BÁO CÁO NHANH #99 – 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: 13 tháng 5 năm 2020, 4 giờ chiều

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

Đề Xuất Ngân Sách Hoạt Động của Thành Phố San Jose: Thành Phố San Jose đã công
bố Đề Xuất Ngân Sách Hoạt Động cho năm tài khóa 2020-2021 tới đây. 4.1 tỷ Mỹ kim cho Đề
Xuất Ngân Sách Hoạt Động năm 2020-2021 của Thành Phố đã đóng thành công Quỹ Tổng
Quát trị giá 71.6 triệu Mỹ kim qua việc kết hợp một vài nguồn doanh thu mới, giảm chi tiêu, và
chiến lược sử dụng các nguồn dự trữ và các ngân khoản thu một lần khác. Thành Phố cũng
lập kế hoạch dự phòng để đề phòng trường hợp doanh thu giảm nhiều hơn dự kiến. Nếu cần,
thành phố đã xác định có thể giảm thêm các khoản chi tiêu khoảng 12 triệu đô-la và đề xuất
ngân sách sẽ chỉ được đệ trình vào đầu mùa thu để Hội Đồng Thành Phố xem xét sau khi có

thêm dữ liệu cho thấy điều kiện kinh tế trở nên tệ hơn. Hội Đồng Thành Phố dự kiến sẽ hoàn
tất và phê duyệt ngân sách vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 và phê chuẩn chính thức vào ngày
23 tháng 6 năm 2020. Đọc thông cáo báo chi đầy đủ hoặc Thông Báo về Ngân Sách 20202021 của Quản Lý Thành Phố để biết thêm thông tin.

•

Thông Báo Cộng Đồng (PSA): Thông điệp của ông Matt Mahood, chủ tịch kiêm Tổng giám
đốc điều hành The Silicon Valley Organization: Nếu cùng đồng tâm hiệp lực, chúng ta có thể
vượt qua được cuộc khủng hoảng này. Và sau khi cuộc khủng hoảng này qua đi, cộng đồng
chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy giữ an toàn, sống khỏe mạnh và tham gia đóng góp cho
SiliconValleyStrong.org. Xem video trên kênh YouTube của Thành Phố San Jose.

•

Quý Vị Yêu Thích Nhà Hàng Nào? Thứ Tư - Ủng hộ Các Nhà Hàng Tại Địa Phương:
Nhiều nhà hàng ưa thích của quý vị vẫn mở cửa để tới mua mang về, giao đồ ăn bên ngoài
cửa hàng, hoặc giao đến tận nhà. Hãy ủng hộ, giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương và tìm
hiểu San Jose Eats để biết danh sách những nơi quý vị có thể mua đồ ăn mang về cho bữa
tối nay. Chia sẻ các tiệm ăn và các món ăn mua mang về mà quý vị yêu thích trên mạng xã
hội và đừng quên sử dụng hashtag #SJEats.

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.

###

