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GIẢM NHẸ SỬ DỤNG CHẤT GÂY 
NGHIỆN Ở THANH THIẾU NIÊN 
 
Các nghiên cứu cho thấy can thiệp sớm có thể 
giảm việc sử dụng, lạm dụng, và các vấn đề liên 
quan đến chất gây nghiện ở thanh thiếu niên 
trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. 
IDHS/SUPR khuyến khích các tổ chức động 
viên trẻ vị thành niên và thiếu niên trong độ tuổi 
chuyển tiếp sang trưởng thành xem xét tham gia 
cơ hội đào tạo sắp tới.  
 
NASADAD, với sự hỗ trợ từ Quỹ Hilton 
Foundation, đang phát hành một hướng dẫn 
nguồn tài nguyên và tổ chức đào tạo qua mạng 
về các nguồn lực can thiệp sớm và thực hành đối 
với trẻ vị thành niên và thiếu niên trong độ tuổi 
chuyển tiếp sang trưởng thành. Mục tiêu của các 
chiến lược can thiệp sớm (EI) là xác định những 
thanh thiếu niên có nguy cơ sử dụng và lạm dụng 
chất gây nghiện và ngăn chặn, hoặc giảm, việc 
sử dụng trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn. 
Để đăng ký cho buổi đào tạo ngày 25 tháng Hai, 
xin bấm vào đây.  
 
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 và có thể tham gia bằng cách sử dụng liên 
kết Zoom 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 các hội chợ việc làm ảo và 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 ở đây, và quý 
vị có thể gửi email cho nhóm tuyển dụng IDHS 
tại 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.  
 
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; và 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. 
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THÔNG TIN VẮC-XIN COVID-19 IDHS  

  
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) cam kết 
chia sẻ những thông tin cập nhật mới nhất liên 
quan đến việc tiêm chủng. Tuần vừa qua, Thống 
Đốc Pritzker và Giám đốc IDHS Hou đã đến 
thăm Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Elgin 
(EMHC) của IDHS để cập nhật tình hình về 
những nỗ lực tiêm chủng vắc-xin và gặp gỡ các 
nhân viên tuyệt vời của Trung Tâm.  Ngày hôm 
đó, 50 bệnh nhân và nhân viên của EMHC đã 
được tiêm liều vắc-xin thứ hai. 
  
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, hướng dẫn về 
cách đặt cuộc hẹn, 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.) 
 
 
 
 
 
 

DỊCH VỤ GIAO HÀNG HOẶC TỰ GỬI ĐỒ 
TRỰC TUYẾN SNAP 

 
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) tự hào 
thông báo được hợp tác với ALDI, Amazon và 
Walmart trong việc cung cấp dịch vụ mua hàng 
SNAP trực tuyến đến Tiểu bang cho hơn 1,9 
triệu khách hàng của SNAP của Illinois trên 
khoảng 1 triệu hộ gia đình.  Những người tham 
gia 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.  
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IDHS TẾT CỔ TRUYỀN! 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) tin chắc 
rằng sự đa dạng của tiểu bang chúng ta là điều 
khiến chúng ta mạnh mẽ. Như vậy, chúng ta cần 
vinh danh và kỷ niệm những di sản đa dạng như 
Tết Cổ Truyền Châu Á vào thứ Sáu tuần trước.  
 
Tết Cổ Truyền Châu Á là một lễ kỷ niệm quan 
trọng đánh dấu sự bắt đầu của Mùa Xuân và bắt 
đầu của năm mới với những lễ hội và dành thời 
gian bên những người thân yêu của mình. 
 
Chúng ta chào tạm biệt năm con Chuột và bước 
vào năm con Trâu, tượng trưng cho làm việc 
chăm chỉ, quyết tâm, đáng tin cậy, mạnh mẽ, và 
trung thực.  Đó là tất cả những đức tính mà IDHS 
hướng tới. 
 


