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CÁC PHÒNG MẠCH CHÍCH VẮC-XIN IDHS 
 

Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) với phối hợp 
cùng Sở Y Tế Công Cộng Illinois (IDPH) đã phát 
động một nỗ lực cộng đồng nhằm mục đích đảm 
bảo phân phối bình đẳng vắc-xin COVID-19 cho 
các cộng đồng thu nhập thấp và bị ảnh hưởng bất 
tương xứng với sự hỗ trợ của các Văn Phòng Trung 
Tâm Nguồn Lực Gia Đình và Cộng Đồng (FCRC) 
tại địa phương.    
 
Vắc-xin được chích miễn phí. Chúng tôi khuyến 
khích hẹn trước nhưng không hẹn trước cũng được 
chấp nhận.  
 
Từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối các ngày 21, 22 và 24 
tháng Năm, IDHS sẽ tổ chức các phòng mạch chích 
vắc-xin tại các cơ sở sau cho cả liều thứ hai của vắc-
xin Pfizer và liều một của vắc-xin Johnson & 
Johnson. Liều thứ hai sẽ được sắp xếp lịch theo các 
liên kết bên dưới. Vắc-xin một liều J&J sẽ được 
chích cho những người không hẹn trước. Xin gọi số 
(217) 836-8176 để biết thêm thông tin. 
 
• 361 W Indian Trail, Aurora. Đăng ký tại đây. 
• 512 Clay St, Woodstock. Đăng ký tại đây. 
• 3501 W Algonquin Rd, 4th Fl, Rolling 

Meadows. Đăng ký tại đây. 
• 3301 Wireton Rd, Blue Island. Đăng ký tại đây.  
• 2701 West Lake St, Melrose Park. Đăng ký tại 

đây. 
 

Từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối các ngày 28, 29 tháng 
Năm và 1 tháng Sáu, liều 2 vắc-xin Pfizer sẽ được 
chích tại các địa điểm sau. Liều thứ hai sẽ được sắp 
xếp lịch theo các liên kết bên dưới. Xin gọi số (217) 
836-8176 để biết thêm thông tin. 
 
• 2000 N Lewis Ave, Waukegan. Đăng ký tại 

đây. 
• 1717 Park St, Suite 105 tại Naperville. Đăng ký 

tại đây.  
 

 
 
 

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 đến 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS sẽ tổ chức ba buổi 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 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.  
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HỘI NGHỊ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 
VẤN ĐỀ CỜ BẠC 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois thông qua Ban 
Phòng Ngừa Sử Dụng và Phục Hồi Chất Gây 
Nghiện (IDHS/SUPR) cam kết giảm các vấn đề liên 
quan đến cờ bạc và tăng cường tiếp cận điều trị cho 
vấn đề cờ bạc.  
 
Hội Nghị Thượng Đỉnh Illinois Về Vấn Đề Cờ Bạc 
là một hội nghị 2 ngày miễn phí, qua mạng cung 
cấp cho những người tham gia một tổng quan toàn 
diện về nhận thức, điều trị, và phòng ngừa vấn đề 
cờ bạc, cũng như giới thiệu các phương pháp mới 
để xử lý rối loạn đánh bạc trong lĩnh vực gây 
nghiện. Hội nghị sẽ được tổ chức trong hai ngày 20-
21 tháng Năm, 2021. Truy cập trang đăng ký ngay 
hôm nay để xem lịch trình và danh sách diễn giả. 
  
THÁNG NĂM LÀ THÁNG NÂNG CAO NHẬN 
THỨC VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN 

 
Từ đầu tháng này, Thống đốc JB Pritzker đã tuyên 
bố với tất cả người dân Illinois, về phát động tháng 
Năm là Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Sức Khỏe 
Tâm Thần. Sau tuyên bố này, Sở Dịch Vụ Nhân 
Sinh Illinois và Phòng Sức Khỏe Tâm Thần 
(IDHS/DMH) của chúng tôi đã khai trương một 
trang web để vạch ra những cam kết của chúng tôi 
nhằm giảm những vấn đề liên quan đến sức khỏe 
tâm thần và tăng cường tiếp cận các nguồn lực.  
 
 
 
 
 

CALL 4 CALM 
 
Phòng Sức Khỏe Tâm Thần IDHS đã khai trương 
“Call4Calm,” một đường dây nhắn tin miễn phí hỗ 
trợ tinh thần được thiết kế để giúp đỡ những cư dân 
Illinois đang bị căng thẳng do COVID-19.  Mọi 
người có thể nhắn tin “TALK” (hoặc “HABLAR” 
bằng tiếng Tây Ban Nha) gửi đến 552020 để được 
một chuyên gia tư vấn của một trung tâm sức khỏe 
tâm thần tại cộng đồng gọi điện chăm sóc, họ sẽ 
chăm chú lắng nghe những khó khăn mà quý vị 
đang gặp phải.  CALL4CALM không phải là một 
đường dây khủng hoảng. Nếu quý vị hoặc ai đó cần 
trợ giúp ngay lập tức, xin gọi 911.  
 
Ngoài ra, đường dây tin nhắn này cũng có thể giúp 
những cư dân Illinois tìm kiếm giúp đỡ và hướng 
dẫn về những vấn đề quan trọng khác trong đại 
dịch này. Cư dân có thể nhắn các từ khóa như 
“UNEMPLOYMENT,” “FOOD,” hoặc 
“SHELTER,” gửi đến 552020 để nhận thêm thông 
tin trợ giúp. Có thể áp dụng cước phí tin nhắn và 
dữ liệu. Để biết chi tiết về quyền riêng tư, hãy 
nhấp vào đây. 
 
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KHỦNG HOẢNG 
MỚI ĐỂ HỖ TRỢ CÁC CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH 
HƯỞNG NHIỀU NHẤT 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 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.  


