
 
  

                                                                                                                                                                                                           
  
 

  
 

 

Ngày 7 tháng Mười, 2020 

DR-4562-OR FS 07 

Tin Tức Mới từ OEM: 503-373-7872 

Tin Tức Mới từ FEMA: 425-487-4610 

 

 

TỜ THÔNG TIN: Thay Thế các Tài 

Liệu bị Mất hoặc Thiếu  
___________________________________________________________________________________ 

Sau cơn thảm họa, các tài liệu chánh thức sẽ là vật vô giá để dựng lại cuộc sống. 

Nhưng sau trận cháy rừng ở Oregon, các tài liệu quan trọng của cuộc đời quý vị như 

các giấy khai sanh và chứng nhận kết hôn, thẻ An Sinh Xã Hội hoặc hồ sơ y tế có thể 

đã bị cháy hoặc mất trong các đống tro tàn. Thay thế các tài liệu này có thể mất nhiều 

thời gian và gây bực bội.  

Các thông tin liên lạc liệt kê dưới đây sẽ giúp cư dân Oregon bị mất giấy tờ quan 

trọng do hỏa hoạn, thực hiện nhanh chóng hơn. 

Các tài liệu liên bang: 
 

Thẻ xanh                            Điện thoại: 800-375-5283 

                                                Mạng lưới:  www.uscis.gov 

 

Thẻ Medicare                       Điện thoại: 800-772-1213; (TTY) 800-325-0778 

                                               Mạng lưới:  www.medicare.gov  

 

Các hồ sơ quân đội               Điện thoại: 866-272-6272 

                                                Mạng lưới:  www.archives.gov/contact/ 

 

Thẻ thông hành                     Điện thoại:  877-487-2778; (TTY) 888-874-7793  

                                                Mạng lưới:  travel.state.gov 

Hoa Kỳ  Bộ An Ninh Tổ Quốc 

FEMA Vùng 10 

130 228th Street, SW 

Bothell, Washington, 98021-9796 

Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon 

3225 State St Ste 115 

Salem, OR 97301  

http://www.uscis.gov/
http://www.archives.gov/contact/
https://travel.state.gov/


 

 

Thẻ Anh Sinh Xã Hội          Điện thoại:  800-772-1213; (TTY) 800-325-0778 

                                                Mạng lưới: www.ssa.org 

 

Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ (U.S. Savings Bonds)                Điện thoại: 844-284-2676 

                                                Mạng lưới: www.treasurydirect.gov  

 

Các bản khai thuế Hoa Kỳ Điện thoại: 800-829-1040 

                                          Mạng lưới: www.irs.gov 

 

Các tài liệu tiểu bang: 

 

Giấy khai sanh, khai tử, chứng nhận kết hôn, chứng nhận bạn tình, chứng nhận ly hôn   

Điện thoại: 888-896-4988 

Mạng lưới: www.oregon.gov/oha/PH/Birthdeathcertificates 

 

Bằng lái xe, giấy chủ quyền và chứng nhận ghi danh xe hơi, thẻ nhận diện 

Điện thoại: 503-945-5000 

Mạng lưới: www.oregon.gov/odot 

 

SNAP (Oregon Trail Card) Mạng lưới: www.oregon.gov/DHS/Assistance/Food-Benefits 

 

Thuế tiểu bang (Ban Thuế Vụ Oregon) 

Điện thoại: 503-378-4988 hoặc 800-356-4222 

TTY: Chúng tôi nhận tất cả các cú gọi chuyển tiếp. 

Mạng lưới: www.oregon.gov/dor 

  

Các tài liệu cá nhân 

 

Bất động sản và tài sản     Liên lạc với chánh quyền quận của quý vị. 

 

Các thẻ tín dụng  Liên lạc trực tiếp với hãng cấp thẻ tín dụng cho quý vị. 

 

Các báo cáo tín dụng từ Equifax, Experian, TransUnion 

(Trong gia đoạn đại dịch COVID-19, Equifax, Experian và TransUnion có báo cáo trực tuyến miễn 

phí hàng tuần cho đến tháng Tư, 2021.) 

                                                 Điện thoại: 877-322-8228 

                                                 Mạng lưới:  www.annualcreditreport.com  

 

http://www.ssa.g/
https://www.treasurydirect.gov/indiv/research/indepth/hhbonds/res_hhbonds_hhreplace.htm
http://www.irs.gov/
https://www.oregon.gov/oha/PH/BIRTHDEATHCERTIFICATES/Pages/index.aspx
http://www.oregon.gov/odot
http://www.oregon.gov/DHS/Assistance/Food-Benefits
http://www.oregon.gov/dor
http://www.annualcreditreport.com/


 

 

 

Các tài liệu bảo hiểm           Kiểm lại với đại diện hãng bảo hiểm của quý vị. 

 

Các hồ sơ y tế Gọi bác sĩ hoặc hãng bảo hiểm y tế của quý vị; hồ sơ y tế và thuốc 

theo toa được theo dơi bằng điện tử. 

  
### 

 

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái 

tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý 

vị biết, bị kỳ thị, xin gọi số miễn phí của FEMA 800-621-FEMA (3362), 711/Dịch Vụ Tiếp Âm bằng Video 

(Video Relay Service, hay VRS)) Có nhân viên điều hành thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. Nhấn số 2 cho 

tiếng Tây Ban Nha Người sử dụng TTY có thể gọi số 800-462-7585.  

 

Vào bất cứ lúc nào, người nộp đơn bị khuyết tật có thể yêu cầu được tiện nghi hợp lý, bằng cách hỏi trực tiếp 

nhân viên của FEMA hoặc gửi yêu cầu xin tiện nghi qua điện thư (email) đến Văn Phòng Dân Quyền của 

FEMA tại FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov hoặc bằng cách gọi đường dây Nguồn Lực Dân Quyền 

của FEMA tại (833) CVL-RGHT (833-285-7448).  

 

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên Twitter  và LinkedIn  để có cập nhật mới nhất và vào mạng lưới FEMA.gov  để 

biết thêm thông tin. 

 

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


