BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 31 – COVID-19
GIẢM THIỂU VÀ ĐỐI PHÓ
NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 5:00 GIỜ CHIỀU
Sau đây là thông tin về kế hoạch ứng phó của Thành Phố San Jose để bảo vệ sức khỏe
của cộng đồng và để phòng ngừa sự lan truyền của bệnh Coronavirus (COVID-19).
Nguồn Tin:
Thành Phố San Jose
Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp
Liên Lạc:
Rosario Neaves, Giám Đốc Truyền Thông/EPIO; 210-823-3908
Đường Dây Truyền Thông của Thành Phố San Jose: 408-535-7777
Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng Thành Phố San José: 3-1-1 / 408-535-3500
Email:
rosario.neaves@sanjoseca.gov
TIN TỨC CẬP NHẬT CỦA GIÁM ĐỐC THÀNH PHỐ CHO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ:
Giám Đốc Thành Phố Dave Sykes đã đệ trình báo cáo cập nhật về tình hình ứng phó
của Thành Phố đối với COVID-19 và Kế Hoạch Tiếp Tục Hoạt Động của chúng ta tại
cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố ngày hôm qua. Ông Dave và các viên chức của
Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp của Thành Phố đã thảo luận về
tin tức cập nhật của tổ chức, Định Hướng Ứng Phó với Dịch Bệnh của Thành Phố, số
liệu dự báo mới nhất về tình trạng lây lan căn bệnh này trong cộng đồng chúng ta, thi
hành các lệnh của Quận và Tiểu Bang về trú ẩn tại chỗ, và nhiều vấn đề khác. Xem
toàn bộ phần trình bày trên Kênh YouTube của Thành Phố.
DỊCH VỤ CHUYÊN CHỞ VTA: Cơ Quan Vận Chuyển Thung Lũng Santa Clara sẽ bắt
đầu cung cấp dịch vụ xe điện và xe buýt tần suất hạn chế, bảy ngày trong tuần bắt đầu
từ thứ Hai, ngày 30 tháng 3. Đọc thông tin chi tiết về việc giảm tần suất dịch vụ mới áp
dụng tại trang nhật ký điện tử Headways của VTA.
Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Tài Liệu Thư Viện Có Trên Mạng Trực Tuyến, 24/7! Thư Viện San José cung
cấp các nguồn tài liệu trực tuyến MIỄN PHÍ để giúp học sinh sinh viên thuộc mọi
độ tuổi có nhu cầu cần sử dụng cho mục đích học tập và làm bài tập ở nhà. Từ
ABC Mouse và Tutor.com cho đến Scholastic Teachables và Lynda.com, thư
viện có rất nhiều nguồn tài liệu trực tuyến để quý vị truy cập thuận tiện ở nhà.
Bắt đầu tại: sjpl.org/homework-help.

•

Các Nguồn Tài Liệu và Thông Tin dành cho các Tổ Chức Bất Vụ Lợi, Các
Tổ Chức Tại Cộng Đồng, và Các Tổ Chức Nghệ Thuật: Nếu quý vị có thắc
mắc liên quan đến COVID-19 về các tổ chức bất vụ lợi và tổ chức tại cộng đồng,
vui lòng email covid19sjcbo@sanjoseca.gov. Có thể tìm các nguồn thông tin tài
liệu cập nhật, bao gồm một số phần bổ sung cho danh sách các địa điểm có thể
trợ giúp của Thành Phố trên trang mạng COVID-19 của Văn Phòng Phát Triển
Kinh Tế.

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
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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