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THÊM NHÀ BÁN LẺ MỚI VÀO CHƯƠNG 
TRÌNH MUA HÀNG TẠP HÓA TRỰC 
TUYẾN SNAP 
 

 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) vui mừng 
thông báo các đối tác mới trong cung cấp mua 
hàng SNAP trực tuyến tại Illinois. Những đối tác 
mới này bao gồm Woodman’s, County Market, 
Fairplay Foods, và Super Mercados El Guero.  
 
Đây là các nhà bán lẻ mới của IDHS bên cạnh các 
đối tác SNAP hiện nay là ALDI, Amazon, và 
Walmart. Những người tham gia cũng có thể tiếp 
cận thực phẩm tươi và nguyên liệu chế biến thức 
ăn từ ALDI thông qua các dịch vụ giao và nhận 
hàng trong ngày của Instacart. 
  
Để sử dụng các phúc lợi SNAP trực tuyến, xin 
truy cập shopwoodmans.com, 
mycountymarket.com/shop/online-grocery-
shopping/, fairplayfoods.com,  
shop.supermercadoselguero.com/, shop.aldi.us, 
Amazon.com/SNAP, hoặc Grocery.Walmart.com 
và làm theo những hướng dẫn trên màn hình. Để 
đăng ký nhận SNAP hoặc để biết thêm thông tin, 
xin truy cập dhs.state.il.us. 
 
Bất kỳ nhà bán lẻ nào quan tâm đến chương trình 
này có thể tìm hiểu thêm thông tin và nộp đơn 
tại http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  
 
IDHS TÌM KIẾM ĐỐI TÁC CHO CHƯƠNG 
TRÌNH BỮA ĂN NHÀ HÀNG 
 
IDHS đang tìm kiếm mười đối tác nhà hàng 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 ít nhất từ 60 tuổi trở lên và/hoặc 
người khuyết tật và vợ chồng họ và những người 
đang bị vô gia cư.  
 
Để tham gia hoặc tìm hiểu thêm, xin truy cập 
www.dhs.illinois.gov/rmp và hoàn thành mẫu đơn 
“Yêu Cầu Tham Gia”. Hạn chót nộp đơn được gia 
hạn đến ngày 13 tháng Tám, 2021. IDHS sẽ chọn 
2 nhà hàng tại Quận DeWitt và 8 nhà hàng tại bốn 
mã zip sau trong Quận Cook: 
 
• 60619 (Chatham, phía tây công viên Avalon 

Park, và phía nam của Greater Grand Crossing) 
• 60620 (Auburn Gresham, Brainerd, và cuối 

phía bắc của Beverly) 
• 60628 (Hầu hết Roseland, Pullman, và cuối 

phía đông của West Pullman) 
• 60617 (South Chicago, Calumet Heights, East 

Side, và phía đông công viên Avalon Park) 
 
Các nhà hàng được chọn tham gia sẽ được thông 
báo. 
 
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 
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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, truy cập trang web 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 số1-833-234-6343, nhắn 
tin “HELP” gửi đến 833234, hoặc truy cập 
HelplineIL.org. 
 
IDHS KỶ NIỆM THÁNG VÌ NGƯỜI 
KHUYẾT TẬT 
 

 
 
Điểm mốc là Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật liên 
bang được ký ban hành thành luật vào ngày 26 
tháng Bảy, 1990. Theo đó, IDHS và Ban Dịch Vụ 
Phục Hồi và Ban Khuyết Tật Phát Triển đã tổ 
chức kỷ niệm ADA và tôn vinh những người 
khuyết tật vào tháng Bảy.  
 
Sứ mệnh của IDHS và những ban này là trợ giúp 
những người khuyết tật thực hiện các mục tiêu 
việc làm, giáo dục, và cuộc sống chất lượng. Thực 
hiện sứ mệnh này, IDHS đã yêu cầu các chi nhánh 
và tổ chức đối tác xây dựng các kế hoạch tiếp cận 
khuyết tật để đảm bảo người khuyết tật được tiếp 
cận bình đằng với các cơ sở và dịch vụ.  
 
CÁC TÀI NGUYÊN SỨC KHỎE TÂM THẦN 
BẰNG TIẾNG TÂY BAN NHA 
 
Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Sức Khỏe Tâm 
Thần (NIMH) cung cấp thông tin cơ bản về những 
rối loạn tâm thần và các chủ đề liên quan bằng 
tiếng Tây Ban Nha cho các bệnh nhân và gia đình, 
các chuyên gia sức khỏe và công chúng. Quý vị có 
thể yêu cầu cung cấp các bản in miễn phí và theo 
số lượng lớn để phân phối tại các phòng mạch, các 
trường học, và các sự kiện cộng đồng. 
Để biết thêm thông tin và yêu cầu cấp các bản 
miễn phí, xin truy cập tại đây. 


