BÁO CÁO NHANH #90 – 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: 6 tháng Năm, 2020, 5:00 GIỜ CHIỀU

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

San José Tạo Điều Kiện cho Học Sinh Kết Nối Mạng Trong Thời Gian Học
Trực Tuyến: Vào ngày 5 tháng Năm, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã đồng
thuận phê chuẩn Mục 3.4, kế hoạch mở rộng kết nối mạng cho tất cả các học
sinh tại San José trong thời gian các em tiếp tục học từ xa do đại dịch COVID19. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ Chiến Lược Giáo Dục và Phát Triển Kiến
Thức và Kỹ Năng Sử Dụng Mạng Kỹ Thuật Số do Nhân Viên Thư Viện Thành
Phố Jill Bourne và Nhóm Cung Cấp Cơ Hội Kết Nối Mạng Kỹ Thuật Số Đồng

Đều (Digital Inclusion Team) điều hành. Mục tiêu của kế hoạch là cung cấp cơ
hội kết nối mạng internet cho 8,574 học sinh ở San Jose và cung cấp các thiết bị
phù hợp với việc học trực tuyến cho 11,600 học sinh. Khi kế hoạch đã được phê
chuẩn, Thành Phố sẽ bắt đầu hợp tác với các hãng viễn thông để mở rộng các
dịch vụ băng tần miễn phí tạm thời cho các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia
Chương Trình Trợ Cấp Bữa Trưa Học Đường Toàn Quốc cho đến hết ngày 31
tháng Bảy, 2020, và áp dụng các phương thức ghi danh đồng đều. Để xem buổi
họp của Hội Đồng Thành Phố, truy cập kênh YouTube của Thành Phố.
•

Thông Báo Cộng Đồng (PSA): Bà Michele Lew, Tổng Giám Đốc Điều Hành của

The Health Trust, chia sẻ những việc quý vị có thể làm để giúp đỡ các cư dân
không thể rời nhà có được các bữa ăn lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng cũng
như hỗ trợ chương trình Bữa Ăn Giao Tận Nhà (Meals on Wheels). Truy cập
trang mạng SiliconValleyStrong.org để đóng góp hoặc tham gia tình nguyện.
Xem video trên kênh YouTube của Thành Phố San Jose: Michele Lew.

•

Nhận Xét Cách Làm Việc Của Chúng Tôi? Xin Đóng Góp Ý Kiến Qua Bản
Khảo Sát Nhanh: Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin kịp thời và chính xác
cho quý vị trong khi nỗ lực bảo vệ tính mạng và cuộc sống người dân trong quá
trình ứng phó với đại dịch COVID-19. Chúng tôi muốn biết quý vị nhận xét như
thế nào về cách làm việc của chúng tôi về mặt tiếp cận cộng đồng và thông tin
liên lạc. Quý vị sẽ chỉ mất không quá hai phút để hoàn thành bản khảo sát ý kiến
– điền bản khảo sát ý kiến ngay hôm nay.

•

Thiệp Chúc Mừng Ngày Lễ Mother’s Day: Sở Công Viên, Giải Trí, Dịch Vụ và
Dân Cư (PRNS) và Happy Hollow Park & Zoo có nhiều mẫu thiệp chúc mừng
ngày Lễ Mother’s Day, quý vị có thể gửi các thiệp này qua email, tải xuống hoặc
in ra từ Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến. Qúy vị cũng có thể tìm hiểu các nguồn
trợ giúp khác để chúc mừng ngày Lễ Mother’s Day vào ngày 10 tháng 5 khi đang
ở nhà, bao gồm các món quà tự làm, đồ thủ công và các hoạt động phù hợp với
gia đình trong lịch tổ chức sự kiện của Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến PRNS.

Tin Tức Cập Nhật từ Tiểu Bang California

•

Gia Hạn Trợ Cấp Thất Nghiệp và Miễn Tiền Phạt Thuế Bất Động Sản: Hôm
nay, Thống Đốc California Gavin Newsom đã công bố sắc lệnh quy định những
người lao động bị nhiễm COVID-19 trong công việc có thể hội đủ điều kiện được
nhận tiền bồi thường lao động. Những người lao động hội đủ điều kiện sẽ
được"mặc định nhận bồi thường" nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID-19 hoặc được chẩn đoán mắc COVID-19, xác nhận bằng kết quả xét
nghiệm dương tính trong vòng 14 ngày kể từ khi làm một công việc hay dich vụ

tại sở làm sau khi lệnh trú ẩn tại gia được ban hành vào ngày 19 tháng Ba, 2020.
Căn cứ mặc định này sẽ tiếp tục có hiệu lực trong 60 ngày sau khi sắc lệnh
được ban hành. Thống Đốc cũng ký một sắc lệnh miễn các mức phạt đối với
các khoản thuế bất động sản trả sau ngày 10 tháng Tư cho những người đóng
thuế chứng minh là họ gặp khó khăn tài chánh do đại dịch COVID-19 đến hết
ngày 6 tháng Năm, 2021. Lệnh này sẽ áp dụng cho các nhà ở và cửa tiệm nhỏ.
Ngoài ra, sắc lệnh sẽ kéo dài hạn chót mà một số doanh nghiệp cần nộp bản Kê
Khai Bất Động Sản Kinh Doanh Cá Nhân từ ngày mai cho đến ngày 31 tháng
Năm, 2020 để tránh bị phạt. Đọc thêm về các thông báo trên trang mạng của
Tiểu Bang.
Ghi danh để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử Bản Báo Cáo Nhanh của
Thành Phố San José, và cập nhật thông tin từ 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: 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.

###

