỌNG KHÁC 

 Các chương trình phúc lợi quan trọng thường linh hoạt hơn trong việc đòi hỏi giấy tờ ngay sau một thiên tai - 
nhưng có thể yêu cầu người nộp đơn xác nhận rằng họ hội đủ điều kiện để nhận trợ giúp vì vậy người nộp đơn xin 
trợ giúp phải cẩn thận. 

 Để biết thêm chi tiết về điều kiện của những chương trình phúc lợi của California: 

 Biểu đồ những chương trình phúc lợi của Trung Tâm Luật Pháp Di Dân Quốc Gia: 
https://www.nilc.org/issues/economic-support/programs-available-to-immigrants-in-calif/ 
 

DỊCH VỤ KHẨN CẤP CỦA TIỂU BANG  

 Luật số 2327 (trong số những luật khác của California) yêu cầu nhân viên công quyền phải giúp đỡ những người 
sống sót sau thiên tai mà không được hỏi thông tin hoặc giấy tờ không thật sự cần thiết  cho việc xác nhận tình 
trạng hội đủ điều kiện được nhận trợ giúp của họ. 

 

NHỮNG NGUỒN HỖ TRỢ DÀNH CHO NGƯỜI GẶP THIÊN TAI CỦA TRUNG TÂM LUẬT PHÁP DI 
DÂN QUỐC GIA   

 Những thông tin này sẽ sớm được Trung Tâm Luật Pháp Di Dân Quốc Gia cập nhật: 

 Thực phẩm, Nơi tạm trú, Giúp đỡ tiền mặt, Tiền cho vay, và các giúp đỡ khác cho nạn nhân các thiên tai 
quan trọng 

 Giúp đỡ Khi Có Thiên Tai Cho Người Di Dân Hội Đủ Điều Kiện 
  

QUỸ VÀ NHỮNG DỊCH VỤ  HỖ TRỢ TẠI CHỖ DO CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐÓNG DÀNH CHO DI DÂN 
VÀ NGƯỜI TỴ NẠN (GCIR) 

 Các mạng liên kết đến những quỹ và tổ chức hỗ trợ trong vùng:  

 https://www.gcir.org/initiatives/natural-disaster-response 
  

MẠNG LIÊN KẾT HƯỚNG DẪN LÀM LẠI GIẤY TỜ QUAN TRỌNG, NHỮNG GIÚP ĐỠ VÀ PHỤC 
HỒI SAU THIÊN TAI CỦA LAWHELP  

 Thông tin hướng dẫn xin lại căn cước, giấy khai sinh, hôn thú và giấy chứng tử... 

 Hướng dẫn các quyền lợi hợp pháp về bảo hiểm, yêu cầu bồi thường và những quyền lợi khác 

 Để biết thêm chi tiết: 

 http://www.lawhelpca.org/subtopics/disaster-assistance-and-recovery 
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TRUNG TÂM DI TẢN/TẠM TRÚ   

 Nhiều giới chức chính quyền địa phương đã công bố rõ ràng rằng các trung tâm tạm trú dành cho tất cả những 
người gặp thiên tai bất kể tình trạng nhập cư của họ 

 Danh sách gồm nhiều nhà thờ và trường học, hy vọng là những nơi được xem là đáng tin cậy. 

 Để biết thêm chi tiết về danh sách những trung tâm di tản: 

 http://www.caloes.ca.gov/ICESite/Pages/October-2017-Northern-California-Fires.aspx 

  

NHỮNG KHU CẮM TRẠI KHI DI TẢN 

 Mặc dù những khu cắm trại của hạt Sonoma và Mendocino không phải là địa điểm di tản chính thức, nhưng cũng 
sẽ được mở ra để đáp ứng các nhu cầu về chỗ ở cấp bách tạm thời của cư dân phải di tản. 

 Những khu này chỉ thích hợp cho những người có khả năng tự túc. Những người cần đồ ăn, giường ngủ và các dịch 
vụ cá nhân khác nên liên lạc với một trung tâm di tản chỉ định. 

 Để biết thêm chi tiết: 

 http://www.parks.ca.gov/?page_id=29743 

 

 

Material for this resource sheet provided by ILRC 

Disaster resources listed on immigrantinfo.org are put together by Franci Collins 
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