THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC VÀ BỘ Y TẾ VỀ DỊCH BỆNH
CORONAVIRUS DO CƠ QUAN XÃ HỘI VIỆT NAM MINNESOTA CHUYỂN TIẾP
Tin Tức Về Việc Xét Nghiệm COVID-19 Miễn Phí Tại Brooklyn Park:
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testbrooklyn.html
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cư dân Minnesota được xét nghiệm COVID-19 miễn phí, Bộ Y Tế tiểu bang
Minnesota vừa ra thông báo về địa điểm và ngày giờ cho việc xét nghiệm miễn phí này như sau:
Điều Kiện tham gia:
Dành cho tất cả mọi người
Bất cứ có triệu chứng hay không
Hoàn toàn miễn phí, không cần phải có bảo hiểm.
Thời gian:
Thứ Hai, ngày 3 tháng Tám
Từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối
Địa điểm:
Tại chỗ trước đây là bãi đậu xe phía Bắc của Thư Viện Brooklyn Park
PICA Headstart Town Hall
Số 8600 Zane Ave N., Brooklyn Park, MN 55443
Ghi chú:
Xin ghi tên từ bây giờ để lấy hẹn, giúp giảm bớt thời giờ chờ đợi và cho mọi người có thêm khoảng cách.
Sẽ có thông dịch viên sẵn sàng giúp đỡ quý vị.
Mời vào ghi tên:
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testbrooklyn.html
https://www.primarybio.com/r/pica
Nếu không thể ghi danh trên mạng, hoặc cần thông dịch viên giúp, xin gọi số 1-855-612-0677 để được giúp đỡ.
Về vấn đề giáo dục:
https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/safe-learning-plan/overview.jsp
Thống đốc Minnesota Tim Walz vừa tuyên bố Kế Hoạch Học Tập An Toàn cho niên khoá 2020-2021, trong đó liệt
kê những biện pháp dự tính sẽ được áp dụng để bảo đảm an toàn cho các học sinh- giáo viên và công nhân viên taị
các trường lớp trên toàn tiểu bang trong thời đại dịch, qua sự tài trợ của cộng quỹ nhằm cung cấp khẩu trang, khiên
che mặt, dung dịch tẩy rửa và các nhu cầu công nghệ dành cho việc chống dịch. Những kế hoạch về công tác giữ trẻ
trên toàn tiểu bang sẽ được hoàn thiện trong tương lai gần.
Theo Tuyên Bố, các học khu toàn tiểu bang sẽ được khai giảng theo 1 trong 3 kiểu mẫu: học tại trường, học từ xa,
hoặc kết hợp cả hai kiểu mẫu trên. Quyết định cuối cùng sẽ dành cho từng học khu quyết định một cách riêng biệt.
Kính chúc quý đồng hương nhiều bình an và may mắn.
Cơ Quan Xã Hội Việt Nam Tại Minnesota

