BÁO CÁO NHANH #69– 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 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

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: Ngày 22 tháng Tư, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

THÔNG TIN 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 ứng phó
với đại dịch COVID-19 của Thành Phố và các kế hoạch hoạt động tiếp tục. Quản Lý Thành Phố và các viên
chức thuộc Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp của Thành Phố cung cấp thông tin cập
nhật về chương trình phân phát thực phẩm, chỗ ở khẩn cấp, và Trung Tâm Trợ Giúp Địa Phương Trực
Tuyến của Thành Phố cho cư dân, doanh nghiệp và tổ chức vô vụ lợi. Xem toàn bộ phần trình bày trên
Kênh YouTube của Thành Phố.

Thông Tin Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San José

•

Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến: Thế giới thay đổi nhanh với tốc độ chưa từng thấy, hãy dành
thời gian cảm nhận cuộc sống theo cách khác. Truy cập Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến mới của
Sở Công Viên, Giải Trí, Dịch Vụ và Gia Cư bit.ly/sjvirtualrec để tìm hiểu các hoạt động gợi ý, giúp
khơi gợi trí tưởng tượng của quý vị, chẳng hạn như các video toàn cảnh 360o hàng tuần của
PRNS, các hoạt động về Ngày Trái Đất, các nguồn trợ giúp học ngôn ngữ mới và nhiều hoạt động
khác. Chia sẻ những gì quý vị học hỏi khi ở nhà qua hashtag #StayHomeSV.

•

Tham Gia Tình Nguyện với Silicon Valley Strong: Vào thời điểm khủng hoảng chưa từng có này,
trang web Silicon Valley Strong luôn là điểm đến dành cho những người muốn tham gia tình
nguyện và giúp đỡ những người dân đang bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực. Trong Tuần
Lễ Tôn Vinh Tình Nguyện Viên Toàn Quốc, chúng tôi muốn dành lời cám ơn cho những người đã
ghi danh tham gia tình nguyện tại nhiều tổ chức vô vụ lợi và tổ chức cộng đồng ở địa phương.
Thành Phố đang hợp tác với Hội Đồng Các Tổ Chức Bất Vụ Lợi Silicon Valley cùng với Chương
Trình Hợp Tác Tài Năng Silicon Valley để phân công các tình nguyện viên đến những nơi cần
nhất. Các tình nguyện viên có thể cùng tham gia hỗ trợ thêm ở những nơi phải cắt giảm nhân
lực do tình huống khẩn cấp này. Để đóng góp hoặc tham gia tình nguyện, truy cập trang mạng
www.siliconvalleystrong.org.

•

Xem Các Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật tại Địa Phương trên Mạng Trực Tuyến: Một số tổ chức
nghệ thuật có trụ sở tại Quận Hạt Santa Clara đang cung cấp các buổi hòa nhạc và show diễn
miễn phí và giá rẻ cho các cư dân trong khu vực. Tất cả các tổ chức này đều đang nhận tiền
đóng góp trong giai đoạn khó khăn này.
o City Lights Theater Company giới thiệu buổi biểu diễn xem trước của buổi chiếu ra mắt
toàn thế giới của “Coded” do Kirsten Brandt viết kịch bản và đạo diễn, nói về các nữ
chuyên gia thiết kế trò chơi. Khán giả có thể xem miễn phí, tuy nhiên công ty muốn đề
nghị khán giả đóng góp tùy theo sức mình.
o The Hammer Theater hợp tác với National Theatre At Home trình chiếu các tác phẩm
phù hợp với gia đình và được tuyển chọn đặc biệt, để phát sóng miễn phí. Các tác phẩm
chỉ có trong một tuần. Ban tuyển chọn cũng sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến để thảo
luận sau buổi công chiếu, do các giáo viên trường San José State University tổ chức vào
các ngày Chủ Nhật hàng tuần, lúc 4 giờ chiều.
o Magical Bridge Foundation đang tổ chức một đợt biểu diễn ca nhạc và giải trí phù hợp
với gia đình, phát trực tiếp hàng ngày vào buổi trưa trên trang Facebook của hội. Các
buổi biểu diễn sẽ được lưu lại để sau này tất cả mọi người có thể truy cập vào xem.

o
o

o
o
o

Opera San Jose đang truyền phát buổi biểu diễn tác phẩm Idomeneo của Mozart, câu
chuyện về một nàng công chúa Trojan đem lòng yêu vị hoàng tử Hy lạp. Công chiếu
miễn phí cho đến hết ngày 18 tháng Năm.
San Jose Jazz đang tổ chức một đợt biểu diễn trực tuyến “Live From Home”, với sự góp
mặt của các nghệ sĩ biểu diễn 30 phút hòa nhạc qua trang Facebook của San Jose Jazz
vào lúc 7 giờ tối các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Một kênh đóng góp sẽ được
thiết lập cho mỗi buổi trình chiếu trực tiếp và toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho các
nghệ sĩ.
Teatro Visión đang trình chiếu một đợt video từ buổi biểu diễn “Luz: A Shadow Play
Inspired by Senior Stories” của Cristal González Avila vào tháng Một vừa qua. Xem miễn
phí trên trang YouTube của họ.
TheatreWorks Silicon Valley đang trình chiếu phiên bản âm nhạc ăn khách của cuốn tiểu
thuyết “Kiêu Hãnh và Định Kiến.” Giá vé thuê là $4.99 còn vé mua là $19.99 tại
www.streamingmusicals.com.
San Francisco Chronicle đang lưu danh sách cập nhật các nhóm nghệ thuật ở Vùng Vịnh
có các sự kiện trực tuyến trong Datebook.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Hạt Santa Clara:

Thông Tin về Luật Gia Đình cho Quận Hạt Santa Clara: Để thông tin cho các luật sư, đối tác tư pháp,
các bên kiện tụng, và công chúng về các hoạt động của Luật Gia Đình trong thời gian đại dịch COVID19, Tòa Thượng Thẩm Quận Hạt Santa Clara đã lập chuyên mục Những Thắc Mắc Thường Gặp (FAQ)
trên trang web của tòa án. Trang web này có các đường liên kết tới lệnh tòa án, thông báo của
phòng ban, các thông cáo báo chí, và đường liên kết tới các dịch vụ tòa án trực tuyến. Công chúng
nên truy cập trang này để xem thông tin cập nhật mới nhất của Tòa Án. Xem các thay đổi hoạt động
của từng phòng ban Luật Gia Đình cụ thể ở đây. Hội Đồng Tư Pháp cung cấp tin tức cập nhật và
hướng dẫn thêm cho các lệnh tạm thời đã ban hành trong tháng Tư. Trong thời gian đại dịch COVID19, Thẩm Phán Trưởng và Hội Đồng đã phê chuẩn một số bước hành động khẩn cấp tạm thời, trong
đó bao gồm thông qua 13 quy chế tòa án tạm thời. Đọc toàn bộ thông cáo báo chí của Tòa Án ở đây.

Ghi danh 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 Việt 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.
###

