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CƠ HỘI HỢP TÁC KÊU GỌI VÀ TIẾP CẬN 
NGƯỜI DÂN CHÍCH VẮC-XIN 

 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) với phối hợp 
cùng Sở Y Tế Công Cộng Illinois (IDPH), hiện đang 
tìm kiếm để hợp tác với các Tổ Chức Cộng Đồng 
(CBO) nhằm tăng cường tỷ lệ người dân chấp thuận 
chích vắc-xin trong toàn tiểu bang. 
 
IDHS và IDPH hiện đang tìm kiếm các CBO có thể 
cung cấp các dịch vụ sau nhằm mục đích kêu gọi người 
dân chích vắc-xin COVID-19 tại các khu vực do IDHS 
hoặc IDPH quản lý. 
 

• Kêu gọi và tiếp cận người dân 
• Đăng ký chích vắc-xin qua điện thoại và/hoặc 

tại nhà 
• Xác định các chi phí/thuê không gian 
• Ăn nhẹ 
• Đưa đón 
• Nhân viên tổ chức sự kiện với các dịch vụ 

thông dịch hoặc hoạt động hỗ trợ khác 
 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web này. 
 
TRỢ CẤP NHÀ Ở & THUÊ NHÀ LIÊN QUAN 
ĐẾN COVID-19 
 
Chương Trình Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Illinois 
(ILRPP) sẽ cung cấp các khoản tiền trực tiếp để hỗ 
trợ những người thuê nhà tại Illinois không thể trả 
tiền thuê nhà do mất thu nhập bởi COVID-19.  
 
Những người nộp đơn được chấp thuận sẽ được nhận 
trợ cấp một lần tối đa $25,000 trả trực tiếp cho chủ 
nhà để chi trả cho các khoản tiền còn nợ tính từ tháng 
Sáu 2020 và trả trước cho đến hết tháng Tám 2021, 
hoặc cho đến khi hết số tiền $25,000, tùy điều kiện 
nào đến trước.  

Đơn xin ILRPP sẽ được tiếp nhận cho đến hết thứ 
Hai ngày 7 tháng Sáu. Để biết thêm thông tin, hay 
nộp đơn trực tuyến, xin truy cập: 
IllinoisHousingHelp.org.  
 
Chương trình Hỗ Trợ Nhà Ở của IDHS cũng trợ cấp 
cho những người thuê nhà đang gặp khó khăn do 
COVID. Những hộ gia đình đủ điều kiện được nhận 
tối đa 15 tháng tiền thuê nhà và tiện ích còn nợ. Xin 
truy cập dhs.illinois.gov/housinghelp/ để tìm một cơ 
quan đối tác của IDHS để nộp đơn. 
 
Đối với những cư dân Illinois cần trợ giúp pháp lý và 
những người thuê nhà có thể bị trục xuất khỏi nhà, 
xin truy cập https://evictionhelpillinois.org/. 
 
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 là đạo luật được xây dựng nhằm 
cung cấp những quy trình nhất quán cho các khoản tài 
trợ của Tiểu bang và 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 thành lập. Hệ thống này cung 
cấp các hướng dẫn miễn phí về quy trình nộp đơn xin 
tài trợ của Tiểu Bang.  
 
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 hai buổi học, mỗi buổi kéo dài một 
giờ để cung cấp tổng quan nâng cao về GATA. Việc 
đăng ký là bắt buộc và không gian có hạn.  
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Các buổi học sẽ giống hệt nhau, vì vậy vui lòng chỉ 
đăng ký vào một trong những ngày sau:  

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

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

 
Để biết thêm thông tin về GATA, xem tại đây.  
 
 
IDHS Tôn Vinh THÁNG TỰ HÀO VÌ LGBTQ+ 
  
IDHS kỷ niệm tháng Sáu là Tháng Tự Hào LGBTQ+, 
một thời điểm để tôn vinh sự dũng cảm, công bằng, 
tình yêu, và chiến đấu vì sự bình đẳng của LGBTQ+.  
 
Sinh ra từ biểu tình, Tháng này kỷ niệm Những Cuộc 
Bạo Loạn Stonewall 1969, khi các nhà hoạt động và 
hướng đạo sinh tại Stonewall Inn của New York, đã 
đứng dậy chống lại sự thù ghét và ngược đãi trong một 
khoảnh khắc làm thay đổi thế giới. 
 
Illinois luôn dẫn đầu trong cuộc đấu tranh vì các quyền 
của người đồng tính.  Năm 2006, Đạo Luật Nhân 
Quyền Illinois được mở rộng sang cả cộng đồng 
LGBTQ+ coi đây là một tầng lớp được bảo vệ và 
Illinois là một trong những tiểu bang đầu tiên bảo vệ 
các quyền của người chuyển giới. Bình đẳng trong kết 
hôn cũng được ban hành tại Illinois năm 2013, hai năm 
trước khi Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ chấp thuận.   
 
Mặc dù đã có nhiều bước tiến, nhưng phân biệt và 
ngược đãi vẫn tồn tại. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 
Hãy tham gia cùng chúng tôi tại IDHS thúc đẩy bình 
đẳng, công lý, và công bằng cho cộng đồng LGBTQ+ 
và cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng các quyền tự do 
và các phong trào đòi quyền tự do của chúng ta có liên 
kết chặt chẽ với nhau như thế nào, và chúng ta phụ 
thuộc vào nhau để tiến lên như thế nào. 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KHỦNG HOẢNG 
MỚI ĐỂ HỖ TRỢ CÁC CỘNG ĐỒNG KHÓ TIẾP 
CẬN NHẤT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 
 
IDHS đã phát động 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.  
 
NHÓM HỖ TRỢ LẪN NHAU ĐỐI VỚI CÁC 
NHÂN VIÊN TUYẾN ĐẦU ILLINOIS 
 
Các nhân viên tuyến đầu đang phải đối mặt với những 
thách thức 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 (CST) và 
có thể tham gia bằng cách sử dụng liên kết Zoom này. 
 
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. 


