ື ເຮືອນ
ການຟນຟູ
ພາຍຫງັ ເກີດໄພພບັດ ມີຫາຍຢ່າງທີ່ຕໍ້ອງໄດໍ້ຄານຶງເຖງ. ເຮືອນທ່ານ
ໍ້
ມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະເຂົາໄປບ
? ຈະເກັບມ ໍ້ຽນ ແລະ ທາຄວາມ
ສະອາດເຄື່ອງຂອງແນວໃດ?
ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບການກັບເຂົາໄປໃນເຮື
ໍ້
ສາລັບຂມູ
ອນ ພາຍຫງັ
ໍ້ ່ ງໄດໍ້ທ່ ເວັ
ີ ບໄຊທ໌: http://
ເກີດໄພພບັດ, ສາມາດເຂົາເບ
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/
program_offices/healthy_homes/disasterrecovery.

ໍ້ ນທີ່ເປນ
ັ ປະໂຫຍດລວມເຖງ:
ແຫ່ ງຂມູ







ໍ້
ັ ການ
ຄູ່ມືສາລັບເຈົາຂອງເຮື
ອນ ແລະ ຜູເໍ້ ຊົ່າ ກ່ ຽວກັບຫກ
ອະນາໄມຫງັ ໄພພບັດ.
ື ໍ້ ເຮືອນຫງັ ໄພພບັດ.
ເຄັດລັບຜູໃໍ້ ຊໍ້ສາລັບການຟນຟູ



ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມຂອງໂຄງການ HUD ສາມາດເຂົາເບ
ໍ້ ່ ງໄດໍ້ທ່ ີ
ສາລັບຂມູ
ເວັບໄຊທ໌: www.hud.gov.



ກະຊວງເຄຫາ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແຫ່ ງສະຫະລັດ

ໍ້
ເຈົາຂອງເຮື
ອນສາມາດຊອກຫາຄາຕອບ ໃນຄາຖາມກ່ ຽວກັບເງນ
ໍ້
ີ ບໄຊທ໌: http://
ກູ ໍ້ຊືອະສັ
ງຫະລມະຊັບຂອງ FHA ໄດໍ້ທ່ ເວັ
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/FHAFAQ



ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບການຂຄວາມຊ່ວຍເຫອ
ື ຈາກອົງການ
ຂມູ
່
່
່
ີ
HUD ເມືອເກີດໄພພບັດສາມາດເບງໄດໍ້ທເວັບໄຊທ໌: http://
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/info/
disasterresources

ການກູຄືໍ້ ນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ເກີດຈາກໄພພບັດ

ື ໍ້ ຫງັ ໄພພບັດເພື່ອເຮືອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕ່
ຄູ່ມືການຟນຟູ
ສຸ ຂະພາບ.
ທ່ານຍັງສາມາດດາວໂຫດແອັບ Rebuild Healthy Homes
App ສາລັບມືຖໄື ດໍ້ຟ.ີ

ລະວັງການຫອກລວງ
ື ໃນກູສໍ້ ນເຊື່ອຈານອງ, ການຫອກລວງ ແລະ ກົນລະຍຸ ດ
ລະວັງການຊ່ ວຍເຫອ
ໍ້
ແບບລ່ າເນືອ.
ີ ລໍ້ຽງຜູ ໍ້ທີ່ອໍ້າງວ່ າພວກເຂົາສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດໍ້ໃນການໃຊໍ້ເງນກູຂອງທ່
ໍ້
ຫກ
ານ ຫ ື
່
ັ
ສະໜອງການບລການສໍ້ອມແປງເຮືອນ ຫ ື ບລການອືນໆໂດຍຈາເປນຕໍ້ອງໄດໍ້
ັ ເໝົາທີ່ບ່ ມີໃບອະນຸຍາດ. ຢ່າເຊັນເອກະສານ
ມີຄ່າທານຽມກ່ ອນ. ລະວັງຜູຮໍ້ ບ
ໍ້
ໃດໆທີ່ທ່ ານບ່ ເຂົາໃຈ.

ຶ ສາ ກ່ ອນການຕັດສນໃຈໃດໆ. ສາລັບຂ ໍ້
ຖາມຄາຖາມ ແລະ ຊອກຫາຜູໃໍ້ ຫໍ້ຄາປກ
ໍ້ ່ ງຢູ່ເວັບໄຊທ໌ www.loanscamalert.com,
ມູນເພີ່ມສາມາດເຂົາເບ

www.HUD.gov ຫ ື www.FEMA.gov .

U.S. Department of Housing
and Urban Development
(ກະຊວງເຄຫາ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແຫ່ ງສະຫະລັດ)

451 7th Street, SW
Washington DC, 20410

ັ ປຸ ງແກ ໍ້ໄຂຫ ໍ້າສຸ ດ: 9/7/16 (Laotian)
ປບ

Laotian

“ຂໍ້ອຍຈະຕໍ້ອງເຮັດແນວໃດພາຍຫງັ ທີ່ເກີດໄພພບັດ?”
ັ ຜົນກະທົບແມ່ ນຮຽກຮໍ້ອງ
ຫງັ ຈາກເກີດໄພພບັດແລໍ້ວ, ທຸ ກໆຄົນທີ່ໄດໍ້ຮບ
ໃຫໍ້ໃຊໍ້ບລການສຸ ກເສີນໂດຍທັນທີ - ການຮັກສາທາງການແພດ, ອາຫານ,
ໍ້ ່ ມ, ທີ່ພັກ. ມັນເປນ
ັ ຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ ງຍາກ ແລະ ກົດດັນ ແຕ່ໃຫ ໍ້
ນາດື
ໍ້
ຄານຶງວ່າ ບຸ ກຄົນອື່ນໆຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນທຸກໆຂັນຕອນ.

ສະເໜີຂຄວາມຊ່ ວຍເຫອື ຈາກອົງການຄຸ ໍ້ມຄອງເຫດສຸ ກເສີນຈາກລັດ
ຖະບານກາງ (FEMA) ແລະ
ໜ່ ວຍງານບລຫານທຸລະກດຂະໜາດນໍ້ອຍ (SBA)



1-800-225-5342.






http://asd.fema.gov/inter/locator/home.htm

ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມສາມາດໂທ
ດ່ຽວຂອງພວກເຂົາໄດໍ້. ສາລັບຂມູ
ີ : 1-800-225-5342.
ສອບຖາມໄດໍ້ທ່ ເບີ

ີ ບໄຊທ໌: www.DisasterAssistance.gov
ສະໝັກຜ່ານອອນໄລນ໌ໄດໍ້ທ່ ເວັ


ັ ຄູປອງສາລັບທາງ
ຖໍ້າທ່ານຢູ່ເຮືອນສາທາລະນະ, ໜ່ວຍ8 ຫ ື ມີບດ
ເລືອກດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ (Housing Choice Voucher) ແມ່ ນ
ໃຫ ໍ້ຕດຕ່ ຫາຜູໃໍ້ ຫ ໍ້ບລການດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຊ່ວຍທ່ານກ່ ອນການ
ີ :
ເກີດໄພພບັດ ແລະ ຕດຕ່ ອົງການ HUD ໄດໍ້ທ່ ເບີ

1-800-685-8470 ສາລັບຜູ ໍ້ທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ໜ່ວຍທີ 8
(Section 8 unit).



ັ , ເຊ່ ງໄດໍ້ລວມເຖງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການບລການໃຫ ໍ້ແກ່
ຈາເປນ
ຜູເໍ້ ຄາະຮໍ້າຍຍ ໍ້ອນໄພພບັດ.


ໃນໂຄງການ Section 108, ອົງການ HUD ຈະໄດໍ້ເໜີໃຫ ໍ້ລັດ
ົ ຄອງທ ໍ້ອງຖ່ ນ ເພື່ອຮັບປະກັນເລື່ອງສນເຊື່ອ
ແລະ ອົງການປກ
ື ໍ້ , ພັດທະນາ
ດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສຈາກລັດຖະບານກາງເພື່ອການຟນຟູ
ໍ້
ັ ປຸ ງໂຄງສໍ້າງພືນຖານ.
ເສດຖະກດ ແລະ ປບ



ື ລໍ້າສາລັບການພັດທະນາຊຸມ
ອົງການ HUD ໃຫ ໍ້ເງນຊ່ວຍເຫອ
ໍ້ ່ ກັບບ່ອນອາໄສ
ຊົນອນເດຍສາລັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶນຕ
ໍ້
່
ໍ້
່
ແລະ ເຂດພືນທີຊົນເຜົາພືນເມືອງອນເດຍ.



ໍ້ ຍມີປະສົບການກ່ ຽວກັບການເລືອກປະຕບັດໃນເລື່ອງທີ່ຢູ່
ເຈົາເຄີ
ອາໄສພາຍຫງັ ໄພພບັດບ? ຕດຕ່ ອົງການ HUD
ື າຮໍ້ອງໄດໍ້ທີ່ເບີ: 1-800-669-9777 ຫ ື 1-888-560ເພື່ອຢ່ ນຄ
8913.

ອົງການ HUD ອາດຈະມີການສະໜອງທຶນສາລັບອົງການທີ່ຢູ່
ື ໍ້
ອາໄສສາທະລະນະ (PHAs) ເພື່ອຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການຟນ
ັ ສນຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ຟູຊບ



ໍ້
ຖໍ້າທ່ານແມ່ ນເຈົາຂອງເຮື
ອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນໃນເລື່ອງຂອງ
່
ໍ້
ຶ ຊັບ ຫ ື ເລືອງຂອງຂັນຕອນໃນການຕ
ການຢດ
ດຕ່ ກັບອົງການ
ຶ ສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ສາມາດ
ັ ແລະ ໃຫ ໍ້ຄາປກ
HUD ອະນຸມດ
ັ ຕໍ້ອງມີສນເຊື່ອ
ໂທຫາເບີ 1-800-569-4287. ທ່ານບ່ ຈາເປນ

ັ
ຂອງອົງການ FHA ໃນການພົວພັນກັບອົງການ HUD ອະນຸມດ
ຶ ສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ກ່ ບ່ ມີຄ່າທານຽມໃດໆໃນການ
ໃຫ ໍ້ຄາປກ
ຶ ສາໃນການປອງກັ
ໍ້ ນການຢດ
ຶ ຊັບ.
ໃຫ ໍ້ຄາປກ

ັ ກແກນຂອງອົງການ
ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນນະບົດບອ
HUD ຫ ື HUD's Community Development Block

Grant (CDBG) ແລະ ໂຄງການ HOME ໄດໍ້ມ ີ
ື ຢຸ່ ນໃຫ ໍ້ແກ່ ລັດ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການຫັນປ່ຽນທດ
ຄວາມຢດ
ທາງການເງນຈານວນຫາຍລໍ້ານໂດລາໃນແຕ່ລະປີ ສາລັບສູດ
ຄດໄລ່ເງນທຶນເພື່ອໃຫ ໍ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕໍ້ອງການທີ່ມີຄວາມ

ໂຄງການສນເຊື່ອ HUD's Section 203(k) ເຮັດໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້
ັ ປ່ຽນເງນ
ລອດຊີວດຈາກໄພພບັດ ມີຄວາມສາມາດຊື ໍ້ ຫ ື ປບ

ທຶນຈາກເຮືອນຄຽງຄູ່ກັບການສໍ້ອມແປງ ໂດຍການຈານອງ
ໍ້
ໍ້
ັ
ພຽງຄັງດຽວ.
ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ ໍ້ເຈົາຂອງເຮື
ອນທີ່ໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ື
ຄວາມເສຍຫາຍ ມີຄວາມສາມາດຟນຟູເຮືອນແບບຄອບຄົວ

ໍ້ ່ ງໄດໍ້ທ່ ເວັ
ື ສາມາດເຂົາເບ
ີ ບໄຊທ໌:
ຂຄວາມຊ່ວຍເຫອ

ໍ້ ່ ພັ
ີ ກອາໄສຢູ່ເຮືອນສາທະ
1-800-955-2232 ສາລັບຜູທ
ັ ຄູປອງ Housing Choice Voucher.
ລະນະ ແລະ ມີບດ

ໂຄງການ HUD's Section 203(h) ສະໜອງການປະກັນ
ໍ້ ່ ເຄາະຮໍ້
ີ
ໄພຈາກໜ່ວຍງານ FHA ໃຫ ໍ້ຜູທ
າຍຈາກໄພພບັດ ຜູ ໍ້
່ທີສູນເສຍເຮືອນ ແລະ ກາລັງພົບກັບບັນຫາທີ່ໂຫດຮໍ້າຍໃນ

5342.

ເບີ: 1-800-621-3362





ໍ້ ນໃນໂຄງການຂອະນຸມດ
ັ ເງນ
ຕດຕ່ ອົງການ HUD ສາລັບຂມູ
່
່
ອຸ ດໜູນດໍ້ານທີຢູອາໄສຈາກລັດຖະບານກາງ ລວມທັງຜູໃໍ້ ຫ ໍ້
ໍ້ ່ ຂອງທ່ານ ໄດໍ້ທ່ ເບີ
ີ : 1-800-955ບລການໃນເຂດພືນທີ

ໍ້ ອນໃໝ່. ຜູກ
ື ຈາກການ
ໍ້ ູ ໍ້ຢມ
ການປຸ ກສໍ້າງເຮືອນໃໝ່ ຫ ື ຊືເຮື
ໍ້
ື FHA ອະນຸມດ
ໍ້ ູ ໍ້ຢມ
ັ ມີສດໄດໍ້ຮບ
ັ ເງນ
ເຂົາຮ່ວມໂຄງການຜູກ
100 ເປເີ ຊັນ, ລວມທັງຄ່າໃຊໍ້ຈ່າຍໃນການປດບັນຊີ. ສາລັບ
ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມສາມາດໂທສອບຖາມໄດໍ້ທ່ ເບີ
ີ : 1-800-225ຂມູ

ໍ້
ໍ້ ກ
ັ ອາໄສ ແລະ ເຈົາຂອງທຸ
ັ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ
ຜູພ
ລະກດ ທີ່ໄດໍ້ຮບ
່
ື ຈາກອົງການ FEMA ໄດໍ້ທ່ ີ
ໄພພບັດ ສາມາດຍືນສະເໜີຂຄວາມຊ່ວຍເຫອ

ໍ້
HUD ໃຫໍ້ການຊ່ ວຍເຫອື ສາລັບຜູ ໍ້ເຊົ່າ ແລະ ເຈົາຂອງ

ອົງການຊ່ ວຍເຫອື HUD ສາລັບລັດ ແລະ
ົ ຄອງທໍ້ອງຖ່ ນ
ອົງການປກ

2232 ຫ ື 1-800-685-8470.

ໍ້
ເຖງວ່າທ່ານບ່ ແມ່ ນເຈົາຂອງທຸ
ລະກດ, ທ່ານກ່ ສາມາດຍື່ນຂຄວາມ
ື ໄດໍ້ໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານ SBA ເພື່ອໃຫ ໍ້ໄດໍ້ສດໃນການຊ່ວຍເຫອ
ື
ຊ່ວຍເຫອ
່
ຈາກອົງການ FEMA ໃຫ ໍ້ຫາຍທີສຸ ດ.

ສາລັບ TTY ໂທ 1-800-462-7585, ແລະສາລັບຖ່າຍທອດ 711 ຫ ື
ບລການຖ່າຍທອດວດີໂອ (VRS) ໂທ 1-800-621-3362.
ື ໍ້ ຈາກໄພພບັດ ບ່ອນທີ່ໃກ ໍ້ທີ່ສຸ ດທີ່ທ່ານຈະສາມາດຍື່ນ
ເພື່ອຊອກຫາສູນຟນຟູ

ຶ ຊັບຊົ່ວຄາວ 90 ແມ່ ນມີໃຫ ໍ້ສາລັບເງນກູ ໍ້
ການຢຸ ດການຢດ
່
ັ ໂດຍ FHA ຫງັ ຈາທີ່ປະທານປະເທດໄດໍ້
ເຮືອນທີອະນຸມດ
ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມສາມາຕດຕ່ ເບີ:
ປະກາດໄພພບັດແລໍ້ວ. ສາລັບຂມູ

ໍ້ ນຮ່ວມກັບອົງການ FEMA ແລະ ລັດ
ທາງພະແນກຈະໃຫ ໍ້ຂມູ
່
ໃນເລືອງຂອງຜູໃໍ້ ຫ ໍ້ບລການດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຊ່ ງອາດມີໜ່ວຍງານ
ັ ຜົນກະທົບ ເຊ່ ງໄດໍ້ລວມເອົາ ອົງການດໍ້ານ
ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ໄດໍ້ຮບ
່ທີຢູ່ອາ ໄສສາທາລະນະ ແລະ ເຈົາຂອງໂຄງການຄອບຄົ
ໍ້
ປະສົມ. ທາງພະແນກຈະມີການຕດຕ່ ກັບອົງການ FEMA
ແລະ ລັດເພື່ອເບ່ ງໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການໃຫ ໍ້ຂ ໍ້
ມູນກ່ ຽວກັບໂຄງການ HUD ແລະ ຜູໃໍ້ ຫ ໍ້ບລການ.



ໍ້ ່ າ
ື HUD ຍັງສະເໜີການອອກເອກະສານທີ່ເອີນວ
ອົງການຊ່ວຍເຫອ
ໍ້ (Ginnie Mae) ໃນພືນທີ
ໍ້ ່ ທີ່ເກີດໄພພບັດ ໂດຍການ
ຈນນີແມ
ື ອອກເອກະສານບລການຫກ
ັ ຊັບຈານອງ
ໃຫ ໍ້ການຊ່ວຍເຫອ
ໍ້ ່ ທີ່ໄດໍ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ໍ້ ່ ສນເຊື່ອໃນເຂດພືນທີ
(MBS) ໂດຍເນັນໃສ

ື ແມ່ ນໄດໍ້ລວມເອົາການຊ່ວຍເຮັດການຈ່ າຍເງນໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້
ການຊ່ວຍເຫອ
ໍ້
ລົງທຶນ MBS ເມື່ອເຈົາຂອງເຮື
ອນບ່ ມີຄວາມສາມາດຈ່ າຍເງນໄດໍ້,
່
ແລະ ກາຈັດສນເຊືອຈາກການຄໍ້າງຈ່ າຍຈາກສະຖຕການຜດນັດ
ການຄໍ້າງຈ່ າຍທີ່ໃຊໍ້ໃນການກວດສອບຄວາມສ່ຽງໄດໍ້.
Laotian

