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Hỗ Trợ Thiên Tai: Tài Liệu Bị Mất
Các giấy tờ quan trọng có thể bị mất hoặc hủy hoại, hoặc quý vị không thể tiếp cận
chúng được. Dưới đây là các lời khuyên để nhận được giấy tờ thay thế hoặc nhận trợ
giúp với giấy tờ thay thế.

Giấy khai sinh
Liên lạc với gia đình hoặc chủ lao động của quý vị trước. Họ có thể có bản sao của
giấy khai sinh. Nếu có, họ có thể đưa giấy tờ cho quý vị nhanh hơn cơ quan cấp Hồ
Sơ Quan Trọng hoặc cơ quan Thống Kê.

Bằng lái xe
Chủ lao động của quý vị có thể có một bản sao bằng lái xe. Liên lạc với họ trước.
Sở Cấp Phép có thể nhanh chóng cấp cho quý vị bằng lái xe thay thế. Đọc thêm tại
www.dol.wa.gov/dol-services.html.

Thẻ và tiền An Sinh Xã Hội
Chủ lao động của quý vị có thể có một bản sao thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị. Liên lạc
với họ trước.
Nếu họ không có, vui lòng truy cập www.ssa.gov/myaccount/replacementcard.html.
Để nhận séc An Sinh Xã Hội của quý vị, vui lòng truy cập
www.ssa.gov/onlineservices. Quý vị có thể nhận các khoản thanh toán khẩn cấp nếu
cần. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đăng nhập vào www.socialsecurity.gov/emergency.
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Bưu Chính Hoa Kỳ - thay đổi dịch vụ
Liên lạc với bưu điện tại địa phương hoặc bưu điện gần nhất để thay đổi địa chỉ,
nhận thư, hoặc gọi 800-ASK-USPS (275-8777) để nhận trợ giúp cho những người sơ
tán.

Tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và thẻ ATM
Nếu quý vị không có thẻ ATM, hoặc thiên tai đã phá hủy ngân hàng của quý vị, vui
lòng liên lạc với ngân hàng của quý vị trực tiếp, trực tuyến hoặc qua điện thoại.
 Để biết thông tin liên lạc của ngân hàng của quý vị, vui lòng truy cập
https://research2.fdic.gov/bankfind. Nếu quý vị thực hiện các giao dịch ngân
hàng của mình với một tổ chức tín dụng, vui lòng truy cập thay thế tại
https://mapping.ncua.gov.

Thẻ tín dụng
Gọi cho ngân hàng đã cung cấp thẻ cho quý vị để nhận thẻ mới sớm nhất có thể. Yêu
cầu họ miễn trừ (miễn cho quý vị thanh toán) các khoản thanh toán, phí chậm trễ và
phí vượt quá giới hạn.

Hỗ trợ thực phẩm và thẻ EBT
Gọi cho Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng, 1-877-501-2233, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều,
các ngày trong tuần. Hoặc truy cập www.washingtonconnection.org.

Giấy tờ nhập cư
Quý vị có thể thay thế thẻ thường trú nhân hoặc thẻ hai năm của mình bằng cách
nộp Mẫu USCIS I-90. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập
www.uscis.gov/forms/explore-my-options/renew-or-replace-my-green-card.

Tài liệu bảo hiểm
Liên lạc với cơ quan bảo hiểm của quý vị. Bác sĩ của quý vị cũng có thể có một bản
sao thẻ bảo hiểm của quý vị.
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Thẻ Medicare
Liên lạc với văn phòng An Sinh Xã Hội để yêu cầu một thẻ thay thế hoặc truy cập
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735.
Bác sĩ của quý vị cũng có thể có một bản sao thẻ Medicare của quý vị.

Khế ước và văn bản thế chấp nhà
Thư Ký Quận của quý vị có những tài liệu này, nếu quý vị đã chính thức nộp vào.
Nếu thiên tai đã phá hủy bản gốc của quý vị, quý vị có thể nhận được bản sao tại đây
nếu cần.

Hồ sơ tiêm chủng của trẻ em
Truy cập cơ quan đăng ký của tiểu bang để tìm hiểu thêm:
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsa
ndFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForPare
nts

Nếu quý vị cần bằng chứng khác về danh tính hoặc nơi quý vị
sống:


Yêu cầu công ty dịch vụ điện nước của quý vị cung cấp một bản sao của hóa
đơn cuối cùng của quý vị. Bản sao này có thể giúp chứng minh nơi cư trú (nơi
quý vị sống).



Yêu cầu bất kỳ kế toán hoặc dịch vụ khai thuế nào quý vị sử dụng cung cấp
bản sao của tờ khai thuế của quý vị. Điều này có thể giúp chứng minh danh
tính của quý vị (quý vị là người như quý vị nói).

Chúng tôi đã sửa lại tài liệu này từ các tài liệu của Lone Star Legal Aid với sự cho phép
của họ.
Ấn phẩm này cung cấp thông tin chung về quyền và trách nhiệm của quý vị. Ấn phẩm không nhằm
thay thế cho lời khuyên pháp lý cụ thể nào.
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Quyền sao chép và phân phối được cấp cho Alliance for Equal Justice và cho các cá nhân chỉ để phục
vụ mục đích phi thương mại.)
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