BÁO CÁO NHANH #83 – 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: 1 tháng Năm, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

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

Trung Tâm Trợ Giúp Địa Phương Qua Trực Tuyến Luôn Sẵn Lòng Giúp Đỡ: Với
việc Quận Santa Clara gia hạn Lệnh Trú Ẩn Tại Gia cho đến ngày 31 tháng Năm, quý vị
có thể muốn biết làm cách nào để tiếp cận các dịch vụ hữu ích của chính phủ. Trung
Tâm Trợ Giúp Địa Phương Qua Trực Tuyến của Thành Phố luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Trang mạng này có thông tin về nơi phân phát thực phẩm và nơi nhờ giúp đỡ về các
vấn đề liên quan đến gia cư, tiền thuê nhà, và việc bị đuổi ra khỏi nơi thuê. Trung tâm
cũng trợ giúp về các dịch vụ thất nghiệp, các dịch vụ liên quan đến bạo hành trong gia

đình, và cách giữ gìn sức khỏe trong thời gian đại dịch. Cư dân cũng có thể gọi số 311
để có các thông tin tương tự.
•

Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến - Chuyến Đi Tham Quan vào Thứ Sáu: Hôm nay,
trong Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến quý vị có thể tham quan Disney World và trải
nghiệm một số trò chơi ưa thích. Quý vị cũng có thể tận hưởng một buổi dạy thể dục
giúp cơ thể và cách giữ thăng bằng và kết thúc ngày này với cách làm một số món ăn
của Disney mà quý vị ưa thích.

Tin Tức Cập Nhật từ Tiểu Bang California
•

Lấy Giấy Chứng Nhận Kết Hôn qua Buổi Họp Video: Hôm qua, Thống Đốc
California, Gavin Newsom đã ký sắc lệnh cho phép những người lớn vị thành niên làm
thủ tục xin giấy chứng nhận kết hôn qua phỏng vấn video thay vì đến tận nơi trong thời
gian đại dịch COVID-19. Những người lớn vị thành niên sẽ có thể lấy giấy chứng nhận
kết hôn, tùy theo nhân viên lục sự của từng quận, phỏng vấn qua video, miễn là cả hai
bên đều ở trong phạm vi Tiểu Bang California, hiện diện, và có thể xuất trình giấy tờ
nhận dạng trong buổi phỏng vấn video đó. Ngoài ra, những người lớn vị thành niên
muốn kết hôn có thể tiến hành nghi thức kết hôn qua cuộc phỏng vấn video này, miễn là
cả hai bên đều hiện diện, và có ít nhất một người làm chứng có thể tham gia buổi họp
video trực tiếp đó. Các quy định này sẽ tiếp tục có hiệu lực trong 60 ngày tới cho
những người muốn kết hôn trong giai đoạn này.

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.

###

