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IDHS KỶ NIỆM THÁNG LỊCH SỬ NGƯỜI 
DA ĐEN 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) tin rằng 
Tháng Lịch Sử Người Da Đen là thời điểm để 
tôn vinh những người Mỹ Da Đen đã ra đi trước 
chúng ta - công nhận những thành tựu vĩ đại và 
sự bền bỉ của họ tranh đấu cho lẽ phải. 
 
Hãy cùng IDHS công nhận và tôn vinh những 
đóng góp của cộng đồng, văn hóa, và những thay 
đổi mà người Da Đen tại Illinois và trên khắp thế 
giới đã tạo ra bằng cách theo dõi chúng tôi trên 

Twitter và Facebook. 
 
Tầm Quan Trọng Của Tháng Lịch Sử Người Da 
Đen. Kỷ niệm và nghiên cứu Lịch Sử Người Da 
Đen như một phần của Lịch Sử Nước Mỹ. Cần 
hiểu sự tiến bộ của chúng ta như một quốc gia, 
để thúc đẩy bản thân, và với các lãnh đạo là để 
tôn vinh và áp dụng những thay đổi tích cực để 
thế giới trở nên tốt đẹp hơn.  Đây là lúc để nhận 
ra rằng công nhận lịch sử của chúng ta không chỉ 
giới hạn trong một tháng mà còn kỷ niệm trong 
cả năm. 
 
 
CẬP NHẬT VỀ TÀI TRỢ CHO PHẢN ỨNG 
QUÁ LIỀU 
 
Ban Phòng Ngừa và Phục Hồi Sử Dụng Chất 
Gây Nghiện (SUPR) của Sở Dịch Vụ Nhân Sinh 
Illinois đã phát hành báo cáo tháng tóm lược các 
dự án được tài trợ để phản ứng với những trường 
hợp sử dụng chất gây nghiện quá liều. Quý vị có 
thể xem toàn bộ báo cáo tại trang này.  
 
 
 

NHỮNG CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI IDHS 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) hiện đang 
tuyển dụng nhân viên để thực hiện các công việc 
của mình. IDHS là một nhà tuyển dụng bình 
đẳng với hơn 13.200 nhân viên trên toàn tiểu 
bang.  
 
Hãy đến một trong các hội chợ việc làm ảo hoặc 
các sự kiện tuyển dụng của họ để tìm hiểu thêm 
về việc tuyển nhân viên của cơ quan này.  Có thể 
xem danh sách các hội chợ việc làm IDHS, tuyển 
dụng ảo, và các sự kiện việc làm tại trang này, và 
quý vị có thể liên hệ với nhóm tuyển dụng IDHS 
theo địa chỉ email 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
Español).  
 
Xin xem các cơ hội việc làm của IDHS và các cơ 
quan khác của Tiểu Bang tại 
illinois.jobs2web.com.  
 
 
TRUNG TÂM NGUỒN LỰC GIA ĐÌNH 
ILLINOIS 

 
Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình Illinois (IFRC) 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức hội thảo theo 
nhu cầu và huấn luyện cho các nhà cung cấp dịch 
vụ phòng ngừa sử dụng chất gây nghiện, các 
nhân viên dịch vụ nhân sinh và các tổ chức cộng 
đồng quan tâm trong lĩnh vực hỗ trợ các gia đình 
đang gặp vấn đề về rối loạn sử dụng chất gây 
nghiện và/hoặc tâm thần. Các dịch vụ kỹ thuật 
có thể thực hiện ảo hoặc qua điện thoại cho tới 
khi việc thực hiện trực tiếp an toàn, và các hội 
thảo qua web sẽ được cung cấp vào mùa xuân. 
Để biết thêm thông tin về IFRC, xin truy cập 
illinoisfamilyresources.org.  
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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.  IDHS đang hợp tác với các lãnh tụ tôn 
giáo, quan trọng, các nhà lập pháp Da Đen và Mỹ 
La Tinh, và những người khác để chia sẻ về tầm 
quan trọng được tiêm vắc-xin và muốn khẳng 
định lại rằng vắc-xin hiệu quả hơn 90% và miễn 
phí. IDHS mời quý vị lắng nghe thông điệp quan 
trọng này của Mục Sư Steve Epting, người đã 
tham gia đoàn mục sư 17 năm nay và được bổ 
nhiệm là Mục Sư Cao Cấp của Nhà Thờ Hope 
Community Church từ tháng Hai 2004: 
  
Bấm vào đây để xem video của Mục Sư Steve 
Epting. 
 
Ngoài ra, Thống Đốc JB Pritzker đã khai trương 
một cổng thông tin mới 
tại coronavirus.illinois.gov để các cư dân dễ tiếp 
cận các thông tin về vắc-xin COVID-19.  Trang 
web Coronavirus.illinois.gov sẽ cung cấp cho 
các cư dân đủ điều kiện thông tin về các địa điểm 
tiêm vắc-xin gần nơi ở của họ, thông tin về cách 
đặt cuộc hẹn để tiêm vắc-xin, cập nhật về chương 
trình của Tiểu Bang và những người đủ điều kiện 
để tiêm, và trả lời những câu hỏi thường gặp về 
vắc-xin COVID-19.  
 
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.) 
 
MENTAL HEALTH FIRST AID (SƠ CỨU 
SỨC KHỎE TÂM THẦN) 
CHO CỘNG ĐỒNG LÀM NÔNG NGHIỆP 
 
Quý vị có làm việc với các nông dân và người 
làm nông nghiệp không? Quý vị có biết cách 
giúp ai đó đang bị khủng hoảng không? Mental 
Health First Aid dạy những người tham gia nhận 
ra, hiểu và phản ứng với những dấu hiệu của các 

căn bệnh tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây 
nghiện. Các khóa học này sẽ bao gồm các kịch 
bản cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp để chuẩn 
bị tốt hơn cho mọi người khi bắt đầu trò chuyện 
về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện 
với các bạn bè trong trang trại, thành viên gia 
đình, và khách hàng. 
 
Những người quan tâm có thể đăng ký khóa học 
miễn phí, trực tuyến bằng cách bấm vào đây.  
Các khóa học sắp tới được tổ chức vào ngày 4 
tháng Ba từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc ngày 
16 tháng Ba từ trưa đến 5 giờ chiều.  Mỗi khóa 
học gồm cả 2.5 giờ chuẩn bị trước khi học và 
được cung cấp miễn phí.  Xin vui lòng liên hệ 
Josie Rudolphi (josier@illinois.edu) nếu quý vị 
có bất kỳ câu hỏi nào. 
 
PHÚC LỢI BẢO HIỂM Y TẾ MỚI CHO 
NGƯỜI NHẬP CƯ CAO TUỔI  
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) nhắc nhở 
quý vị rằng các phúc lợi y tế tương tự với các 
phúc lợi được cung cấp trong chương trình bảo 
hiểm Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật 
(Trước đây là chương trình Hỗ Trợ Người Cao 
Tuổi, Người Mù và Người Khuyết Tật), và hiện 
được cung cấp cho những người từ 65 tuổi trở 
lên không phải là công dân Hoa Kỳ và không đáp 
ứng về tình trạng di cư của Medicaid. Chương 
trình đặc biệt do tiểu bang tài trợ này gọi là Phúc 
Lợi Y Tế Cho Người Cao Tuổi Nhập Cư. 
 
Các cư dân Illinois có thể nộp đơn xin tham gia 
các chương trình y tế này bằng một trong những 
cách sau:   

• trực tuyến tại www.ABE.Illinois.gov  
• Khi liên hệ với một Cơ Quan Dịch Vụ 

Cộng Đồng (có trợ giúp bằng 59 thứ 
tiếng)  

• gọi điện đến số 1-800-843-6154  
• gửi Đơn Bằng Giấy qua bưu tín.  

 
 


