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

 
 
Đạo luật về Trách nhiệm và Minh bạch Tài trợ 
(GATA) của Illinois được xây dựng nhằm cung cấp 
những 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 để được Hỗ trợ về 
hệ thống, chỉ cần gửi tin nhắn ngắn gọn qua email 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS sẽ tổ chức năm phiên họp, mỗi phiên kéo dài 
một giờ để cung cấp tổng quan nâng cao về GATA. 
Việc 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 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.  

NGUỒN THÔNG TIN HỖ TRỢ SỨC KHỎE 
TÂM THẦN BẰNG TIẾNG TÂY BAN NHA 
 
Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (NIMH) cung 
cấp thông tin cơ bản về rối loạn tâm thần và những 
chủ đề liên quan bằng tiếng Tây Ban Nha cho 
bệnh nhân và gia đình của họ, các chuyên gia y tế 
và công chúng. Tài liệu in có thể được yêu cầu 
cung cấp miễn phí và có sẵn với số lượng lớn để 
phân phối tại các phòng khám, trường học và các 
sự kiện cộng đồng. 
Để biết thêm thông tin và để yêu cầu cung cấp bản 
sao miễn phí, hãy truy cập tại đây. 
 
NHỮNG NGUỒN THÔNG TIN HỖ TRỢ 
CÁC BẬC CHA MẸ ĐANG PHẢI ĐỐI PHÓ 
VỚI TRƯỜNG HỢP CON CÁI SỬ DỤNG 
RƯỢU BIA KHI CHƯA ĐỦ TUỔI 
 
Quản trị viên Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm 
dụng Chất gây nghiện (SAMHSA) đã xuất bản một 
nguồn tài liệu tuyệt vời dành cho các bậc cha mẹ có 
con mới lớn để tiếp nối cuộc trò chuyện về việc sử 
dụng đồ uống có cồn. 
Điều quan trọng là cha mẹ phải hiểu rằng con cái 
trong tuổi mới lớn vẫn bị ảnh hưởng bởi những 
cuộc trò chuyện này, các thông điệp củng cố cũng 
như thông điệp điều chỉnh liên quan đến việc sử 
dụng rượu. 
 Để xem tờ thông tin, vui lòng truy cập tại 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 (Hỗ trợ vì Tiềm năng Con người) 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. 
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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 với 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 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.  

 
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 (Illinois Vững 
mạnh), 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.  
 
Nhân viên cung cấp dịch vụ tư vấn về khủng hoảng 
cá nhân là những người lắng nghe chủ động, có thể 
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 BIA 
 

 
 
Cùng với Hội đồng Quốc gia về Nghiện rượu bia và 
Lệ thuộc vào Ma túy, IDHS công nhận Tháng 4 là 
Tháng Nhận thức về Rượu bia.  
 
Được tiến hành hàng năm, chiến dịch y tế cộng 
đồng này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự 
nguy hiểm của việc nghiện rượu bia và các vấn đề 
liên quan đến rượu bia, đồng thời giảm những dấu 
hiệu xung quanh việc nghiện rượu bia và các rối 
loạn sử dụng chất kích thích khác. 
 
NHỮNG CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI IDHS 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) hiện đang 
tuyển dụng các chuyên gia để thúc đẩy sứ mệnh của 
Cơ quan này. IDHS là một nhà tuyển dụng bình 
đẳng với hơn 13.200 nhân sự trên toàn tiểu bang.  
 
Hãy đến một trong các hội chợ việc làm trực tuyến 
hoặc sự kiện tuyển dụng của IDHS để tìm hiểu 
thêm về việc tuyển dụng của cơ quan này.  Có thể 
xem danh sách các hội chợ việc làm IDHS, tuyển 
dụng trực tuyến và các sự kiện việc làm tại đây, 
đồng thời quý vị có thể liên hệ với nhóm tuyển 
dụng IDHS theo địa chỉ email 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
Español).  
 
Hãy xem các cơ hội việc làm của IDHS và những 
cơ quan khác của Tiểu Bang tại 
illinois.jobs2web.com. 


