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THÔNG TIN VẮC-XIN COVID-19 IDHS  
 

  
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) cam kết 
cung cấp cho mọi người những thông tin cập 
nhật mới nhất liên quan đến việc tiêm 
chủng.  Chúng tôi rất vui mừng thông báo về một 
dịch vụ nhắn tin mới sẽ cho phép công dân nhận 
được thông tin cập nhật mới nhất về kế hoạch 
triển khai vắc-xin tại Sở Dịch vụ Nhân sinh 
Illinois (IDHS) và trên toàn Illinois.  
 
Nếu quý vị muốn nhận được thông tin nhanh 
chóng và cập nhật nhất về việc tiêm chủng 
COVID-19, vui lòng nhắn tin VACCINE 
(TIẾNG ANH) hoặc VACUNA (TIẾNG TÂY 
BAN NHA) gửi đến số 552020.   (Cước phí tin 
nhắn và dữ liệu có thể được áp dụng. Để biết chi 
tiết về quyền riêng tư, hãy nhấp vào đây.) 
 
IDHS đặc biệt khuyến khích tất cả nhân viên, 
bệnh nhân, cư dân và khách hàng của IDHS nên 
tiêm chủng vì vắc-xin có tác dụng trong việc 
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, là một cách 
an toàn để bảo vệ bản thân khỏi tác động của 
COVID-19 và sẽ giúp tất cả chúng ta trở lại trạng 
thái “bình thường” nhanh hơn. 
 
NHÓM HỖ TRỢ LẪN NHAU ĐỐI VỚI CÁC 
NHÂN VIÊN TUYẾN ĐẦU ILLINOIS 
 
Các nhân viên tuyến đầu đang phải đối mặt với 
những căng thẳng chưa từng có tiền lệ trong đại 
dịch COVID-19 này. Hãy tham gia nhóm hỗ trợ 
lẫn nhau miễn phí mang tên Advocates for 
Human Potential để chia sẻ những kinh nghiệm, 
được hỗ trợ, và nhận các nguồn lực trợ giúp.  
Nhóm này họp vào các ngày Thứ Ba lúc 12:00  
 
trưa (CST) và có thể tham gia bằng cách sử dụng 
liên kết Zoom này. 

PPE CHO CÁC TỔ CHỨC NHÀ CUNG 
CẤP DO IDHS TÀI TRỢ 
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) vui mừng 
thông báo rằng các loại thiết bị bảo vệ cá nhân 
(PPE) khác nhau sẽ được phân phối cho các tổ 
chức cộng đồng trên toàn Tiểu bang.  
 
Các tổ chức có liên quan phải hoàn thành KHẢO 
SÁT NHU CẦU PPE này trước ngày 20 tháng 1 
năm 2021.  Xin lưu ý rằng nguồn cung cấp có 
hạn; việc điền vào bản khảo sát này không đảm 
bảo rằng một nhà cung cấp sẽ nhận được tất cả 
các nguồn cung cấp được đề cập trong đơn khảo 
sát của họ.  Nếu các tổ chức do IDHS tài trợ có 
thắc mắc về cách yêu cầu cung cấp PPE hoặc liên 
quan đến quy trình nói chung, họ được khuyến 
khích gửi email đến:  DHS.PPE@illinois.gov. 
 
CCAP CO-PAYS (ĐỒNG THANH TOÁN 
CCAP) 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) đã thông 
báo rằng các bậc cha mẹ trong Chương trình Hỗ 
trợ Chăm sóc Trẻ em (CCAP) sẽ trả tối đa $1,25 
khoản đồng thanh toán hàng tháng vào tháng 
Một và tháng Hai năm 2021. CCAP cung cấp 
cho các gia đình có thu nhập thấp khả năng tiếp 
cận với dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng cao 
trên khắp Illinois và việc giảm chi phí sẽ mang 
lại sự hỗ trợ tài chính cho các gia đình trên toàn 
tiểu bang khi Illinois tiếp tục cảm nhận tác động 
đang diễn ra của đại dịch COVID-19.  
 
Hỗ trợ cho các gia đình đủ điều kiện bao gồm 
tiền thanh toán cho tất cả những ngày giữ trẻ hợp 
lệ bất kể trẻ có đi học hay không. Tính đến tháng 
trước, 98.000 trẻ em đã đăng ký tham gia CCAP. 
 
Văn phòng Chăm sóc Trẻ em của IDHS điều 
hành Chương trình Chăm sóc Trẻ em nhằm cung 
cấp cho các gia đình lao động có thu nhập thấp 
khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc trẻ em 
chất lượng, giá cả phải chăng, cho phép họ tiếp 
tục làm việc và đóng góp vào sự phát triển về 
mặt sức khỏe, tình cảm và xã hội của trẻ. Các gia 
đình có thể duy trì kết nối với chương trình trên  
Facebook Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ em 
hoặc tại trang web IDHS. 
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DỊCH VỤ GIAO HÀNG HOẶC TỰ GỬI ĐỒ 
TRỰC TUYẾN SNAP 
 

 
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) tự hào 
thông báo rằng ALDI đã hợp tác với Amazon và 
Walmart trong việc cung cấp dịch vụ mua hàng 
SNAP trực tuyến trên toàn Tiểu bang cho hơn 
1,9 triệu khách hàng của SNAP tại Illinois trên 
khoảng 1 triệu hộ gia đình.  Trong quan hệ hợp 
tác mới với ALDI, những người tham gia sẽ có 
thể tiếp cận thực phẩm tươi sống và các loại 
nguyên liệu cơ bản từ ALDI thông qua dịch vụ 
giao hàng và tự gửi đồ trong ngày của Instacart. 
  
Để sử dụng các lợi ích SNAP trực tuyến, hãy truy 
cập shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP, hoặc 
Grocery.Walmart.com và làm theo hướng dẫn 
trên màn hình. Để đăng ký SNAP hoặc để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy cập dhs.state.il.us. 
 
Bất kỳ hãng bán lẻ nào quan tâm đến việc tham 
gia chương trình này có thể tìm hiểu thêm thông 
tin và nộp đơn tại 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot 
 
MẠNG XÃ HỘI CỦA IDHS 
 
Chúng tôi đang tìm cách duy trì kết nối! Chúng 
tôi kính mời quý vị theo dõi IDHS trên các nền 
tảng mạng xã hội.  Mỗi nền tảng đều là một cách 
hay để kết nối với IDHS và cập nhật thông tin 
mới nhất của cơ quan này.  Đây là những liên kết 
đến các tài khoản IDHS:      

Twitter, Facebook, YouTube và  
LinkedIn. 
 

TRỞ THÀNH MỘT NHÂN VIÊN PHỤ 
TRÁCH CỦA IDHS! 
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) đang 
tuyển nhân viên phụ trách dịch vụ nhân sinh!  Để 
tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web 
Work4Illinois. Trang này sẽ cung cấp thông tin 
về quy trình tuyển dụng tại Tiểu bang.  Nhấp vào 
“Job Postings (Tin tuyển dụng)”.  Hành động 
này sẽ đưa quý vị đến một trang mà quý vị có thể 
tìm kiếm bất kỳ công việc nào ở Illinois.  Có một 
số tiêu chí tìm kiếm mà quý vị có thể chọn.  Con 
số bên cạnh mỗi mục hiển thị số lượng công việc 
hiện tại được đăng trong mỗi danh mục.  
 
Đối với các vị trí nhân viên phụ trách, các chức 
danh cần chọn là “Human Services Caseworker 
(Nhân viên Phụ trách Dịch vụ Nhân sinh, HSC)” 
hoặc “Social Services Career Trainee (Thực tập 
sinh Nghề nghiệp Dịch vụ Xã hội, 
SSCT).”  SSCT chỉ đơn thuần là chức danh thực 
tập sinh của HSC. Một lưu ý - bất kỳ điều gì có 
nội dung “Opt SS” ở cuối tiêu đề vị trí có nghĩa 
là vị trí đó yêu cầu ứng viên nói tiếng Tây Ban 
Nha. 
 
Hãy truy cập trang web việc làm của bang 
Illinois để biết thông tin về các vị trí IDHS khác.  
 
GIA HẠN TÁI XÁC ĐỊNH SNAP   
 
Cơ Quan Thực Phẩm và Dinh Dưỡng liên bang 
(FNS) đã phê chuẩn cho phép Sở Dịch Vụ Nhân 
Sinh (IDHS) gia hạn thời gian phê chuẩn thêm 6 
tháng nữa đối với các hộ gia đình SNAP có các 
phúc lợi sắp hết hạn trong khoảng từ tháng Mười 
2020 đến hết tháng Hai 2021 và chưa được gia 
hạn thêm 6 tháng lần nào. Thông báo Khách 
hàng sẽ được gửi hàng tháng cho các hộ gia đình 
Báo cáo Giữa kỳ và các hộ gia đình Báo cáo 
Thay đổi để thông báo cho họ về việc gia hạn này 
và những yêu cầu báo cáo đối với các giai đoạn 
chứng nhận kết thúc vào tháng Mười, Mười Một, 
Mười Hai năm 2020, tháng Một và tháng Hai 
năm 2021. 
 
 


