BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 34 – COVID-19
GIẢM THIỂU VÀ ĐỐI PHÓ
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).
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Đường Dây Truyền Thông của Thành Phố San Jose: 408-535-7777
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QUỸ TRỢ CẤP TIỀN THUÊ NHÀ NGỪNG TIẾP NHẬN ĐƠN XIN: Quỹ Trợ Cấp Tiền
Thuê Nhà 11 Triệu Mỹ kim, khởi động cùng với chương trình Đích Đến: Gia Cư
(Destination: Home) vào thứ Hai, ngày 23 tháng 3, sẽ tạm dừng tiếp nhận đơn xin mới
cho đến khi có thông báo thêm. Quỹ hiện đã nhận được 4,400 đơn xin, điều này cho
thấy nhu cầu cần trợ cấp vượt quá khả năng của quỹ. Để tìm hiểu thêm về quỹ này và
đóng góp cho quỹ, vui lòng truy cập website SiliconValleyStrong.org.

Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Xem Hội Thảo Trực Tuyến về Quy Định Tạm Dừng Yêu Cầu Người Thuê
Nhà Rời Khỏi Nhà Thuê: Phó Giám Đốc Sở Gia Cư Rachel VanderVeen đã
duyệt xét sắc lệnh của Thành Phố San Jose, tạm thời nghiêm cấm các trường
hợp yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê do không trả tiền thuê nhà do ảnh
hưởng của dịch bệnh COVID-19, và tiếp nhận thắc mắc của những người tham
gia trực tuyến trong buổi hội thảo trực tuyến ngày 26 tháng 3 năm 2020. Xem
buổi hội thảo trực tuyến trên YouTube.

•

Giúp Tiếp Tục Mở Cửa Các Công Viên ở San Jose: Điều đó tùy thuộc vào
việc mọi người dân tuân thủ lệnh của Quận Santa Clara và Tiểu Bang California
về trú ẩn tại chỗ và giữ khoảng cách sáu feet với những người khác. Sở Công
Viên, Giải Trí và Các Dịch Vụ Khu Phố của chúng tôi đã soạn bản thông báo

công chánh này để giải thích cách thức duy trì tập thể dục mà không gây nguy
hiểm cho những người láng giềng của quý vị tại các công viên và đường mòn đi
bộ tại địa phương. Bắt đầu từ hôm nay, Alum Rock Park và Communications Hill
Trails and Stairs sẽ đóng cửa tạm ngừng phục vụ công chúng do có lo ngại về
tình trạng quá tải nghiêm trọng.

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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