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SỰ KIỆN CHỐNG KỲ THỊ RỐI LOẠN SỬ 
DỤNG CHẤT GÂY NGHIÊN VÀ HUẤN 
LUYỆN VỀ NALOXONE QUA MẠNG 

 
Southern Illinois Healthcare và các đối tác khác 
đang tổ chức sự kiện "Đặt Bản Thân Vào Tình 
Cảnh Của Họ: Sự Kiện Chống Kỳ Thị và Huấn 
Luyện Về Naloxone Qua Mạng." Sự kiện này sẽ 
bao gồm ba câu chuyện về trải nghiệm sống cùng 
tình trạng rối loạn sử dụng chất gây nghiện, xử lý 
vấn đề kỳ thị rối loạn sử dụng chất gây nghiện và 
các phương pháp giảm độc hại, bao gồm Huấn 
Luyện Về Naloxone miễn phí!  
 
Các thành viên cộng đồng và nhà cung cấp chăm 
sóc sức khỏe tham gia được cộng Điểm Tín Dụng 
Giáo Dục Liên Tục. Xin liên hệ Danielle Begeske, 
Điều Phối Viên Chương Trình SIH SUPPORT 
(danielle.begeske@sih.net) nếu quý vị có bất kỳ 
câu hỏi bổ sung nào.  
 
Đăng ký tại đây.  
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KHỦNG 
HOẢNG MỚI ĐỂ HỖ TRỢ CÁC CỘNG 
ĐỒNG BỊ ẢNH HƯỞNG COVID-19 NẶNG 
NỀ NHẤT 
 
IDHS mới khai trương Illinois-Strong, một 
chương trình thử nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn 
khủng hoảng tại cộng đồng cho cư dân các Quận 
Cook, Winnebago và St. Clair bị ảnh hưởng tiêu 
cực bởi COVID-19. Chương trình chú trọng giúp 
đỡ những người sống sót qua thảm họa hiểu 
những phản ứng của mình và kết nối với những 
người khác và các tổ chức có thể giúp họ cải thiện 
tình hình của họ. Các nhân viên tư vấn khủng 
hoảng là những người tich cực lắng nghe, biết an 
ủi, trợ giúp thực tế, và hỗ trợ về mặt cảm xúc, 
đồng thời dạy những kỹ thuật hành vi đối phó với 
căng thẳng. 
 
Illinois-Strong sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên 
quan đến thảm họa cho những cá nhân được xác 
định thông qua những tương tác với các cá nhân 
và các nhóm. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: 
Illinois-Strong.org để biết thêm thông tin về 
chương trình này. 
 
CÁC PHÚC LỢI THỰC PHẨM MỚI CHO 
TRẺ EM 

 
Bắt đầu từ tháng này, các hộ gia đình của khoảng 
một triệu trẻ em trên toàn Illinois sẽ nhận được 
các phúc lợi thực phẩm bổ sung do liên bang tài 
trợ, giá trị lên tới $110 triệu mỗi tháng. Trợ cấp 
bổ sung này, được tài trợ thông qua Cơ Quan Thực 
Phẩm và Dinh Dưỡng của Sở Nông Nghiệp Hoa 
Kỳ, dự kiến sẽ được cung cấp cho thêm khoảng 
200.000 trẻ em hội đủ điều kiện tại Illinois trong 
năm học này so với năm trước.  
 
Các gia đình không cần nộp đơn cho lần cấp phúc 
lợi "Chuyển Phúc Lợi Điện Tử trong Đại Dịch" 
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(P-EBT) này. Trong những tuần tới, các gia đình 
sẽ được nhận một thẻ P-EBT cho mỗi trẻ em hội 
đủ điều kiện, thẻ này có thể được sử dụng để mua 
các mặt hàng thực phẩm tại các nhà bán lẻ được 
EBT ủy quyền, bao gồm hầu hết các cửa hàng tạp 
hóa tại Illinois. Những thẻ này sẽ được gửi qua 
bưu điện đến địa chỉ trường học ghi trong hồ sơ 
của trẻ. 
 
Chương Trình P-EBT là một phần của phản ứng 
của chính phủ Hoa Kỳ trước đại dịch COVID-19. 
Để biết thêm thông tin, xin truy cập 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=1317
76.    
 
DỊCH VỤ GIAO HÀNG HOẶC TỰ GỬI ĐỒ 
TRỰC TUYẾN SNAP 
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) tự hào được 
hợp tác với ALDI, 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.  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 phúc lợi SNAP trực tuyến, hãy 
truy cập shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP, hoặc 
Grocery.Walmart.com, và làm theo hướng dẫn. 
Để đăng ký SNAP hoặc để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập www.DHS.Illinois.gov. 
 
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.  
 
THÁNG NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ CỜ BẠC 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS), và Hội 
Đồng Về Các Vấn Đề Cờ Bạc Illinois (ICPG), 
hợp tác với Hội Đồng Quốc Gia Về Các Vấn Đề 
Cờ Bạc (NCPG) đã chọn tháng Ba để giúp những 
người đang gặp những vấn đề cờ bạc. Chủ đề của 

chiến dịch "Nhận Thức + Hành Động" là triển 
khai những hành động và trao đổi về các vấn đề 
cờ bạc và hướng đến những người cần được giúp 
đỡ.  
 
Các tổ chức đang tổ chức các sự kiện qua mạng 
trên toàn tiểu bang, bao gồm các sự kiện nhóm 
đọc sách cùng với tác giả, ngày tầm soát, và các 
chiến dịch nâng cao nhận thức.  Để biết danh 
sách các sự kiện này và các liên kết khác về 
Tháng Nhận Thức Về Vấn Đề Cờ Bạc Illinois 
(IPGM) xin xem:  
 

• IDHS/SUPR’s IPGM page 
• Trang Chúng Tôi Biết Cảm Giác IPGM 

 
Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang gặp 
phải những vấn đề về cờ bạc, xin gọi số 1-800-
GAMBLER, gửi tin nhắn "ILGAMB" đến 
53342. Quý vị cũng có thể truy cập 
https://weknowthefeeling.org để biết thêm thông 
tin về vấn đề cờ bạc và cách nâng cao nhận thức 
và hành động về vấn đề cờ bạc.  
 
THÁNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 
KHUYẾT TẬT PHÁT TRIỂN 
 
Đầu Tháng Ba, Hiệp Hội Quốc Gia Các Hội Đồng 
Về Khuyết Tật Phát Triển (NACDD), và các đối 
tác đã làm việc cùng nhau thông qua truyền thông 
xã hội để nhấn mạnh vào những cách mà những 
người bị và không bị khuyết tật có thể cùng nhau 
tạo nên các cộng đồng khỏe mạnh, đa dạng. 
 
Nỗ lực này nhằm nâng cao nhận thức về việc hòa 
nhập của những người bị khuyết tật phát triển vào 
mọi mặt của đời sống cộng đồng, cũng như nhận 
thức về những rào cản mà những người khuyết tật 
đôi khi vẫn phải đối mặt khi kết nối với các cộng 
đồng nơi họ sống. 
 
Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Khuyết Tật Phát 
Triển sẽ cho thấy những công việc tuyệt vời đang 
được thực hiện để tôn vinh và nâng cao cuộc sống 
của những người bị khuyết tật phát triển. 


