BÁO CÁO NHANH #113 – 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 3 tháng 6 năm 2020, 4 giờ chiều

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

•

Gia Đình ở Cambrian Park Chia Sẻ Tình Yêu đối với San José: Vợ chồng Keth và
Kirsten Reilly góp phần nâng cao tinh thần trong thời gian đại dịch COVID-19 qua cuốn
sách tô màu "Chúng Tôi Yêu San Jose" về các địa danh của thành phố San Jose. Cặp
đôi coi cuốn sách tô màu này là hoạt động sáng tạo và giúp an ủi tinh thần cho các gia
đình đang trú ẩn tại gia. Câu chuyện của họ là phần thứ hai trong loạt bài đặc biệt mới

của Thành Phố San Jose, "Những Câu Chuyện về Niềm Hy Vọng", nêu bật những hành
động nhân hậu, hào phóng và sáng tạo trong thời gian đại dịch. Xem video về “Chúng
Tôi Yêu San Jose” trên YouTube. 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. Gửi email tới
CMOCommunications@sanjoseca.gov.

•

Đóng Góp 100 Khẩu Trang cho Các Nhân Viên Xử Lý Rác Thải và Rác Tái Chế của
San Jose và Gia Đình của Họ: Sở Dịch Vụ Môi Trường San Jose nhận được món quà
đóng góp là 100 chiếc khẩu trang cỡ người lớn và 30 khẩu trang cỡ trẻ em từ The Mask
Buddy. Công ty này cam kết đối với mỗi chiếc khẩu trang bán được, họ sẽ đóng góp
một khẩu trang cho các nhân viên làm việc trong tuyến đầu. Khẩu trang đóng góp là loại
có thể giặt được và sẽ được phân phát cho các nhân viên xử lý rác thải và rác tái chế và
gia đình họ. Trong thời gian các lệnh trú ẩn tại gia có hiệu lực, Sở Dịch Vụ Môi Trường
vẫn đều đặn cung cấp các dịch vụ thiết yếu, trong đó bao gồm thu rác dạng chất rắn
(rác thải/rác tái chế), cung cấp nước sạch, và xử lý nước thải. Cám ơn The Mask Buddy
đã giúp các nhân viên thiết yếu và gia đình họ bảo vệ sức khỏe và an toàn trong thời
gian đại dịch.

•

Hội Chợ Việc Làm Trực Tuyến Lần Thứ Hai: Thành Phố San Jose/work2future sẽ tổ
chức Hội Chợ Việc Làm trực tuyến lần thứ hai, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều ngày 11
tháng Sáu. Qua hội chợ này, những người tìm việc biết đến những công việc hiện đang
cần tuyển dụng, trực tiếp từ các hãng sản xuất, tổ chức bất vụ lợi, cơ quan thi hành luật
pháp, và các công ty chăm sóc sức khỏe đang cần tuyển nhân công. Ghi danh tham gia
sự kiện qua Zoom. Các công ty đang tuyển dụng là: Amazon, CVS Health, Familiar
Surroundings, Global Connections to Employment, Kidango, Sở Cảnh Sát Milpitas,
Rejoice Delivers LLC, Manufacture: San Jose, Cơ Quan Quản Lý Tiểu Doanh
Nghiệp/Văn Phòng Địa Hạt San Francisco, Cơ Quan Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp Hoa
Kỳ, Sutter Health, Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ. Lịch tổ chức hội chợ như sau:
o 9:00 a.m. - 9:45 a.m. Kinh Doanh/Tài Chánh
o 9:45 a.m. - 10:30 a.m. Máy Tính/Công Nghệ Thông Tin
o 10:30 a.m. - 11:15 a.m. Y Tế
o 11:15 a.m. - 12:00 p.m. Sản Xuất/Mậu Dịch
o 12:00 p.m. -12:45 p.m. Tổng Hợp
Xem thêm các cơ hội việc làm tại www.work2future.org/#Hiring.

•

Happy Hollow Hé Lộ Tên Cô Vượn Cáo Đuôi Đen Trắng Mới Sinh: Hơn 3,000 người
đã tham gia bỏ phiếu chọn tên cho cô vượn cáo đuôi đen trắng mới sinh của Happy
Hollow Park & Zoo. Tên giành được số phiếu bầu chọn cao nhất là Koa (1,115 phiếu
bầu). Koa có nghĩa là "cộng thêm" trong tiếng Malagasy, ngôn ngữ chính thức của
Madagascar, vùng đất nguyên sinh của loài động vật rất dễ có nguy cơ tuyệt chủng này.
Mặc dù Happy Hollow tạm thời đóng cửa ngừng phục vụ công chúng, nhóm nhân viên

Sở Thú vẫn tiếp tục công việc chăm sóc toàn bộ 150 con thú thuộc 60 loài khác nhau
một cách tận tình và chuyên nghiệp. Cô vượn nhỏ mới sinh và khỏe mạnh này là sự bổ
sung mạnh mẽ cho loài vượn cáo rất dễ có nguy cơ tuyệt chủng này, và tạo cơ hội để
Sở Thú giáo dục công chúng về bảo vệ các loài động vật. Đọc thông cáo báo chí để biết
thêm thông tin.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara

•

Gia Hạn Quy Định Tạm Ngừng Yêu Cầu Người Thuê Nhà Rời Khỏi Nhà Thuê trên
Toàn Quận đối với Các Cư Dân và Tiểu Doanh Nghiệp Thuê Nhà: Vào ngày 2 tháng
Sáu, Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Santa Clara đã bỏ phiếu gia hạn sắc lệnh khẩn quy
định tạm ngừng yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê. Để phù hợp với Sắc Lệnh
cập nhật do Thống Đốc Gavin Newsom ban hành, sắc lệnh khẩn này đã được gia hạn
tới ngày 28 tháng Bảy. Thời hạn thanh toán khoản tiền thuê nhà trả chậm cũng được
gia hạn, từ 120 ngày lên 12 tháng kể từ ngày quy chế tạm ngừng yêu cầu người thuê
nhà rời khỏi nhà thuê hết hạn hoặc kết thúc. Sẽ cần phải trả ít nhất 50% số tiền thuê
nhà trả chậm trong vòng sáu tháng đầu tiên kể từ khi quy chế hết hạn hoặc kết thúc.
Hội Đồng cũng nghiêm cấp áp dụng hoặc thu lệ phí phạt trả trễ đối với tiền thuê nhà trả
chậm và yêu cầu chủ cho thuê nhà phải thông báo cho người thuê nhà biết các quyền
và lựa chọn của họ trước khi ký bản kế hoạch hoàn trả tiền thuê nhà.

Tin Tức Cập Nhật Khác tại Địa Phương

•

Các thay đổi về lộ trình VTA trong tháng Sáu: Các thay đổi đối với mạng lưới dịch vụ
của Cơ Quan Vận Chuyển Vùng Thung Lũng (VTA) trong thời gian đại dịch COVID-19
sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng Sáu 2020. VTA sẽ tiếp tục điều hành mạng lưới dịch vụ
COVID-19 tạm thời cho đến khi có thông báo thêm. Bắt đầu từ ngày 8 tháng Sáu, trên
các tuyến đường xe điện Xanh Dương, Xanh Lục, và Da Cam, dịch vụ ngày thường
trong tuần sẽ được kéo dài, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 9 giờ tối. Dịch vụ
ngày cuối tuần sẽ được khôi phục trở lại, hoạt động từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Dịch vụ
xe buýt trên nhiều lộ trình sẽ trở lại hoạt động, được điều phối hoặc kéo dài. Các thay
đổi khác đối với các tuyến đường Express 181 và Rapid 500 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ
ngày 13 tháng Sáu. Để biết thêm chi tiết, truy cập trang mạng của VTA.

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.

###

