
ກະຊວງເຄຫາ ແລະ ການພດັທະນາຕວົເມອືງແຫ່ງສະຫະລດັ  

 ສ າລບັຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕມີຂອງໂຄງການ HUD ສາມາດເຂົ ໍ້າເບ ່ ງໄດ ໍ້ທີ່
ເວບັໄຊທ:໌ www.hud.gov. 

 
 ເຈ ົ ໍ້າຂອງເຮອືນສາມາດຊອກຫາຄ າຕອບ ໃນຄ າຖາມກ່ຽວກບັເງ  ນ

ກູ ໍ້ຊື ໍ້ອະສງັຫະລ ມະຊບັຂອງ FHA ໄດ ໍ້ທີ່ ເວບັໄຊທ:໌ http://
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/FHAFAQ 

 
 ຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັການຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືຈາກອງົການ 

HUD ເມື່ ອເກດີໄພພ ບດັສາມາດເບ ່ ງໄດ ໍ້ທີ່ ເວບັໄຊທ:໌ http://
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/info/
disasterresources 

 

ການກູ ໍ້ຄນືຄວາມເສຍຫາຍຂອງ
ຊບັພະຍາກອນທີ່ ເກດີຈາກໄພພ ບດັ 

ພາຍຫ ງັເກດີໄພພ ບດັ ມຫີ າຍຢ່າງທີ່ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຄ ານງຶເຖ ງ. ເຮອືນທ່ານ
ມຄີວາມປອດໄພທີ່ ຈະເຂົ ໍ້າໄປບ ? ຈະເກບັມ ໍ້ຽນ ແລະ ທ າຄວາມ
ສະອາດເຄື່ ອງຂອງແນວໃດ?   
 
  

ສ າລບັຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັການກບັເຂົ ໍ້າໄປໃນເຮອືນ ພາຍຫ ງັ
ເກດີໄພພ ບດັ, ສາມາດເຂົ ໍ້າເບ ່ ງໄດ ໍ້ທີ່ ເວບັໄຊທ:໌ http://
portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/
program_offices/healthy_homes/disasterrecovery. 
 

ແຫ ່ ງຂ ໍ້ມູນທີ່ ເປນັປະໂຫຍດລວມເຖ ງ: 
 

 ຄູ່ມສື າລບັເຈົ ໍ້າຂອງເຮອືນ ແລະ ຜູ ໍ້ເຊົ່ າ ກ່ຽວກບັຫ ກັການ
ອະນາໄມຫ ງັໄພພ ບດັ. 

 ເຄດັລບັຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ສ າລບັການຟື ໍ້ນຟູເຮອືນຫ ງັໄພພ ບດັ. 
 ຄູ່ມກືານຟື ໍ້ນຟູຫງັໄພພ ບດັເພື່ ອເຮອືນທີ່ ປອດໄພ ແລະ ດຕີ ່

ສຸຂະພາບ. 
 ທ່ານຍງັສາມາດດາວໂຫ ດແອບັ Rebuild Healthy Homes 
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ລະວງັການຫ ອກລວງ 
 

ລະວງັການຊ່ວຍເຫ ອືໃນກູ ໍ້ສ ນເຊື່ ອຈ ານອງ, ການຫ ອກລວງ ແລະ ກນົລະຍຸດ
ແບບລ່າເນື ໍ້ອ. 
 

ຫ ກີລ ໍ້ຽງຜູ ໍ້ທີ່ ອ ໍ້າງວ່າພວກເຂາົສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ ໍ້ໃນການໃຊ ໍ້ເງ  ນກູ ໍ້ຂອງທ່ານ ຫ  ື
ສະໜອງການບ ລ ການສ ໍ້ອມແປງເຮອືນ ຫ  ືບ ລ ການອື່ ນໆໂດຍຈ າເປນັຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້
ມຄ່ີາທ ານຽມກ່ອນ. ລະວງັຜູ ໍ້ຮບັເໝາົທີ່ ບ ່ ມໃີບອະນຍຸາດ. ຢ່າເຊນັເອກະສານ
ໃດໆທີ່ ທ່ານບ ່ ເຂົ ໍ້າໃຈ.  
 

ຖາມຄ າຖາມ ແລະ ຊອກຫາຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ຄ າປກຶສາ ກ່ອນການຕດັສ ນໃຈໃດໆ. ສ າລບັຂ ໍ້
ມູນເພີ່ ມສາມາດເຂົ ໍ້າເບ ່ ງຢູ່ເວບັໄຊທ ໌www.loanscamalert.com, 
www.HUD.gov  ຫ  ືwww.FEMA.gov .  Laotian 



“ຂ ໍ້ອຍຈະຕ ໍ້ອງເຮດັແນວໃດພາຍຫ ງັທີ່ ເກດີໄພພ ບດັ?” 
 

ຫ ງັຈາກເກດີໄພພ ບດັແລ ໍ້ວ, ທຸກໆຄນົທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົແມ່ນຮຽກຮ ໍ້ອງ
ໃຫ ໍ້ໃຊ ໍ້ບ ລ ການສຸກເສນີໂດຍທນັທ ີ- ການຮກັສາທາງການແພດ, ອາຫານ, 
ນ ໍ້າດື່ ມ, ທີ່ ພກັ. ມນັເປນັຊ່ວງເວລາທີ່ ຫຍຸງຍາກ ແລະ ກດົດນັ ແຕ່ໃຫ ໍ້
ຄ ານງຶວ່າ ບຸກຄນົອື່ ນໆຈະຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູທ່ານໃນທຸກໆຂັ ໍ້ນຕອນ.  

 ການຢຸດການຢດຶຊບັຊົ່ ວຄາວ 90 ແມ່ນມໃີຫ ໍ້ສ າລບັເງ  ນກູ ໍ້
ເຮອືນທີ່ ອະນຸມດັໂດຍ FHA ຫ ງັຈາທີ່ ປະທານປະເທດໄດ ໍ້
ປະກາດໄພພ ບດັແລ ໍ້ວ. ສ າລບັຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕມີສາມາຕ ດຕ ່ ເບ:ີ 
1-800-225-5342.   

  

 ຕ ດຕ ່ ອງົການ HUD ສ າລບັຂ ໍ້ມູນໃນໂຄງການຂ ອະນຸມດັເງ  ນ
ອຸດໜນູດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສຈາກລດັຖະບານກາງ ລວມທງັຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້
ບ ລ ການໃນເຂດພື ໍ້ນທີ່ ຂອງທ່ານ ໄດ ໍ້ທີ່ ເບ:ີ 1-800-955-
2232 ຫ  ື1-800-685-8470. 

 

 ໂຄງການ HUD's Section 203(h) ສະໜອງການປະກນັ
ໄພຈາກໜ່ວຍງານ FHA ໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ທີ່ ເຄາະຮ ໍ້າຍຈາກໄພພ ບດັ ຜູ ໍ້
ທີ່ ສູນເສຍເຮອືນ ແລະ ກ າລງັພບົກບັບນັຫາທີ່ ໂຫດຮ ໍ້າຍໃນ
ການປຸກສ ໍ້າງເຮອືນໃໝ່ ຫ  ືຊື ໍ້ເຮອືນໃໝ່. ຜູ ໍ້ກູ ໍ້ຢມືຈາກການ
ເຂົ ໍ້າຮ່ວມໂຄງການຜູ ໍ້ກູ ໍ້ຢມື FHA ອະນຸມດັ ມສີ ດໄດ ໍ້ຮບັເງ  ນ 
100 ເປເີຊນັ, ລວມທງັຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍໃນການປ ດບນັຊ.ີ  ສ າລບັ
ຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕມີສາມາດໂທສອບຖາມໄດ ໍ້ທີ່ ເບ:ີ 1-800-225-
5342. 

 

 ໂຄງການສ ນເຊື່ ອ HUD's Section 203(k) ເຮດັໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້
ລອດຊວີ ດຈາກໄພພ ບດັ ມຄີວາມສາມາດຊື ໍ້ ຫ  ືປບັປ່ຽນເງ  ນ
ທນຶຈາກເຮອືນຄຽງຄູ່ກບັການສ ໍ້ອມແປງ ໂດຍການຈ ານອງ
ພຽງຄັ ໍ້ງດຽວ.  ມນັຍງັສາມາດເຮດັໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າຂອງເຮອືນທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັ
ຄວາມເສຍຫາຍ ມຄີວາມສາມາດຟື ໍ້ນຟູເຮອືນແບບຄອບຄວົ
ດ່ຽວຂອງພວກເຂາົໄດ ໍ້.  ສ າລບັຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕມີສາມາດໂທ
ສອບຖາມໄດ ໍ້ທີ່ ເບ:ີ 1-800-225-5342. 

 

 ຖໍ້າທ່ານແມ່ນເຈົ ໍ້າຂອງເຮອືນທີ່ ມຄີວາມກງັວນົໃນເລື່ ອງຂອງ
ການຢດຶຊບັ ຫ  ືເລື່ ອງຂອງຂັ ໍ້ນຕອນໃນການຕ ດຕ ່ ກບັອງົການ 
HUD ອະນຸມດັ ແລະ ໃຫ ໍ້ຄ າປກຶສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ ສາມາດ
ໂທຫາເບ ີ1-800-569-4287.  ທ່ານບ ່ ຈ າເປນັຕ ໍ້ອງມສີ ນເຊື່ ອ
ຂອງອງົການ FHA ໃນການພວົພນັກບັອງົການ HUD ອະນຸມດັ
ໃຫ ໍ້ຄ າປກຶສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ກ ່ ບ ່ ມຄ່ີາທ ານຽມໃດໆໃນການ
ໃຫ ໍ້ຄ າປກຶສາໃນການປໍ້ອງກນັການຢດຶຊບັ. 

 

 ເຈ ົ ໍ້າເຄຍີມປີະສບົການກ່ຽວກບັການເລອືກປະຕ ບດັໃນເລື່ ອງທີ່ ຢູ່
ອາໄສພາຍຫ ງັໄພພ ບດັບ ?  ຕ ດຕ ່ ອງົການ HUD 
ເພື່ ອຢື່ ນຄ າຮ ໍ້ອງໄດ ໍ້ທີ່ ເບ:ີ 1-800-669-9777 ຫ  ື1-888-560-
8913.  

 ໂຄງການພດັທະນາຊຸມຊນົນະບດົບ ອັກແກ ນຂອງອງົການ 
HUD ຫ  ືHUD's Community Development Block 
Grant (CDBG) ແລະ ໂຄງການ HOME ໄດ ໍ້ມີ
ຄວາມຢດືຢຸ່ນໃຫ ໍ້ແກ່ລດັ ແລະ ຊຸມຊນົ ໃນການຫນັປ່ຽນທ ດ
ທາງການເງ  ນຈ ານວນຫ າຍລ ໍ້ານໂດລາໃນແຕ່ລະປ ີສ າລບັສູດ
ຄ ດໄລ່ເງ  ນທນຶເພື່ ອໃຫ ໍ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ ໍ້ອງການທີ່ ມຄີວາມ
ຈ າເປນັ, ເຊ ່ ງໄດ ໍ້ລວມເຖ ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການບ ລ ການໃຫ ໍ້ແກ່
ຜູ ໍ້ເຄາະຮ ໍ້າຍຍ ໍ້ອນໄພພ ບດັ. 

 

 ໃນໂຄງການ Section 108, ອງົການ HUD ຈະໄດ ໍ້ເໜໃີຫ ໍ້ລດັ 
ແລະ ອງົການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖ ່ ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັເລື່ ອງສ ນເຊື່ ອ
ດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສຈາກລດັຖະບານກາງເພື່ ອການຟື ໍ້ນຟູ, ພດັທະນາ
ເສດຖະກ ດ ແລະ ປບັປຸງໂຄງສ ໍ້າງພື ໍ້ນຖານ.  

 

 ອງົການ HUD ໃຫ ໍ້ເງ  ນຊ່ວຍເຫ ອືລ ໍ້າສ າລບັການພດັທະນາຊຸມ
ຊນົອ ນເດຍສ າລບັໄພອນັຕະລາຍທີ່ ຈະເກດີຂຶ ໍ້ນຕ ່ ກບັບ່ອນອາໄສ 
ແລະ ເຂດພື ໍ້ນທີ່ ຊນົເຜົ່ າພື ໍ້ນເມອືງອ ນເດຍ. 

 

 ອງົການ HUD ອາດຈະມກີານສະໜອງທນຶສ າລບັອງົການທີ່ ຢູ່
ອາໄສສາທະລະນະ (PHAs) ເພື່ ອຊ່ວຍໃນເລື່ ອງຂອງການຟື ໍ້ນ
ຟູຊບັສ ນຈາກຄວາມເສຍຫາຍ. 

 

 ທາງພະແນກຈະໃຫ ໍ້ຂ ໍ້ມູນຮ່ວມກບັອງົການ FEMA ແລະ ລດັ 
ໃນເລື່ ອງຂອງຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບ ລ ການດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ ເຊ ່ ງອາດມໜ່ີວຍງານ
ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ ເຊ ່ ງໄດ ໍ້ລວມເອາົ ອງົການດ ໍ້ານ
ທີ່ ຢູ່ອາ ໄສສາທາລະນະ ແລະ ເຈົ ໍ້າຂອງໂຄງການຄອບຄ ົ
ປະສມົ.  ທາງພະແນກຈະມກີານຕ ດຕ ່ ກບັອງົການ FEMA 
ແລະ ລດັເພື່ ອເບ ່ ງໃນເລື່ ອງຂອງຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການໃຫ ໍ້ຂ ໍ້
ມູນກ່ຽວກບັໂຄງການ HUD ແລະ ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບ ລ ການ.  

 

 ອງົການຊ່ວຍເຫ ອື HUD ຍງັສະເໜກີານອອກເອກະສານທີ່ ເອີ ໍ້ນວ່າ
ຈ ນນີ ໍ້ແມ (Ginnie Mae) ໃນພື ໍ້ນທີ່  ທີ່ ເກດີໄພພ ບດັ ໂດຍການ
ໃຫ ໍ້ການຊ່ວຍເຫ ອື ອອກເອກະສານບ ລ ການຫ ກັຊບັຈ ານອງ 
(MBS) ໂດຍເນັ ໍ້ນໃສ່ສ ນເຊື່ ອໃນເຂດພື ໍ້ນທີ່  ທີ່ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ.  
ການຊ່ວຍເຫ ອືແມ່ນໄດ ໍ້ລວມເອາົການຊ່ວຍເຮດັການຈ່າຍເງ  ນໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້
ລງົທນຶ MBS ເມື່ ອເຈົ ໍ້າຂອງເຮອືນບ ່ ມຄີວາມສາມາດຈ່າຍເງ  ນໄດ ໍ້, 
ແລະ ກ າຈດັສ ນເຊື່ ອຈາກການຄ ໍ້າງຈ່າຍຈາກສະຖ ຕ ການຜ ດນດັ
ການຄ ໍ້າງຈ່າຍທີ່ ໃຊ ໍ້ໃນການກວດສອບຄວາມສ່ຽງໄດ ໍ້.  

ອງົການຊ່ວຍເຫ ອື HUD ສ າລບັລດັ ແລະ 
ອງົການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖ ່ນ  

ສະເໜຂີ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືຈາກອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງເຫດສຸກເສນີຈາກລດັ
ຖະບານກາງ (FEMA) ແລະ 

ໜ່ວຍງານບ ລ ຫານທຸລະກ ດຂະໜາດນ ໍ້ອຍ (SBA)  

 ຖໍ້າທ່ານຢູ່ເຮອືນສາທາລະນະ, ໜ່ວຍ8 ຫ  ືມບີດັຄູປອງສ າລບັທາງ
ເລອືກດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ (Housing Choice Voucher) ແມ່ນ
ໃຫ ໍ້ຕ ດຕ ່ ຫາຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ບ ລ ການດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ຊ່ວຍທ່ານກ່ອນການ
ເກດີໄພພ ບດັ ແລະ ຕ ດຕ ່ ອງົການ HUD ໄດ ໍ້ທີ່ ເບ:ີ 

  
1-800-955-2232 ສ າລບັຜູ ໍ້ທີ່ ພກັອາໄສຢູ່ເຮອືນສາທະ
ລະນະ ແລະ ມບີດັຄູປອງ Housing Choice Voucher.
  
1-800-685-8470 ສ າລບັຜູ ໍ້ທີ່ ຢູ່ອາໄສຢູ່ໜ່ວຍທ ີ8 
(Section 8 unit).  

HUD ໃຫ ໍ້ການຊ່ວຍເຫ ອືສ າລບັຜູ ໍ້ເຊົ່ າ ແລະ ເຈ ົ ໍ້າຂອງ  

ເຖ ງວ່າທ່ານບ ່ ແມ່ນເຈົ ໍ້າຂອງທຸລະກ ດ, ທ່ານກ ່ ສາມາດຍື່ ນຂ ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫ ອືໄດ ໍ້ໂດຍຜ່ານໜ່ວຍງານ SBA ເພື່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ສ ດໃນການຊ່ວຍເຫ ອື
ຈາກອງົການ FEMA ໃຫ ໍ້ຫ າຍທີ່ ສຸດ. 
 

ຜູ ໍ້ພກັອາໄສ ແລະ ເຈົ ໍ້າຂອງທຸລະກ ດ ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຄວາມເສຍຫາຍຈາກ
ໄພພ ບດັ ສາມາດຍື່ ນສະເໜຂີ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືຈາກອງົການ FEMA ໄດ ໍ້ທີ່
ເບ:ີ 1-800-621-3362  
 

ສ າລບັ TTY ໂທ 1-800-462-7585, ແລະສ າລບັຖ່າຍທອດ 711 ຫ ື
ບ ລ ການຖ່າຍທອດວ ດໂີອ (VRS) ໂທ 1-800-621-3362.  
ເພື່ ອຊອກຫາສູນຟື ໍ້ນຟູຈາກໄພພ ບດັ ບ່ອນທີ່ ໃກ ໍ້ທີ່ ສຸດທີ່ ທ່ານຈະສາມາດຍື່ ນ
ຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອື ສາມາດເຂົ ໍ້າເບ ່ ງໄດ ໍ້ທີ່ ເວບັໄຊທ:໌                     
http://asd.fema.gov/inter/locator/home.htm 
 

ສະໝກັຜ່ານອອນໄລນໄ໌ດ ໍ້ທີ່ ເວບັໄຊທ:໌ www.DisasterAssistance.gov  
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