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HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐẠO LUẬT VỀ TRÁCH 
NHIỆM VÀ MINH BẠCH TÀI TRỢ 
  

 
Đạo luật về Trách nhiệm và Minh bạch Tài trợ của 
Illinois (GATA) được tạo ra nhằm cung cấp các quy 
trình nhất quán cho các khoản tài trợ của Tiểu bang, 
tuân theo các tiêu chuẩn báo cáo và kiểm toán của 
liên bang.   
 
Để hỗ trợ nhiều tổ chức cơ sở hơn phục vụ các cộng 
đồng khó tiếp cận, Hệ thống Quản lý Học tập Hỗ 
trợ Kỹ thuật GATA (LMS) của Bộ Dịch vụ Nhân 
sinh Illinois (IDHS) đã được phát triển để cung cấp 
các hướng dẫn về quy trình đăng ký tài trợ.  
 
Nhấp vào đây để truy cập trực tiếp vào trang đăng 
nhập Hệ thống Quản lý Học tập của Khóa đào tạo 
GATA. Đối với các câu hỏi và Hỗ trợ về hệ thống, 
chỉ cần gửi tin nhắn ngắn gọn qua email 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS sẽ tổ chức sáu phiên họp mỗi phiên kéo dài 
một giờ để cung cấp tổng quan nâng cao về GATA. 
Đăng ký là bắt buộc, và không gian có hạn.  
  
Các buổi học sẽ giống hệt nhau, vì vậy vui lòng chỉ 
đăng ký vào một trong những ngày sau:  

• Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 lúc 10 giờ sáng 
(đăng ký tại đây) 

• Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 lúc 2 giờ chiều 
(đăng ký tại đây) 

• Thứ Năm, ngày 13 tháng 5 lúc 10 giờ sáng 
(đăng ký tại đây) 

• Thứ Ba, ngày 25 tháng 5 lúc 2 giờ chiều 
(đăng ký tại đây)  

• Thứ Tư, ngày 9 tháng 6 lúc 10 giờ sáng 
(đăng ký tại đây) 

• Thứ Năm, ngày 24 tháng 6 lúc 2 giờ chiều 
(đăng ký tại đây) 

 
Để biết thêm thông tin về GATA, xem tại đây.  

IDHS RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH VẮC-XIN 
CỘNG ĐỒNG DÀNH CHO CÁC CỘNG 
ĐỒNG KHÓ TIẾP CẬN 
IDHS đã ra mắt các phòng khám tiêm chủng liên 
tục tại 11 cơ sở do Tiểu Bang Illinois điều hành. Tại 
các cơ sở này, nhân viên đủ điều kiện của IDHS và 
các cộng đồng mục tiêu có rào cản cao trong việc 
nhận vắc-xin được lên lịch hẹn từ thứ Hai đến thứ 
Sáu, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Các cuộc hẹn 
này sẽ được tiến hành liên tục khi chúng tôi làm 
việc để đảm bảo những người đủ tiêu chuẩn 1A và 
1B nhưng chưa thể tiếp cận với vắc-xin tiếp tục 
được ưu tiên. Các địa điểm này nằm trên khắp tiểu 
bang từ Chicago, Collar County Suburbs đến 
Springfield, Centralia và Alton, ở miền Nam.  
 
Chỉ trong hơn hai tuần hoạt động của chương trình, 
đội ngũ của chúng tôi đã cung cấp hơn 1.500 mũi 
tiêm chủng trên toàn tiểu bang.   
 
Cụ thể, các đối tượng mục tiêu được tiêm chủng 
thông qua các phòng khám này là:  
 

• Khách hàng và nhân viên của chương trình 
điều trị lạm dụng thể chất và sức khỏe tâm 
thần do DHS tài trợ (1A) 

• Các nhà cung cấp Cá nhân Cung cấp Dịch 
vụ tại Nhà DRS (1A) và khách hàng (1B+) 

• Khách hàng Dịch vụ DDD In Home 
Services (1A) và khách hàng CDS (1B+) 

• Sắp xếp Cuộc sống Hòa nhập Cộng đồng 
(CILA) và những cư dân và nhân viên chăm 
sóc dài hạn khác không thể hoặc không 
muốn tiêm chủng trước đây (1A)  

• Nhân viên DHS 
 
Nếu quý vị muốn nhận thông báo bằng văn bản liên 
quan đến vắc-xin, vui lòng soạn tin nhắn 
VACCINE (TIẾNG ANH) hoặc VACUNA 
(TIẾNG TÂY BAN NHA) gửi đến số 552020 (Có 
thể Áp dụng Tỷ lệ Tin nhắn và Dữ liệu. Xem Điều 
khoản & Điều kiện Sử dụng và Chính sách Bảo 
mật.) 
 
Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi đến 
DHS.COVID19@illinois.gov và truy cập trang 
Thông tin Tiêm chủng COVID-19 của IDHS. 
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CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KHỦNG HOẢNG 
MỚI ĐỂ HỖ TRỢ CÁC CỘNG ĐỒNG KHÓ 
TIẾP CẬN NHẤT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI 
COVID-19 
 
IDHS đang triển khai Illinois-Strong, một chương 
trình thử nghiệm nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn về 
khủng hoảng dựa trên cộng đồng cho các cá nhân ở 
các Hạt Cook, Winnebago và St. Clair đã bị ảnh 
hưởng tiêu cực bởi COVID-19. Chương trình tập 
trung vào việc giúp những người sống sót sau thảm 
họa hiểu được phản ứng của họ và kết nối với các 
cá nhân và cơ quan khác có thể hỗ trợ họ cải thiện 
tình hình của mình.  
 
Nhân viên cung cấp dịch vụ tư vấn về khủng hoảng 
cá nhân là những người lắng nghe chủ động, mang 
đến sự trấn an, hỗ trợ thực tế, và hỗ trợ tinh thần, 
đồng thời hướng dẫn các kỹ thuật hành vi để đối 
phó với căng thẳng. 
 
Illinois-Strong sẽ cung cấp các dịch vụ cứu trợ liên 
quan đến thiên tai cho các cá nhân được xác định 
thông qua các tương tác cá nhân và nhóm. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy cập: Illinois-
Strong.org để biết thêm thông tin về chương trình 
này. 
 
THÁNG NHẬN THỨC VỀ RƯỢU 
 

 
 
Cùng với Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu và Lệ 
thuộc vào Ma túy, IDHS công nhận Tháng 4 là 
Tháng Nhận thức về Rượu.  
 
Được tiến hành hàng năm, chiến dịch y tế cộng 
đồng này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự 
nguy hiểm của nghiện rượu và các vấn đề liên quan 
đến rượu, đồng thời giảm các dấu hiệu xung quanh 
việc nghiện rượu và các rối loạn sử dụng chất kích 
thích khác. 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THỰC PHẨM MỚI 
CHO TRẺ EM 
 

 
 
Bắt đầu từ tháng trước, các hộ gia đình của khoảng 
một triệu trẻ em trên khắp Illinois đã bắt đầu nhận 
thêm các trợ cấp thực phẩm do liên bang tài trợ, trị 
giá trên toàn tiểu bang lên đến 110 triệu đô la mỗi 
tháng. Khoản cứu trợ bổ sung, được cung cấp bởi 
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ, dự kiến sẽ tiếp cận khoảng 200.000 
trẻ em đủ điều kiện ở Illinois trong năm học này so 
với năm ngoái.  
 
Các gia đình không cần phải nộp đơn cho đợt phúc 
lợi “Chuyển nhượng Quyền lợi Điện tử Đại dịch” 
(P-EBT) này. Trong những tuần tới, họ sẽ nhận 
được một thẻ P-EBT cho mỗi trẻ đủ điều kiện, và 
thẻ này có thể được sử dụng để mua các mặt hàng 
thực phẩm tại tất cả các nhà bán lẻ được EBT ủy 
quyền, bao gồm hầu hết các cửa hàng tạp hóa lớn ở 
Illinois. Thẻ sẽ được gửi đến địa chỉ mà nhà trường 
lưu trong hồ sơ của trẻ. 
 
P-EBT là một phần trong chương trình phản ứng 
của chính phủ Hoa Kỳ đối với đại dịch COVID-19. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tại đây. 
 


