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IDHS PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH BỮA ĂN 
NHÀ HÀNG 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) đang tìm 
kiếm mười đối tác là các nhà hàng để tham gia một 
chương trình thử nghiệm tại Quận DeWitt và một 
phần Quận Cook. Chương trình này được thiết kế để 
cung cấp các bữa ăn nóng thông qua Chương Trình 
Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP).  
 
Chương Trình Bữa Ăn Nhà Hàng sẽ phục vụ những 
người từ 60 tuổi trở lên và/hoặc người khuyết tật và 
vợ chồng họ và những người vô gia cư.  
 
Để tham gia hoặc tìm hiểu thêm, xin truy cập 
www.dhs.illinois.gov/rmp và điền giấy "Yêu Cầu 
Tham Gia" chậm nhất ngày 28 tháng Sáu, 2021. 
IDHS sẽ xác định 8 nhà hàng tại bốn mã zip Quận 
Cook (60619, 60620, 60628 và 60617) và 2 nhà hàng 
tại Quận DeWitt Các nhà hàng được chọn tham gia 
sẽ được thông báo kết quả chậm nhất ngày 9 tháng 
Bảy. 
 
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. 

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 một buổi học kéo dài một giờ để 
cung cấp tổng quan nâng cao về GATA. Việc đăng 
ký là bắt buộc và không gian có hạn. Đăng ký tại đây 
để tham gia buổi học vào Thứ Năm, ngày 24 tháng 
Sáu lúc 2 giờ chiều. 
 
Để biết thêm thông tin về GATA, xem tại đây.  
 
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 
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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.  
 
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.  
 


