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LIBRENG EMOTIONAL SUPPORT NG IDHS
TEXT LINE, TUMAWAG SA 4 CALM
Kinikilala at nauunawaan ng IDHS ang epekto ng
pandemya ng COVID-19 sa kalusugan ng isip.
Alinsunod dito, ang Division of Mental Health (DMH)
ng IDHS ay lumikha ng walang bayad na linya ng text
para sa suportang emosyonal, Call4Calm, para sa mga
residente ng Illinois na nakakaranas ng stress at mga
isyu sa kalusugan ng isip na may kaugnayan sa COVID19.
Ang mga indibidwal na gustong makipag-usap sa isang
propesyonal sa kalusugan ng isip ay maaaring mag-text
ng &quot;TALK&quot; sa 5-5-2-0-2-0, o, para sa
Espanyol,
maaaring
mag-text
ng
&quot;HABLAR&quot; sa parehong numero: 5-5-2- 02-0. Ang Call4Calm ay libre gamitin, at ang mga
indibidwal ay mananatiling anonymous.
Kapag nagpadala ang isang residente ng text sa hotline,
sa loob ng 24 na oras, makakatanggap sila ng tawag
mula sa isang tagapayo na nagtatrabaho sa isang lokal na
sentro ng kalusugang pangkaisipan ng komunidad upang
magbigay ng suporta. Ang mga indibidwal ay maaari
ding mag-text sa 5-5-2-0-2-0, na may mga pangunahing
salita, tulad ng &quot;kawalan ng trabaho&quot; o
&quot;pagkain&quot; o &quot;silungan,&quot; at
makakatanggap ng impormasyon kung paano magnavigate at mag-access ng mga suporta at serbisyo.
EXECUTIVE ORDER NA NANGANGAILANGAN
NG PAGBAKUNA O PAGSUSULIT SA COVID-19
SA MGA DAYCARE CENTER
Naglabas si Gobernador JB Pritzker ng bagong
executive order na nag-aatas sa lahat ng manggagawa sa
daycare center sa Illinois na magpabakuna ng bakuna sa
COVID sa unang bahagi ng Enero, o kung hindi ay
sumailalim sa lingguhang pagsusuri para sa virus.
Nalalapat ang bagong mandato sa higit sa 55,000 kawani
sa mga lisensyadong daycare center sa buong estado.
Dapat makuha ng staff ng daycare ang alinman sa unang
dosis ng Pfizer o Moderna vaccine, o ang solong dosis
ng Johnson &amp; Johnson vaccine bago ang Dis. 3, at
ang pangalawang dosis ng Pfizer o Moderna vaccine
bago ang Ene. 3, 2022. Sinumang daycare staff na hindi
pa ganap na nabakunahan sa Disyembre 3 ay dapat
sumailalim sa lingguhang pagsusuri sa COVID
hanggang sa sila ay ganap na mabakunahan

IDHS, MAGAGAWA NG MGA MAHALAGANG
INVESTMENT UPANG LABAN SA KARAHASAN
NG BARIL BILANG ISANG PUBLIC HEALTH
CRISIS
Idineklara ni Gobernador JB Pritzker ang karahasan sa
baril na isang krisis sa kalusugan ng publiko at inihayag
ang suporta para sa isang $250 milyon na pamumuhunan
ng Estado sa susunod na tatlong taon upang ipatupad ang
planong Reimagine Public Safety, isang inisyatiba sa
pagpigil sa karahasan na batay sa datos at batay sa
komunidad. Ang mga pamumuhunang ito ay gagawin sa
pamamagitan ng Illinois Department of Human Services
(IDHS) sa pag-iwas sa karahasan, paglilipat, at mga
programa sa pagtatrabaho para sa kabataan.
Itinatag ng Reimagine Public Safety Act (RPSA) ang
Office of Firearm Violence Prevention (OFPV) sa loob
ng IDHS para tumuon sa pagbabawas ng karahasan sa
baril sa mga komunidad na may pinakamataas na rate ng
karahasan sa baril. Kinakailangan ng OFVP na tukuyin
at makipagtulungan sa mga convener sa pag-iwas sa
karahasan sa mga kapitbahayan ng Chicago na may
pinakamataas na rate ng karahasan. Sa mga lugar sa
labas ng Chicago, ang OFVP ay bubuo ng mga grupong
nagpapayo sa komunidad na idinisenyo upang mapababa
ang mga pinsala at pagkamatay ng baril.
Sa mga darating na linggo, iaanunsyo ng OFVP ang
mapagkumpitensyang mga pagkakataon sa pagpopondo
para sa mga gawad na nakatuon sa teknikal na tulong
para sa pag-iwas sa karahasan at pag-unlad at
interbensyon ng kabataan. Limampung milyong dolyar
sa pagpopondo ang na-budget para sa natitirang bahagi
ng FY22 ng Estado, at $100 milyon ang hihilingin para
sa bawat isa sa kasunod na dalawang taon ng pananalapi.
Ang IDHS ay naglunsad ng teknikal na tulong at mga
pagkakataon sa pagsasanay para sa mga organisasyong
pangkomunidad sa buong estado na mag-aplay para sa
pagpopondo na tutulong sa pagtugon sa mga salik na
nag-aambag sa karahasan ng baril.
Para sa impormasyon sa magagamit na teknikal na
tulong at paparating na mga pagkakataon sa
pagpopondo, bisitahin ang website ng IDHS sa
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx.
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MAGBIGAY NG PAGKAKATAON

6 NA BAGONG RETAILER ANG Idinagdag SA
SNAP ONLINE GROCERY PROGRAM

Ang IDHS ay naglalabas ng maraming Notice of
Funding Opportunities (NOFOs) sa buong taon para sa
aming mga programa. Makakakita ka ng buong listahan
ng mga pagkakataon sa pagpopondo sa web page ng
IDHS Grant Opportunities.
EMERGENGY
ASSISTANCE

RENTAL

AT

UTILITY

Ikinalulugod ng IDHS na ipahayag ang 6 na
karagdagang retailer na nag-aalok ng online na pagbili
ng SNAP sa Illinois. Kabilang sa mga bagong
inaprubahang retailer ang Capri IGA, County Market,
FairPlay
Neighborhood
Market,
Schnucks,
Supermercados El Guero, at Woodman&#39;s Market.
Ang mga karagdagang retailer na ito ay nagpapatakbo
ng pinagsamang 83 na tindahan sa buong Illinois.

Ang Programa ng Tulong sa Pabahay ng IDHS ay isang
programa sa pag-upa at tulong sa utility na nagta-target
ng tulong sa mga karapat-dapat na sambahayan sa
Illinois na naapektuhan ng pandemya ng COVID-19.
Nakipagtulungan ang IDHS sa mga organisasyong
nakabatay sa komunidad upang pangasiwaan ang
programa.

Sa pagdaragdag ng mga retailer na ito, ang mga
residente ng Illinois ay mayroon na ngayong
kabuuang siyam na opsyon sa online para sa mga
pamilyang SNAP. Tumatanggap din ang ALDI,
Amazon, at Walmart ng mga online na order sa
Illinois.

Ang mga aplikasyon ay aktibong tinatanggap ng aming
mga kasosyong organisasyon. Ang mga interesadong
aplikante ay dapat makipag-ugnayan sa isang
organisasyon gamit ang impormasyong ibinigay sa
pamamagitan
ng
link
na
ito:
https://www.illinoisrentalassistance.org/providers

Upang magamit ang mga benepisyo online, ng SNAP
www.capriiga.com,
bisitahin
ang
shop.supermercadoselguero.com/,
mycountymarket.com/shop/online-grocery-shopping/,
fairplayfoods.com, Amazon.com shopwoodmans.com,
shop.aldi.us, Grocery.Walmart.com /SNAP, o at sundin
ang sa mga tagubilin screen.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa programa,
bisitahin ang www.illlinoisrentalassistance.org.

Lahat ng SNAP recipient na may Link card sa Illinois ay
makakasali. Upang mag-sign up para sa SNAP o
karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin
dhs.state.il.us. ang
Ang mga retailer na interesado sa programa ay maaaring
matuto
nang
higit
pa
at
mag-apply
sa
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot.
.
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