BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 37 – 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).
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:
EOC_PIO@sanjoseca.gov
NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 5:00 GIỜ CHIỀU
NGÀY LỄ CESAR CHAVEZ DAY VÀO NGÀY MAI: Thành Phố San José sẽ chào
mừng ngày lễ César Chávez Day vào ngày mai, 31 tháng 3. Buổi họp của Hội Đồng
Thành Phố San Jose lúc 1 giờ 30 chiều bị hủy và sẽ chỉ có một Bản Tin Cập Nhật
Nhanh lúc 10 giờ sáng.
Thông Tin Cập Nhật Về Những Dịch Vụ Và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Tạm Dừng Hoạt Động Yêu Cầu Người Thuê Nhà Rời Khỏi Nhà Thuê: Sở Gia
Cư sẽ tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến khác để thảo luận về việc tạm dừng
hoạt động yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê do dịch bệnh COVID-19.
Buổi hội thảo trực tuyến dành cho người thuê nhà và chủ cho thuê nhà sẽ diễn
ra lúc 1 giờ chiều thứ Ba, ngày 31 tháng 3. Quý vị có thể tham gia qua Zoom tại
https://zoom.us/j/494686529 hoặc qua điện thoai tại số 669-900-9128, webinar
ID 494 686 529. Buổi hội thảo trực tuyến có chỗ cho 500 người tham gia.

•

Dịch Vụ 3-1-1 của thành phố San Jose Tạm Dừng Phản Hồi Các Vấn Đề
Quan Ngại Không Khẩn Cấp: Thành Phố tạm dừng các dịch vụ di dời xe và
một số hoạt động xử lý tình trạng đổ rác bất hợp pháp. Các báo cáo về xe bỏ
không hoặc cất giữ bất hợp pháp sẽ không được điều tra, và chúng tôi sẽ chỉ
giải quyết các trường hợp liên quan đến vứt bỏ vật dụng trái phép cần được ưu
tiên, chẳng hạn như các vật dụng nguy hiểm chắn đường phố hoặc đường phụ
nối vào. Thành Phố vẫn sẽ tiếp nhận báo cáo về tất cả các vấn đề còn lại trên
ứng dụng San Jose 311 , chẳng hạn như đèn đường bị cúp điện, hình vẽ bậy, và
ổ gà.

•

Spring into Reading Có hơn 1,000 Người Đăng Ký Nhận Tin: Trong vòng
chưa đến ba tuần, hơn 1,000 người đã ghi danh tham gia chương trình thử
thách đọc sách và học tập trực tuyến của Thư Viện San Jose, Mùa Xuân Khởi
Động Đọc Sách (Spring into Reading). Quý vị thuộc mọi độ tuổi có thể ghi danh
tham gia và theo dõi các hoạt động đọc sách và học tập của mình trong thời gian
trú ẩn tại chỗ để có cơ hội trúng giải độc đắc! Bắt đầu tại: sjpl.org/spring.

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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