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Cập nhật về những chương trình, hoạt động, và dịch vụ của Thành Phố San Jose
•

Mineta San José International Airport (SJC): Thành Phố San Jose và Sân Bay
Quốc Tế San Jose sẽ cung cấp thông tin về việc nhân viên Cục An Ninh Vận Tải
Hoa Kỳ (TSA) nhiễm bệnh coronavirus (COVID-19) hôm nay lúc 10:30 giờ sáng
tại Cổng Terminal B, nơi lấy hành lý ở phi trường San Jose.

•

Thống kê dân số năm 2020: Tất cả mọi người dân sống tại Hoa Kỳ, không kể
tuổi tác, giới tính, tình trạng nhập cư, đều có thể tham gia thống kê dân số tại
www.2020census.gov hoặc qua số điện thoại 844-461-2020. Bản thống kê dân
số chỉ có 9 câu hỏi và sẽ không hỏi bất cứ câu hỏi nào về quốc tịch hoặc tình
trạng nhập cư của quý vị. Nếu quý vị cần được giúp đỡ với việc thống kê dân số
xin vui lòng đến các thư viện thành phố hoặc Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ. Bộ
luật thứ 13 bảo đảm sự bảo mật và an toàn cho thông tin của quý vị. Theo
hướng dẫn của văn phòng Sở Y Tế của Quận Hạt Santa Clara Thành Phố San
Jose sẽ hoãn các sự kiện cộng đồng và khuyến khích quý vị tham gia thống kê
qua mạng trực tuyến hoặc điện thoại.

Subscribe to the News Releases eNotification list to receive City of San José
Flash Reports, and follow us at sanjoseca.gov and @CityofSanJose on Facebook,
Twitter, Instagram and Nextdoor.
Xin ghi danh tại News Releases eNotification để theo dõi thông báo. Những thông tin
khác sẽ được đăng trên trang mạng của Thành Phố. Cộng đồng có thể theo dõi tin tức
tại Facebook, Twitter, Instagram và Nextdoor tại @CityofSanJose.
Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.
Thông tin này có bằng Tiếng Việt trên trang mạng: www.sanjoseca.gov.
這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov.
A person’s risk for COVID-19 is not related to race, ethnicity or culture. City
employees must abide by the Discrimination and Harassment policy, and treat
colleagues and members of the public with courtesy and respect. Discrimination
and/or Harassment of any kind is a violation of the policies and will not be
tolerated.
Nguy cơ một người nhiễm COVID-19 không liên quan đến màu da, chủng tộc, và văn
hóa. Nhân viên của thành phố phải tuân thủ chính sách về kỳ thị và sách nhiễu
(Discrimination and Harassment policy) của thành phố, phải đối xử với đồng nghiệp và
người dân một cách hoà nhã và tôn trọng. Thành phố không chấp nhận bất cứ sự kỳ thị
và sách nhiễu nào và coi đó là những vi phạm chính sách của thành phố.
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