BÁO CÁO NHANH #57 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với
COVID-19
Đây là thông tin về biện pháp ứng phó của Thành Phố San José nhằm ngăn chặn sự
lây lan COVID-19 và giảm số người mắc bệnh.
NGUỒN:
Thành Phố San José
Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Khẩn Cấp
Liên Lạc:
Rosario Neaves, Giám Đốc Truyền Thông/EPIO; 210-823-3908
Đường Dây Liên Lạc Truyền Thông Thành Phố San José: 408-535-7777
Trung Tâm Liên Lạc Cho Khách Hàng Thành Phố San José: 3-1-1 (408-535-3500)
Email:
Cho Báo Chí/Truyền Thông: EOC_PIO@sanjoseca.gov
Cho Cư Dân: 311@sanjoseca.gov
Cho Doanh Nghiệp: covid19sjbusiness@sanjoseca.gov
Cho Tổ Chức Vô Vụ Lợi: covid19sjcbo@sanjoseca.gov

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: Ngày 14 tháng Tư, 2020, 10 GIỜ SÁNG
Cuộc Họp Hội Đồng Thành Phố San José: Trong Cuộc Họp Hội Đồng Thành Phố ngày hôm
nay, Quản Lý Thành Phố Dave Sykes sẽ cập nhật tin tức về hoạt động ứng phó của Thành Phố
đối với COVID-19 trong Phần 3.1. Buổi họp sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều và sẽ diễn ra qua
mạng trực tuyến. Các ủy viên hội đồng thành phố và những người trình bày sẽ tham gia qua
điện thoại video từ xa. Công chúng có thể xem buổi họp trên Kênh YouTube của Thành Phố.
Để đóng góp ý kiến nhận xét trong buổi họp, quý vị có thể gửi email tới
councilmeeting@sanjoseca.gov. Hướng dẫn thêm về cách thức công chúng đóng góp ý kiến
nhân xét có trong chương trình nghị sự của buổi họp.

Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose
• Hội Thảo Trực Tuyến – Thay Đổi Mô Hình Kinh Doanh của Quý Vị: Quý vị muốn biết
công ty của quý vị có thể làm gì để thay đổi mô hình kinh doanh để sống sót qua đại dịch
không? Để bắt đầu, hãy đăng ký tham gia buổi hội thảo trực tuyến của Thành Phố San
Jose về điều chỉnh chiến lược kinh doanh của quý vị vào thứ Năm, ngày 16 tháng Tư lúc 3
giờ chiều. Silicon Valley SCORE sẽ hướng dẫn quý vị cách tư duy sáng tạo, chủ sở hữu
Academic Coffee sẽ chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình, và eBay sẽ giải thích các công ty
có thể làm gì để kết nối với các khách hàng hiện tại và khách hàng mới trên mạng trực
tuyến. Đăng ký ở đây.

Các Tiệm Ăn ở Địa Phương Phục Vụ Khách Hàng Mua Mang Về và Giao Đồ Ăn: Cư
dân có thể truy cập trang mạng San Jose Love của Team San Jose để xem danh sách hoặc
bản đồ các tiệm ăn trong khu phố của quý vị hiện cung cấp dịch vụ mua mang về nhà, giao
đồ ăn, và tới mua đồ ăn. Các chủ tiệm ăn có thể đăng thông tin về các dịch vụ hiện đang
•

cung cấp trong mục SAN JOSE EATS của trang mạng này.
work2future Trợ Giúp Người Tìm Việc: Các Trung Tâm Nghề Nghiệp work2future đã
chuyển từ phục vụ trực tiếp sang trợ giúp từ xa. Người tìm việc có thể truy cập trang mạng
work2future.org để tìm các hãng sở đang thuê nhân công, tham gia các hoạt động huấn
luyện miễn phí (bao gồm công cụ học tập với hơn 5,000 lớp học), và ghi danh nhận tất cả
các dịch vụ work2future trên mạng trực tuyến (các buổi hội thảo, tư vấn nghề nghiệp, tìm
việc).
•

Đăng ký để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử bản Báo Cáo Nhanh của
Thành Phố San José, và theo dõi chúng tôi tại sanjoseca.gov và @CityofSanJose trên
Facebook, Twitter, Instagram và Nextdoor..
Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.
Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Anh trên trang: www.sanjoseca.gov.
這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov.

Nguy cơ mắc COVID-19 không liên quan đến sắc tộc, chủng tộc hay văn hóa. Các
nhân viên Thành Phố phải tuân thủ chính sách về Phân Biệt Đối Xử và Quấy
Rối/Sách Nhiễu, và đối xử với các đồng nghiệp và công chúng một cách tôn trọng và
đàng hoàng. Bất kỳ hành động Phân Biệt Đối Xử và/hoặc Quấy Rối/Sách Nhiễu đều là
vi phạm chính sách và sẽ không được tha thứ.

###

