BÁO CÁO NHANH #59 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với
COVID-19
Ngày Đăng: 04/15/2020 10:00 giờ sáng

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 Tin Tức/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
TIN TỨC CẬP NHẬT CỦA QUẢN LÝ THÀNH PHỐ CHO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ: Vào
ngày thứ Ba, Quản Lý Thành Phố Dave Sykes đã cung cấp thông tin cập nhật toàn diện
cho Hội Đồng Thành Phố về hoạt động ứng phó đại dịch COVID-19 của Thành Phố và các
kế hoạch tiếp tục hoạt động của thành phố. Quản Lý Thành Phố và các viên chức của
Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp của Thành Phố thảo luận về các vấn
đề cắt giảm ngân sách, mô hình mở lại tiểu bang của Thống Đốc, và các cập nhật về cơ
cấu tổ chức, bao gồm các chương trình phân phát thực phẩm, trợ giúp người vô gia cư, kế
hoạch gia cư khẩn cấp, cơ hội hoàn trả chi phí, và tin tức cập nhật về an toàn công cộng từ
Giám Đốc Trung Tâm Garcia. Xem toàn bộ phần trình bày trên Kênh YouTube của Thành
Phố.
Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose
•

Làm Thế Nào để Được Nhận Ngân Phiếu Hỗ Trợ Kinh Tế nếu Quý Vị Không
Khai Thuế: Nếu quý vị khai thuế trong năm 2018 hoặc 2019, quý vị sẽ đương nhiên
được nhận Tiền Hỗ Trợ Do Tác Động Kinh Tế theo Đạo Luật CARES của Liên Bang
(hay còn gọi là ngân phiếu hỗ trợ kinh tế). Tuy nhiên, nếu quý vị không khai thuế
trong năm 2018 hoặc 2019, quý vị có thể sử dụng đơn xin "Những Người Không
Khai Thuế: Nhập Thông Tin Nhận Tiền của Quý Vị Ở Đây" để nhận ngân phiếu hỗ
trợ kinh tế của quý vị. Công cụ này là lựa chọn đơn giản và dễ dành cho những
người không khai thuế thu nhập Liên Bang hoặc không khai thuế vì thu nhập quá
thấp. Để biết thêm thông tin, xem Các Thắc Mắc Thường Gặp của Free File Fillable
Forms, đối tác IRS có chứng nhận hiện quản lý công cụ này.

•

QUY ĐỊNH CẤM ĐUỔI NGƯỜI THUÊ RA KHỎI NHÀ VÀ TẰNG TIỀN NHÀ: Hội
Đồng Thành Phố gia hạn quy định cấm đuổi người thuê ra khỏi nhà và tăng tiền thuê
cho đến hết ngày 31 tháng Năm. Quy định này cắm đuổi những người thuê mà không
có đủ khả năng trả tiền thuê vì ảnh hưởng tài chánh do dịch bệnh COVID-19. Quy
định này áp dụng cho tất cả các cư gia ở San Jose. Hội Đồng Thành Phố cũng đề
nghị nhân viên thiết lập sắc lệnh "tạm ngừng tăng tiền thuê nhà" để tạm dừng việc
tăng tiền thuê nhà. Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét sắc lệnh này trong cuộc họp
của hội đồng vào ngày 21 tháng Tư. Nếu được phê chuẩn, quy định tạm dừng tăng
tiền thuê nhà sẽ áp dụng cho khoảng 39,000 căn hộ nằm trong chương trình thuê ổn
định của thành phố và hơn 10,000 căn nhà mobile home có mức giá thuê nhà được
kiểm soát.

Đăng ký để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử bản to receive 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.
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