Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara (Santa Clara Valley Water
District) Sẽ Chủ Trì Các Buổi Họp Khu Xóm vào ngày 6, 12, và 17
tháng Tư về Lũ Lụt & Các Nỗ Lực Phòng Ngừa Cơ Nguy Bị Lụt Lội.
Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng các cá nhân, gia đình, các cơ sở kinh doanh và
tổ chức đã bị ảnh hưởng và bị tác hại nghiêm trọng bởi vụ lụt lội trong cuối tuần của
ngày Lễ Tổng Thống.
Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng Santa Clara sẽ chủ trì các buổi họp công cộng để trình
bày về các nguồn tài nguyên và phổ biến thông tin tại ba khu xóm chịu ảnh hưởng nặng
nề nhất bởi các trận mưa bão. Chúng tôi sẽ có mặt ở đó để giải đáp cho các câu hỏi
của quý vị, đón nhận ý kiến phản hồi và cung cấp thông tin cần thiết về những điều mà
sở thủy cục hiện đang làm để làm giảm bớt lụt lội dọc theo con Lạch Coyote. Thành
Phố San Jose và các cơ quan tài nguyên sẽ có mặt trong thời gian mở ra cuộc trình
bày này.
Chúng tôi biết sẽ có nhiều thắc mắc về các trận lụt--và những cải tiến nào có thể được
thực hiện để giảm thiểu việc xảy ra các rủi ro sau này. Có rất nhiều thông tin và bàn bạc
về lụt lội. Rủi thay, không phải tất cả những điều này là chính xác hoặc hữu ích trong
việc lượng định những gì có thể làm được để ngăn ngừa lụt lội dọc theo con Lạch
Coyote.
Trong một nỗ lực đem thông tin đến càng nhiều người càng tốt, chúng tôi hiện đang tổ
chức một loạt các buổi họp vào những ngày khác nhau trong tuần. Các thông dịch viên
nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ có mặt. Cả ba buổi họp sẽ diễn ra tại San Jose
và được quy định từ 6 – 8:30 tối.




Ngày 6 Tháng Tư: County Service Building 2, Auditorium, 1555 Berger Drive
Ngày 12 Tháng Tư: Franklin McKinley School District, Boardroom, 645 Wool
Creek Road
Ngày 17 Tháng Tư: Roosevelt Community Center, 901 E. Santa Clara Street

Vui lòng tham dự hoặc phúc đáp cho chúng tôi tại rsvp@valleywater.org.
Các Cập Nhật Quan Trọng và Các Biện Pháp Giảm Thiểu Cơ Nguy Lụt Lội bởi Sở
Thủy Cục
Kể từ khi có trận lụt, Sở Thủy Cục đã thực hiện các hành động sau đây để giải quyết
cho những ảnh hưởng gây ra bởi trận bão hiện nay và sau này:









Tái phân bổ về ngân quỹ: Ủy Ban các Giám đốc của sở thủy cục đã chấp thuận
sửa lại mục chi tiêu lên đến $450,000 trong một hợp đồng hiện nay với Tổ Chức
Bảo Tồn Thành Phố San Jose (San Jose Conservation Corp) để giúp cho Thành
Phố San Jose đáp ứng với các nỗ lực về sức khoẻ và sự an toàn tại các khu
xóm chịu ảnh hưởng.
Yêu Cầu Liên Bang hỗ trợ: yêu cầu liên bang trợ giúp để giải quyết, giảm thiểu
và ngăn ngừa lụt lội trong tương lai tại các vùng có nhiều cơ nguy dọc theo con
Lạch Coyote.
Kiểm tra Lạch Coyote: đã kiểm tra các vùng thuộc con Lạch Coyote mà Sở Thủy
Cục sở hữu.
Vào ngày 29 Tháng Ba lúc 2 giờ chiều, Ủy Ban các Giám đốc sẽ tổ chức một
phiên điều trần công cộng về trận lụt vào cuối tuần của ngày Lễ Tổng Thống tại
trụ sở chính của sở Thủy Cục vùng Santa Clara Valley, 5750 Almaden
Expressway.
Liên lạc và hợp tác: tích cực làm việc với Thành Phố San Jose để đặt ra một kế
hoạch hành động kết hợp kỹ lưỡng cho trường hợp khẩn cấp và để đảm bảo cải
thiện liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin liên lạc với Diego Barragan tại số
408-630-3063 hoặc dbarragan@valleywater.org.
Chúng tôi mong được gặp quý vị, nghe trình bày về các quan tâm của quý vị và bàn
luận về các cải tiến sau này.
Thân ái,

John L. Varela
Chủ Tọa, Hội Đồng Quản Trị
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