BÁO CÁO NHANH #81 – 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 30 tháng Tư, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose
•

Chía Sẻ Những Câu Chuyện Đầy Hy Vọng: Cộng đồng San Jose đang cùng đồng tâm
hiệp lực trong thời gian đại dịch COVID-19 với những hành động nhân hậu, hào phóng
và tinh thần sáng tạo. Thành Phố San Jose muốn chia sẻ những câu chuyện này trên
các kênh truyền thông xã hội của thành phố để khích lệ tinh thần cư dân trong thời điểm
khó khăn này. Nếu quý vị gặp hay trải nghiệm một câu chuyện hay khoảnh khắc đáng
khích lệ về lòng bác ái, cho dù lớn hay nhỏ, mà quý vị muốn chia sẻ, vui lòng cho nhóm
phụ trách truyền thông của Thành Phố biết. Xin gởi email tới
CMOCommunications@sanjoseca.gov.

•

Các Thông Báo Cho Cộng Đồng (PSAs): Cô Yvonne Maxwell, Giám Đốc Điều Hành
Ujima Adult and Family Services, nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc giữ liên lạc
với nhau vì sức khỏe cho thể chất và tinh thần, đồng thời vẫn bảo đảm tuân thủ các quy
định hướng dẫn của sở y tế Quận. Xem video trên kênh YouTube của Thành Phố San
Jose: Yvonne Maxwell.

•

Zoom Từ Công Viên Ưa Thích của Quý Vị: Sở Công Viên, Giải Trí và Dịch Vụ Khu
Phố San José đã đưa ra các bức hình phông nền miễn phí từ các công viên và trung
tâm cộng đồng ở địa phương để sử dụng làm nền trực tuyến cho các buổi chat video
qua mạng. Các hình phông nền bao gồm Alum Rock Park, Roosevelt Community
Center, Emma Prusch Farm Park và nhiều phong cảnh khác. Có thể tải xuống tất cả
các hình ảnh này tại bit.ly/prns-backgrounds. Giờ đây quý vị có thể gặp gỡ ở công viên.

•

Sự Kiện Cộng Đồng Trực Tuyến của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ: Quý vị có
muốn tìm hiểu thêm về cuộc Thống Kê Dân Số 2020 và ảnh hưởng của nó đối với quý
vị và cộng đồng của quý vị không? Hãy cùng ông Sonny Lê, nhân viên Cơ Quan Thống
Kê Dân Số Hoa Kỳ, tham dự một buổi tọa đàm trực tiếp vào lúc 11 giờ sáng ngày 1
tháng Năm về cuộc Tổng Thống Kê Dân Số 2020 qua www.radiotiengnuoctoi.com hoặc
TNT Radio App. Sự kiện sẽ diễn ra bằng tiếng Việt và được đài thọ bởi California
Healthy Nail Salon Collaborative và Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ. Tham gia cuộc
Thống Kê Dân Số 2020 có nghĩa là quý vị góp phần mang về nguồn ngân quỹ cho các
cộng đồng của chúng ta, cho các chương trình thiết yếu hỗ trợ gia cư, giáo dục, sức
khỏe, dinh dưỡng, và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Điền bản
câu hỏi thống kê dân số khi quý vị đang ở ngay trong căn nhà an toàn và thoải mái của
mình, hoặc là trên mạng trực tuyến (my2020census.gov), qua điện thoại (844-330-2020)
hoặc qua thư bưu điện. Bảo đảm thống kê tất cả những người sinh sống hoặc ngủ trong
nhà quý vị, bao gồm cả các em bé, những người thuê chung nhà, và bạn bè. Theo luật,
Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ không được chia sẻ thông tin trả lời thống kê dân
số của các cá nhân với những người khác, bao gồm cả các cơ quan liên bang, tiểu
bang, và địa phương, cơ quan thi hành luật pháp, chủ cho thuê nhà v.v...

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.

This information is available in English at: 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.

###

