BÁO CÁO NHANH #109 – 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: 28 Tháng Năm 2020, 4 giờ chiều

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

Các Điều Chỉnh đối với Quỹ Tổng Quát và Ngân Quỹ Cứu Trợ Coronavirus: Thành
Phố San Jose đã nhận được trợ cấp của tiểu bang và liên bang cho hoạt động ứng phó
khẩn cấp của thành phố đối với COVID-19; khoản lớn nhất là từ Quỹ Cứu Trợ
Coronavirus (CRF), trị giá $178.3 triệu đô-la cho Thành Phố như được Đạo Luật
CARES của liên bang cho phép. Các chi phí phải được hoàn trả lại vào các quỹ nguồn,
chẳng hạn như Quỹ Tổng Quát, chiếu theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài Chánh Hoa
Kỳ. Các ngân quỹ này sẽ có sẵn để sử dụng trong năm tài khóa 2020-2021. Vì lý do
này, Quản Lý Thành Phố Dave Sykes đã ban hành Phụ Lục Ngân Sách của Quản Lý
Thành Phố (MBA) vào ngày 27 tháng Năm, kết hợp khoản ngân quỹ này vào quy trình

lập ngân sách của Thành Phố và khôi phục các khoản chi phí được đề xuất cắt bớt
hoặc không được đưa vào ngân sách lúc ban đầu do thiếu ngân quỹ. Đọc toàn bộ MBA
trên trang mạng của Thành Phố.
•

Học Các Kỹ Năng Mới và Hoàn Thiện Các Kỹ Năng Hiện Tại Miễn Phí qua
work2future: work2future cung cấp dịch vụ học tập trực tuyến dễ sử dụng để hoàn
thiện kỹ năng hoặc học kỹ năng mới cho các cư dân hiện đang ở trong nhà và dự định
quay trở lại nơi làm việc khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.
work2future cung cấp chương trình SkillUp America từ Metrix Learning miễn phí cho
người học. Những người muốn học có thể tìm hiểu thêm và ghi danh tham gia chương
trình tại bit.ly/skillupsanjose. Không cần phải ghi danh tham gia work2future để sử dụng
5,000 lớp học hiện có sẵn miễn phí. Tuy nhiên, việc ghi danh tham gia work2future
cũng mở ra cánh cửa đến với nhiều nguồn trợ giúp chú trọng đến nghề nghiệp khác cho
cư dân. Có thể đọc đầy đủ thông tin chi tiết qua trang www.work2future.org.

•

Hội Chợ Nghề Nghiệp Trực Tuyến work2future vào ngày 11 tháng Sáu: work2future
sẽ tổ chức hội chợ nghề nghiệp trực tuyến lần thứ hai qua Hội Thảo Trực Tuyến Zoom
vào ngày 11 tháng Sáu, từ 9 giờ sáng đến 12:30 trưa. Hàng chục nhân viên từ các tổ
chức chính phủ, kinh doanh, công nghệ, sản xuất, xây dựng, và các ngành khác sẽ
tham gia tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công việc thiết yếu và làm việc từ xa hiện
đang có sẵn. Cần phải ghi danh miễn phí trước trên mạng trực tuyến. Xem danh sách
đầy đủ các hãng sở tham gia, các vị trí cần tuyển dụng, và thông tin ghi danh trên qua
mạng bit.ly/June-Job-Fair.

•

Các Buổi Hội Thảo Trực Tuyến bằng tiếng Việt và tiếng Tây ban nha về Quy Định
Tạm Dừng Yêu Cầu Người Thuê Rời Khỏi Nhà: Vào thứ Sáu, ngày 29 tháng Năm,
Sở Gia Cư sẽ tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến qua Zoom bằng tiếng Việt và tiếng
Tây ban nha về quy định tạm dừng yêu cầu người thuê rời khỏi nhà của Thành Phố.
o Buổi hội thảo trực tuyến bằng tiếng Việt sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng. Đường liên
kết tới Zoom là sanjoseca.zoom.us/j/92605905781. Nếu quý vị muốn tham gia
qua điện thoại, số điện thoại là 408-638-0968 (mã số cuộc họp là 926 0590
5781).
o Buổi hội thảo trực tuyến bằng tiếng Tây ban nha sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều.
Đường liên kết tới Zoom là sanjoseca.zoom.us/j/96445920361. Nếu quý vị muốn
tham gia qua điện thoại, số điện thoại là 408-638-0968 (mã số cuộc họp là 964
4592 0361)

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara
•

Các Cơ Hội Tham Gia Trại Hè Miễn Phí cho Trẻ Em Hội Đủ Điều Kiện: Các trẻ em
dưới 18 tuổi hiện đang cư ngụ ở Quận Santa Clara và hội đủ điều kiện nhận trợ cấp
CalWORKS hoặc CalFresh (chẳng hạn như các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá), hiện
đang hoặc từng là trẻ em được chăm nuôi theo hợp đồng với chính phủ, đang thuộc
diện quản chế, hay có các nhu cầu đặc biệt, có thể tham gia trại hè miễn phí trong năm

nay. Có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang mạng của Sở Xã Hội của Quận. Sở Y Tế
Cộng Đồng Quận Santa Clara ban hành quy định hướng dẫn cụ thể về những việc mà
các chương trình sinh hoạt hè có thể làm để hoạt động an toàn, bao gồm hạn chế số
lượng trẻ em mỗi nhóm và tuân thủ các quy chế về bảo vệ sức khỏe của Quận.
Tin Tức Cập Nhật tại Địa Phương
•

May Day for the Arts (Ngày Biểu Diễn Nghệ Thuật Cứu Trợ): May Day for the Arts là
buổi hòa nhạc trực tuyến nhằm tôn vinh và ủng hộ các nhóm nghệ thuật biểu diễn địa
phương ở San Jose trong thời gian hiện đang trú ẩn tại chỗ. Chương trình "Levitt
Pavilion trực tuyến" dài 4 giờ đồng hồ này sẽ có nhiều tiết mục biểu diễn phong phú của
các nhà sản xuất và nghệ sĩ địa phương, để quý vị thưởng thức trong khung cảnh thoải
mái ở nhà. Vừa thưởng thức các tiết mục biểu diễn quý vị vừa có thể đóng góp trực
tiếp cho chính các nghệ sinh qua các lọ đựng tiền thưởng công trực tuyến. Đồng thời,
khi kết thúc mỗi tiết mục, quý vị có thể giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ biểu diễn để đặt
câu hỏi và tìm hiểu thêm về bản thân họ cũng như công việc của họ. Được nhóm
Friends of Levitt Pavilion San Jose tổ chức, sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 28 tháng
Năm, 2020, 6:00-10:00 p.m. Ghi danh để nhận vé miễn phí trên Eventbrite.

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.
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.

###

