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CƠ HỘI TÀI TRỢ CHO CÁC DỊCH VỤ TRỢ 
GIÚP VỀ NHÀ Ở 
 

 
 
Chương Trình Trợ Giúp Về Nhà Ở của Sở Dịch Vụ 
Nhân Sinh Illinois là một chương trình trợ cấp thuê 
nhà với mục đích giúp đỡ các nhóm dân dễ bị tổn 
thương nhất, bao gồm các nhóm dân thu nhập thấp, 
dân tộc thiểu số, người nhập cư gặp rào cản về ngôn 
ngữ, và những người không thể tiếp cận công nghệ.  
 
Để tiếp tục thực hiện chương trình, IDHS đã ban 
hành hai Thông Báo Cơ Hội Tài Trợ mới (NOFO) 
để mời thêm các tổ chức nộp đơn xin tài trợ Hỗ Trợ 
Về Nhà Ở.  
 
Một trong những NOFO là dành cho các Trung 
Tâm Chào Đón Người Nhập Cư và Tị Nạn/Các Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ. Các tổ chức nộp đơn xin tài trợ 
cho NOFO này phải có: kinh nghiệm làm việc với 
các nhóm dân thu nhập thấp, có khả năng cung cấp 
các dịch vụ thích hợp với ngôn ngữ và văn hóa cho 
các cá nhân LEP, và rất thông thuộc với các chương 
trình liên bang và IDHS. Có thể xem NOFO này  tại 
liên kết này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TĂNG CƯỜNG THUỐC ĐỐI KHÁNG 
OPIOID, NALOXONE 
 

 
 
Naloxone là một loại thuốc đối kháng opioid được 
sử dụng để điều trị sử dụng quá liều opioid, như 
heroin và fentanyl. IDHS đang tăng cường cung cấp 
nhiều naloxone hơn để hạn chế tác động của sử 
dụng quá liều opioid đang gây ảnh hưởng đến 
những người đang bị rối loạn sử dụng opioid trong 
toàn tiểu bang. Loại thuốc này hoàn toàn an toàn và 
có thể sử dụng qua đường xịt mũi, hoặc với một 
mũi tiêm trong cơ. Sản phẩm naloxone xịt mũi, 
Narcan, ai cũng có thể sử dụng được (những người 
không phải chuyên gia y tế), và bạn bè và những 
người thân của người đang sử dụng loại thuốc này 
được khuyến khích luôn chuẩn bị sẵn Narcan. 
 
IDHS hiện đang đầu tư $13 triệu nhằm mục đích 
chống lại cuộc khủng hoảng opioid bằng việc tăng 
cường loại thuốc cứu người này. Tăng cường tiếp 
cận với naloxone là một trong những chiến lược 
giảm tác hại mà IDHS đang sử dụng để hỗ trợ 
những người nghiện ma túy. 
 
Các tổ chức, muốn yêu cầu cấp Narcan thông qua 
chương trình này, có thể truy cập  
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan để bắt đầu quy 
trình này. 
 
Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang sử dụng 
các chất gây nghiện, xin gọi đến Đường Dây Trợ 
Giúp đối với Opioid và các Chất Gây Nghiện khác 
của tiểu bang theo số 1-833-234-6343, nhắn tin 
“HELP” gửi đến 833234, hoặc truy cập 
HelplineIL.org. 
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CƠ HỘI TUYỂN DỤNG VÀ VẬN ĐỘNG 
CHÍCH VẮC-XIN IDHS 
 

 
 
IDHS, với sự hỗ trợ của Sở Y Tế Công Cộng 
Illinois (IDPH), hiện đang tìm kiếm hợp tác với các 
Tổ Chức Cộng Đồng (CBO) để tăng cường tỷ lệ 
chấp nhận chích vắc-xin trên toàn tiểu bang. 
 
IDHS và IDPH hiện đang tìm kiếm các CBO có thể 
cung cấp các dịch vụ sau nhằm mục đích khuyến 
khích mọi người chích ngừa vắc-xin COVID-19 tại 
các địa điểm chích ngừa của IDPH hoặc IDHS: 
 

• Tiếp thị và tuyển dụng 
• Đăng ký chích vắc-xin qua điện thoại 

và/hoặc tận nhà 
• Các chi phí địa điểm/thuê địa điểm 
• Ăn nhẹ 
• Đưa đón 
• Cung cấp nhân viên cho ngày diễn ra sự 

kiện với dịch vụ thông dịch hoặc các hỗ trợ 
khác 

 
Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web này. 
 
IDHS PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH BỮA 
ĂN NHÀ HÀNG 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) hiện đang 
tìm kiếm mười nhà hàng đối tác cho một chương 
trình thử nghiệm một phần tại Quận Cook và Quận 
DeWitt. 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 khuyết tật và vợ 
chồng của họ và những người vô gia cư.  
 
Để tham gia hoặc tìm hiểu thêm, xin truy cập 
www.dhs.illinois.gov/rmp và hoàn thành giấy “Yêu 
Cầu Tham Gia” chậm nhất vào ngày 15 tháng Bảy, 
2021. IDHS sẽ chọn 8 nhà hàng tại bốn mã zip của 
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 lựa chọn. 
 
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.  
 


