
Mục Đích

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ và các hoạt 
động sắp tới, xin liên lạc:

Liên Lạc

Bảo đảm nạn nhân bão lụt nhận được đầy đủ 
các loại trợ cấp nhằm khôi phục lại đời sống.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho từng người và 
từng gia đình bị cách ly bởi văn hoá và rào cản 
ngôn ngữ. Do đó họ thiếu sự hỗ trợ, không thể 
nhận được những dịch vụ và thông tin cần thiết 
để phục hồi đời sống sau thiên tai.

Ai Được Giúp Đỡ?

BÃO IKE
Chương Trình 

Điều Hợp Hỗ Trợ 
Sau Thiên Tai
Để được giúp đỡ, xin gọi:
1-877-858-VIET(8438)

Để biết thêm chi tiết, vào trang mạng:
www.bpsosbaoike.wordpress.com

Giúp Đỡ Những Gì?

Tài liệu này được soạn thảo với sự tài trợ của U.S. Department of Homeland Security's Federal Emergency 
Management Agency. Ý kiến và quan điểm được nêu trong tài liệu này là của riêng tác giả và không nhất thiết thay thế cho 
chính quyền hoặc chính sách của U.S. Department of Homeland Security.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho từng 
gia đình một để đạt được và duy trì tình trạng 
tự túc, tự lập. Những dịch vụ này gồm có:

Đáp ứng những nhu cầu cấp bách
Hỗ trợ về mặt nhà cửa
Giúp điền đơn xin trợ cấp xã hội
Thu thập thông tin về trợ cấp dài hạn
Cung cấp dịch vụ pháp lý và giới thiệu 
đến những dịch vụ hỗ trợ khác
Thông dịch và phiên dịch

Quận: Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galves-
ton, Jefferson, and Orange.
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Sơ Lược về BPSOS-Houston
Văn phòng BPSOS-Houston là một chi nhánh 
lớn nhất của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển 
(BPSOS) được thành lập vào năm 1999. Uỷ 
ban là một tổ chức cộng đồng trên toàn quốc 
có trên 28 năm kinh nghiệm.

Để đáp ứng với nhu cầu cấp bách của nạn 
nhân bão Katrina và Rita, BPSOS đã tức thời 
trực tiếp cung cấp hỗ trợ và cứu trợ trên 2.000 
người di tản đến Houston từ Louisiana và 
Mississippi.

Nhận thấy trên 10% cộng đồng Việt Nam bị 
ảnh hưởng bởi cơn bão IKE, chúng tôi đã triển 
khai một chương trình cứu trợ. Qua chương 
trình này chúng tôi đã trợ giúp trên 1.600 nạn 
nhân bão lụt.

BPSOS

Hiện nay chúng tôi đang cộng tác với Chương 
Trình Recovery for Ike Survivors Enterprise 
(RISE), được tài trợ bởi Lutheran Social 
Services Disaster Recovery (LSSDR).

BPSOS - Southeast  Houston 
1712 Houston Blvd.
Houston, TX 77587
Phone: 281-822-0484
Fax: 281-822-0488

BPSOS - Dickinson, Texas
1318 East Bayshore Dr. 
Dickinson, TX 77539
Phone: 281-339-0641
Fax: 281-339-0924

BPSOS- Southwest Houston
11360 Bellaire Blvd., #900, 
Houston,  TX 77072
Phone: 281-530-6888
Fax: 281-530-6838

BPSOS- Port Arthur, Texas
3890 Gulfway Dr., 
Port Arthur, TX 77642
Phone: 409-983-7730
Fax: 409-985-7181


