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*Đã sửa đổi* 18/9/20 

Nguồn lực cộng đồng chống cháy rừng  

Thông tin chung: 

wildfire.oregon.gov 

Đây là địa điểm phục hồi và ứng phó cháy rừng đa cơ quan của Bang Oregon. Thông tin đang 
được bổ sung thường xuyên, vì vậy hãy kiểm tra trang web thường xuyên để biết thông tin. 
Một số thông tin bạn sẽ tìm thấy trên trang thông tin bao gồm: 

Nguồn lực khu vực: https://wildfire.oregon.gov/county-resources Trang nguồn của địa phận 
bao gồm thông tin về cách đăng ký các cảnh báo và thông báo công khai, bản đồ sơ tán địa 
phương, liên kết đến các cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương và chính quyền địa phận. 

• Bộ công cụ truyền thông xã hội bằng 10 ngôn ngữ, bao gồm thông tin về mức độ sơ 
tán: https://wildfire.oregon.gov/or-wildfire-social-media-toolkit  

• Thông tin cháy hiện tại 

▪ Bản đồ hỏa hoạn và các điểm nóng* 

▪ Bản đồ cháy của Văn phòng Quản lý Khẩn cấp RAPTOR Đối với mức độ sơ tán, 
hãy phóng to vào khu vực muốn xem và nhấp vào các khu vực màu đỏ, vàng 
hoặc xanh lục. 

▪ Tình trạng đường và việc đóng cửa 

*Lưu ý: Khi trang các điểm cháy và điểm nóng khó tải, trang web RAPTOR có thể 
dùng như một bản sao lưu. 

• Thông tin về những người có thể đăng ký nhận trợ giúp của FEMA và cách thức 

• Ý nghĩa của các mức độ sơ tán và cách chuẩn bị cho một cuộc sơ tán 

• Các địa điểm và nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ và nơi trú ẩn khẩn cấp của địa phận 

• Thông tin cho tài sản và chủ nhà 

• Các nguồn và lời khuyên về sức khỏe và y tế 

• Tiếp cận thực phẩm 

• Biểu quyết  

• Và nhiều vấn đề nữa sẽ cập nhật! Kiểm tra trang web để biết thông tin cập nhật 

 

 
 
VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC 

 

 Kate Brown, Thống đốc 

500 Summer St NE E20 
Salem OR 97301 

Thư thoại: 503-947-2340 
Fax: 503-947-2341 

https://wildfire.oregon.gov/
https://wildfire.oregon.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/or-wildfire-social-media-toolkit
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://www.oregon.gov/oem/emops/Pages/RAPTOR.aspx
https://tripcheck.com/
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Nguồn lực Khu vực Oregon cho Chuẩn bị Khẩn cấp 

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ với 911 hoặc để thông báo về một người mất tích 
do cháy rừng.  
Không liên hệ với 911 trong trường hợp không khẩn cấp hoặc để báo có khói. 911 Twitter 
Feed. 

Cho những người thân yêu của bạn biết bạn đang an toàn hoặc tìm thấy những người có 
Đăng ký an toàn và tốt của Hội Chữ thập đỏ.  

• Nhân viên trung tâm liên lạc 211info có thể hỗ trợ những người gọi không tự đăng ký 
được. Các thành viên cộng đồng cần hỗ trợ đăng ký có thể liên hệ với số 211. Trong 
thời gian xảy ra thảm họa, có thể sẽ phải chờ đợi lâu. 

▪ HÃY GỌI: 211 hoặc 1-866-698-6155 (Có thông dịch viên ngôn ngữ miễn phí qua 
điện thoại; Dịch vụ điện thoại: 24/7) 

▪ TTY: quay số 711 và gọi 1-866-698-6155  

▪ NHẮN TIN: mã khu vực của bạn 898211 (TXT211) (văn bản có sẵn tiếng Anh và 
tiếng Tây Ban Nha; Giờ nhắn tin: 9am-5pm) 

▪ EMAIL: help@211info.org (email có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Quan Thoại (Mandarin)  

Nguồn lực khu vực: 

• Nguồn cứu hỏa khu vực 

Cộng đồng nên tham khảo trang nguồn lực của khu vực trên trang web 
wildfire.oregon.gov để đăng ký cảnh báo khẩn cấp và các trang web khác được quản 
lý khẩn cấp bởi địa phương sử dụng để đưa ra thông báo sơ tán và cảnh báo khẩn cấp. 
Lưu ý, một số nguồn lực trước đây hiện được đăng lên wildfire.oregon.gov, vì vậy 
chúng tôi đã xóa chúng khỏi danh sách dưới đây để tránh trùng lặp. Bạn có thể thấy 
thông tin bổ sung này hữu ích: 

▪ Khu vực Benton 

▪ Khu vực Deschutes 

 Hướng dẫn sơ tán khu vực Deschutes 

▪ Khu vực Douglas 

▪ Khu vực Jackson 

 Thành phố của Kế hoạch hành động chống cháy rừng Ashland 

▪ Khu vực Josephine – Grants Pass 

▪ Khu vực Klamath 

▪ Đường dây khu vực 

▪ Khu vực Linn 

▪ Khu vực Marion 

https://www.oregonfeb.us/emergency-regional-resource-guide
https://twitter.com/search?q=911+oregon+wildfire&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch
https://twitter.com/search?q=911+oregon+wildfire&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch
https://safeandwell.communityos.org/cms/index.php
mailto:help@211info.org
https://wildfire.oregon.gov/
https://wildfire.oregon.gov/
https://co.benton.or.us/wildfireresponse
https://www.centraloregonfire.org/
https://www.bendoregon.gov/home/showdocument?id=24004
https://www.co.douglas.or.us/media_room/fireinfo.asp
https://jacksoncountyor.org/emergency/News/Wildfires-Smoke/category/wildfires-in-jackson-county
http://www.ashland.or.us/SIB/files/Personal%20Wildfire%20Evacuation%20Plan.pdf
https://www.grantspassoregon.gov/542/Current-Wildfire-Information
https://www.klamathcounty.org/809/Wildfires
https://www.lanecounty.org/cms/one.aspx?pageId=17035134
https://www.linnsheriff.org/fire_live_updates_sept_2020/
https://www.co.marion.or.us/PW/EmergencyManagement/Fire/Pages/default.aspx
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▪ Khu vực Multnomah 

 Kế hoạch sơ tán Portland 

 Mức độ Sơ tán & Chuẩn bị của khu vực Multnomah PDF 

 Khu vực Multnomah đang cung cấp thêm khả năng trú ẩn cho những người 
không có nơi cư trú. Liên hệ với 211 để biết thêm thông tin chi tiết.  

▪ Khu vực Washington 

 Thành phố Tualatin  

Cập nhật chất lượng không khí: 

• Trang blog về Khói cháy ở Oregon: http://oregonsmoke.blogspot.com/ 

• Blog về khói cháy ở Oregon là nơi duy nhất cung cấp thông tin về khói cháy ở Oregon. 
Bog này có bản đồ chỉ số chất lượng không khí của Sở Chất lượng Môi trường Oregon, 
bản tư vấn chất lượng không khí liên quan đến khói cháy bằng tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha; dự báo khói cháy cụ thể về lửa từ Phòng Tư vấn Nguồn Không khí Dịch vụ 
của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ, thông tin về bảo vệ sức khỏe của bạn khỏi khói cháy và 
thông tin khói từ địa phương và các đối tác bộ tộc.  

• Ứng dụng OregonAIR cho iPhone và Android. 

• Cập nhật Không khí AirNow EPA 

• Thông tin Khói cháy Oregon trên Twitter 

Đăng ký nhận thông báo cảnh báo: 

• Cảnh báo flash khu vực 

• Cảnh báo Nixle 

• Cảnh báo công chúng (hệ thống cảnh báo địa phương chính thức cho các khu vực sau) 

▪ Tiểu bang Oregon: Các khu vực Multnomah, Washington, Clackamas, Columbia, 
Linn, Benton, Marion 

▪ Bang Washington: Khu vực Clark, Cowlitz, Skamania, Wahkiakum 

• VIDEO: Đăng ký Thông báo cho Công chúng bằng một số ngôn ngữ 

• Ứng dụng cảnh báo American Red Cross (ARC dẫn những nơi trú ẩn khẩn cấp), Trang 
Twitter 

• Thông báo Tin nhắn FEMA 

• Thông báo khẩn cấp Eugene bao gồm các nguồn lực 

• Thành phố Tigard 

• Thành phố Ashland 

• Thành phố Yamhill 

Thông tin và cập nhật: 

https://multco.us/air-quality-public-health-problem/september-2020-wildfire-threat-multnomah-county
https://www.portlandoregon.gov/pbem/article/668061
https://multco.us/file/91828/download
https://www.211info.org/contact
https://www.co.washington.or.us/EmergencyManagement/wildfires2020.cfm
https://www.tualatinoregon.gov/publicworks/oregon-fires-2020
http://oregonsmoke.blogspot.com/
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2ft.co%2f3ay0O3Cc0C%3famp%3d1&redir_log=162496151024183
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fplay.google.com%2fstore%2fapps%2fdetails%3fid%3dapp.envitech.maxik.Oregon.AirQuality.AirNow%26hl%3den_US&redir_log=66222482863706
https://www.airnow.gov/
https://twitter.com/ORSmokeInfo
https://www.flashalert.net/
http://www.nixle.com/
http://www.publicalerts.org/hazards/wildfire-smoke
https://member.everbridge.net/453003085612905/login
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/mobile-apps.html
https://twitter.com/RedCrossCasc/status/1303538710508519424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ARedCrossCasc%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.redcross.org%2Flocal%2Foregon.html
https://twitter.com/RedCrossCasc/status/1303538710508519424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ARedCrossCasc%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.redcross.org%2Flocal%2Foregon.html
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/text-messages
https://www.eugene-or.gov/CivicAlerts.aspx?AID=4604
https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/1E28B1D668D7
https://www.ashland.or.us/Page.asp?NavID=17635
https://www.co.yamhill.or.us/content/emergency-alert-program-frequently-asked-questions


 

4 OHA 3303 Vietnamese (09/18/2020) 

• Bản đồ tương tác NWCC và cập nhật Twitter 

• Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Oregon: Trang Facebook OEM 

• Sở Lâm nghiệp Oregon 

▪ blog ODF  

▪ Cảnh báo flash ODF 

• Thống chế Cứu hỏa Bang Oregon 

• Dịch vụ Quốc gia về Thời tiết 

Sơ tán và chuẩn bị khẩn cấp: 

• Tổ chức Thập đỏ Mỹ: Cách chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp cháy rừng 

• Nguồn lực và thông tin từ Dự án Phòng Cháy rừng khu vực Deschutes, bao gồm tổng 
quan và kiến thức cơ bản về sơ tán 

• Kế hoạch cứu cháy rừng ready.gov và và thông tin cập nhật 

• Đồ họa cấp độ sơ tán (hiện có trên wildfire.oregon.gov) 

• Danh sách liên hệ của người quản lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương và bộ tộc 

▪ Các tổ chức có thể liên hệ với người quản lý khẩn cấp địa phương của bạn để 
được trợ giúp phối hợp với ứng phó địa phương. 

• Thông tin sơ tán cháy rừng cho những người đang cách ly hoặc cách ly do COVID-19 
từ Cơ quan Y tế Oregon 

▪ Tiếng Anh 

▪ Tiếng Tây Ban Nha 

▪ Tiếng Ả Rập 

▪ Tiếng Trung giản thể 

▪ Tiếng Trung Truyền thống 

▪ Tiếng H'mong 

▪ Tiếng Hàn Quốc 

▪ Tiếng Marshallese 

▪ Tiếng Nga 

▪ Tiếng Somali 

▪ Tiếng Việt Nam 

• Hướng dẫn về nơi tạm trú tạm thời của Tiểu bang Oregon — cập nhật ngày 10/9/20 

Bảo vệ sức khỏe của bạn: 

• Từ Cơ quan Y tế Oregon 

▪ Thông tin về ảnh hưởng của khói cháy rừng đến sức khỏe của bạn ở nhiều ngôn 
ngữ 

▪ Hãy ở trong nhà vì sức khỏe trong khi không khí có khói 

▪ Câu hỏi thường gặp về khói cháy và sức khỏe cộng đồng 

• Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh giữ an toàn trong đám cháy rừng 

• VIDEO: Hoạt động ngoài trời ở trường học trong các sự kiện cháy rừng 

https://gacc.nifc.gov/nwcc/information/firemap.aspx
https://twitter.com/NWSPortland/status/1303679800742158336
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=5bfbdc1151&e=0826e4ad3c
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=98f32fe4ec&e=0826e4ad3c
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.flashalert.net/news.html?id=1072
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=8a4ef33bca&e=0826e4ad3c
http://weather.gov/
https://standrewchurch.us2.list-manage.com/track/click?u=5fce0b80c777a59d6ee4e7d8d&id=7701f01b2b&e=0826e4ad3c
https://www.projectwildfire.org/evacuation/
https://www.projectwildfire.org/evacuation/
https://www.projectwildfire.org/evacuation/
http://www.ready.gov/plan
http://www.ready.gov/wildfires
https://wildfire.oregon.gov/
https://www.oregon.gov/oem/Documents/locals_list.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/la3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ln3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/l43257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lh3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lk3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/l333257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lr3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/li3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lv3257.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/lv2256A.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForWildfire.aspx#health
https://www.youtube.com/watch?v=mI77-oA6jxc
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le8626.pdf
https://www.cdc.gov/disasters/wildfires/duringfire.html
https://www.youtube.com/watch?v=O07jAVAVijw&feature=emb_title
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• VIDEO: Không khí trong nhà sạch hơn khi bầu trời đầy khói 

• VIDEO: Cách tự làm quạt không khí sạch 

• Bất kỳ ai cần trợ giúp để thay thế đơn thuốc hoặc thiết bị y tế lâu bền có thể liên hệ với 
OHA để được hỗ trợ. Mọi người có bất kỳ loại bảo hiểm đều được chào đón. Chúng tôi 
sẽ tạo điều kiện kết nối để đáp ứng nhu cầu của bạn. Vui lòng gọi 971-209-8491 để 
được hỗ trợ về các thiết bị thay thế này. 

• PacificSource có đường dây phản hồi cho bất kỳ thành viên nào (OHP, thương mại, 
Medicare). Hãy gọi 1-888-970-2507, Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00-5:00pm. PacificSource 
cũng sẽ trả lời tin nhắn vào cuối tuần. Có thể giúp các thành viên với: 

▪ Các nguồn lực và hỗ trợ giải quyết các nhu cầu cơ bản (ví dụ: nơi ở, máy lọc 
không khí, thực phẩm, quần áo và phương tiện đi lại) 

▪ Nhà cung cấp 

▪ Hiệu thuốc có thuốc theo toa được đầy đủ/thay thế 

▪ Các nhà cung cấp y tế lâu bền cho các thiết bị y tế thay thế 

• Đường dây trợ giúp thảm họa SAMHSA: 1-800-985-5990 hay nhắn tin TalkWithUs tới 
66746 

• Đường dây cho Cuộc sống đường dây trợ giúp phòng chống tự tử 

▪ Đường dây nóng phòng chống tự tử: 1-800-273-8255, 1-888-628-9454 cho 
tiếng Tây Ban Nha 

▪ Đường dây trợ giúp về rượu và ma túy: 1-800-923-4357 

▪ Đường dây trợ giúp quân sự: 1-888-457-4838 

▪ Đường dây cho thiếu niên: 1-877-968-8491 hoặc gửi tin nhắn teen2teen đến số 
839863 

• Địa chỉ liên hệ dịch vụ khủng hoảng cấp khu vực từ Cơ quan Y tế Oregon 

• Mạng lưới cho Căng thẳng Chấn thương Tâm lý Trẻ em Quốc gia các nguồn để giúp 
trẻ em có cảm nhận xung quanh cháy rừng – có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban 
Nha 

• Thiên hà ngang hàng: hỗ trợ đồng đẳng cháy rừng và thư mục nguồn 

Nguồn Cộng đồng: 

• Những người tham gia SNAP bị mất thức ăn do hỏa hoạn có đủ điều kiện để nhận 
được khoản trợ cấp lên đến 200 đô la được nạp lại vào thẻ EBT của họ. Gọi tới Cơ 
quan DHS. 

• Danh sách nguồn lực COVID-19 cho Portland và các khu vực khác 

• Oregon An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (Oregon Occupational Safety and Health, 
Oregon OSHA) Người sử dụng lao động kêu gọi bảo vệ người lao động bằng cách tránh 
làm việc ngoài trời, tuân theo các phương pháp tốt nhất khi chất lượng không khí có hại 
vẫn còn 

• Liên hệ với 211 để biết các nguồn lực khác trong cộng đồng của bạn: 

https://multco.us/multnomah-county/video-cleaner-indoor-air-when-skies-fill-smoke
https://www.youtube.com/watch?v=4qr1Aj6Di7w
https://communitysolutions.pacificsource.com/
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.linesforlife.org/
https://www.oregon.gov/oha/ph/preventionwellness/safeliving/suicideprevention/pages/crisislines.aspx
https://www.nctsn.org/resources/all-nctsn-resources?search=wildfire&resource_type=All&trauma_type=All&language=All&audience=All&other=All
https://www.nctsn.org/resources/all-nctsn-resources?search=wildfire&resource_type=All&trauma_type=All&language=All&audience=All&other=All
https://www.peergalaxy.com/
https://www.oregon.gov/DHS/offices/pages/self-sufficiency.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/offices/pages/self-sufficiency.aspx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_vxTr5ze9Po3noASrmc3075x9EMsKZQczUe-QHsWADQ/htmlview?usp=gmail_thread
https://osha.oregon.gov/news/2020/Pages/nr2020-34.aspx
https://osha.oregon.gov/news/2020/Pages/nr2020-34.aspx
https://osha.oregon.gov/news/2020/Pages/nr2020-34.aspx
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▪ Hãy gọi 211 hoặc 1-866-698-6155 

▪ Hãy ghé thăm 211info.org  

▪ Tải xuống ứng dụng di động 

• Oregon Human Development Corporation (OHDC) có thể giúp đỡ về thức ăn, nơi ở 
khẩn cấp và các dịch vụ hỗ trợ khác bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Hãy gọi 1-
855-215-6158. 

Nhà ở và các tiện ích: 

• Chương trình cứu trợ thiệt hại nhà ở do cháy rừng và Dịch vụ Nhà ở và Cộng đồng 
Oregon 

▪ Đăng ký để được trợ giúp ở đây 

• Cúp điện: Portland General Electric và Pacific Power 

• Ngắt điện an toàn công cộng PGE  

Vật nuôi và gia súc: 

• Câu hỏi thường gặp về Vật nuôi và Cháy rừng và sơ tán cho vật nuôi tại khu hội chợ 

• Các bệnh viện động vật của VCA cung cấp dịch vụ nội trú miễn phí cho vật nuôi do 
cháy rừng ở Oregon 

• Cowgirl 911 giúp sơ tán và đưa gia súc về nhà 

• Trung tâm cơ sở chăn nuôi khu vực Linn  

Làm cách nào để giúp đỡ  

• Để đóng góp, hãy xem: wildfire.oregon.gov (thanh màu xanh da trời ở đầu trang) 

• Hoàn thành cuộc điều tra dân số của bạn. Điều tra dân số giúp thông báo các nguồn 
lực trong tương lai cho tiểu bang của bạn, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp 
như cháy rừng. 

Hình ảnh và tờ rơi: 

https://www.211info.org/
https://octopus-gardenia-h7bj.squarespace.com/app-info
https://www.ohdc.org/
https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Pages/program-wildfire-damage-housing-relief.aspx
https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Pages/program-wildfire-damage-housing-relief.aspx
https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=542c3f8bcaf9421aaf6456ecec3bbed8
https://new.portlandgeneral.com/outages/
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fwww.pacificpower.net%2foutages-safety.html&redir_log=739697144839342
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2fwww.portlandgeneral.com%2four-company%2fimproving-energy-grid%2fwildfire-safety&redir_log=591276381827576
https://www.humanesociety.org/resources/wildfire-faq
https://iqconnect.lmhostediq.com/iqextranet/iqClickTrk.aspx?&cid=OR01SB&crop=16573.19381210.5925073.14422345&report_id=&redirect=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fRedCrossCasc%2fstatus%2f1303340791851442179&redir_log=503138060223358
https://www.yahoo.com/news/vca-animal-hospitals-offers-free-174900149.html
https://www.yahoo.com/news/vca-animal-hospitals-offers-free-174900149.html
https://www.facebook.com/groups/oregoncowboy911/
https://www.facebook.com/groups/linncountylivestock
https://wildfire.oregon.gov/
https://www.oregon2020census.gov/
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Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không nói 
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin ở định dạng khác, chẳng hạn như ở bản dịch, 
in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Mavel Morales theo số 1-844-882-7889, 711 TTY hoặc 
theo địa chỉ OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us. 

mailto:OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us

