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Thứ Tư, 20 tháng Hai, 2019                         

 
GARDEN GROVE MỜI CỘNG ĐỒNG THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO CHƯƠNG       

  TRÌNH BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU NHỮNG RỦI RO THIÊN TAI   

 

Thành phố đang phát triển Kế hoạch giảm thiểu thiên tai tại địa phương (Local 

Hazard Mitigation Plan, LHMP) nhằm giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản, tạo hiệu quả 

toàn thành phố và giảm tổn thất do thiên tai gây ra.  Cộng đồng được mời tham gia dự 

án LHMP bằng cách tham dự cuộc họp sắp tới do Thành phố tổ chức vào Thứ Năm, ngày 

28 tháng Hai, từ 6:00 đến 7:30 tối, tại Trung tâm Họp Cộng đồng Garden 

Grove (Community Meeting Center) tại địa chỉ 11300 Stanford Avenue. 

Theo Đạo luật giảm nhẹ thiên tai FEMA (FEMA’s Disaster Mitigation Act) năm 

2000, Kế hoạch giảm thiểu thiệt hại thiên tai của Thành phố sẽ giúp các cá nhân, doanh 

nghiệp và tổ chức phục hồi sau những thiệt hại do thiên tai, bao gồm động đất, lũ lụt và 

hỏa hoạn, giảm thiệt hại để không bị lặp đi lặp lại.  Ngoài ra, chỉ những cộng đồng có Kế 

hoạch Giảm thiểu Nguy hiểm được FEMA phê duyệt mới đủ điều kiện đăng ký tài trợ, 

giúp đỡ trước và sau thảm họa.  Với nguồn tài trợ, Thành phố sẽ có chuẩn bị tốt hơn để 

ứng phó và khắc phục khi thảm họa xảy ra.  Một bản dự thảo về Kế hoạch giảm thiểu 

thiệt hại tại địa phương sẽ được cung cấp vào mùa thu năm 2019, trên trang web của 

Thành phố tại ggcity.org/localhazardmitigationplan. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với cô Katie Delfin tại (714) 741-5398 

hoặc gửi email về katiev@ggcity.org. 
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