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HỘI THẢO PHÒNG NGỪA QUÁ LIỀU 
THUỐC GIẢM ĐAU OPIOID 
 
Sở Y Tế Quận DuPage, hợp tác với Sở Dịch Vụ 
Nhân Sinh Illinois (IDHS) và các tổ chức chăm 
sóc sức khỏe địa phương, sẽ tổ chức một Hội 
Thảo Phòng Ngừa Quá Liều Thuốc Giảm Đau 
Opioid cho Các Bệnh Viện vào Thứ Năm, ngày 
17 tháng Mười Hai.  Hội thảo sẽ chú trọng vào 
cách các bệnh viện và khoa cấp cứu có thể giúp 
ngăn chặn tử vong do quá liều như thế nào và 
tham gia vào những nỗ lực để tăng cường phân 
phối naloxone và tiếp cận MAR.  Giám đốc 
IDHS/SUPR David T. Jones và Tiến sĩ Mike 
Nelson, Chủ Tịch Ủy Ban Thực Hành Kê Toa 
trong Hội Đồng Cố Vấn Phản Ứng Khủng 
Hoảng Opioid Illinois, là hai trong số các diễn 
giả của hội thảo. 
 
Hội thảo sẽ được tổ chức từ 9:00 giờ sáng đến 
12:00 giờ trưa và phải đăng ký tham dự trước.  
Để biết thêm thông tin hay đăng ký, xin truy cập 
trang này.   
 
BÁO CÁO NHU CẦU CỜ BẠC VÀ NGHIỆN 
CỜ BẠC IDHS 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) thông báo 
khởi động chương trình nghiên cứu kéo dài một 
năm về cờ bạc, nghiện cờ bạc, và các nhu cầu 
dịch vụ hỗ trợ tại Illinois. Các kết quả của nghiên 
cứu này sẽ được IDHS sử dụng cho các sáng kiến 
chiến lược sau này để phòng ngừa các vấn đề cờ 
bạc và tăng cường tiếp cận điều trị và các dịch 
vụ khác. Sáng kiến này được tài trợ từ tiền thuế 
đối với kinh doanh cờ bạc của Tiểu Bang và 
nguồn quỹ được phân bổ từ ngân sách trong năm 
tài chính 2021. 
 
Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang gặp 
phải những vấn đề về cờ bạc, xin truy 
cập weknowthefeeling.org, hoặc gọi số 1-800-
GAMBLER, gửi tin nhắn "ILGamb" đến 53342, 
hoặc chát ở đây.  (Có thể áp dụng giá cước tin 
nhắn và dữ liệu; xin xem Điều Khoản & Điều 
Kiện Sử Dụng). 
 

 
GIA HẠN TÁI XÁC ĐỊNH SNAP   

 
Cơ Quan Thực Phẩm và Dinh Dưỡng Liên Bang 
(FNS) đã phê chuẩn cho phép Sở Dịch Vụ Nhân 
Sinh (IDHS) gia hạn thời gian phê chuẩn thêm 6 
tháng nữa đối với các hộ gia đình SNAP có các 
phúc lợi sắp hết hạn trong khoảng từ tháng Mười 
2020 đến hết tháng Hai 2021 và chưa được gia 
hạn thêm 6 tháng lần nào. Việc gia hạn này 
không áp dụng đối với các hộ gia đình SNAP 
trước đây đã được gia hạn 6 tháng và thời gian 
chứng nhận sắp hết hạn trong cùng thời gian này. 
 
Thông Báo Khách Hàng sẽ được gửi hàng tháng 
cho các hộ gia đình Báo Cáo Giữa Kỳ và đến các 
hộ gia đình Báo Cáo Thay Đổi để thông báo cho 
họ về việc gia hạn này và những yêu cầu báo cáo 
đối với những giai đoạn chứng nhận kết thúc vào 
tháng Mười, Mười Một, Mười Hai 2020, tháng 
Một và tháng Hai 2021. 
 
 
NHÓM HỖ TRỢ LẪN NHAU ĐỐI VỚI CÁC 
NHÂN VIÊN TUYẾN ĐẦU ILLINOIS 
 
Các nhân viên tuyến đầu đang phải đối mặt với 
những căng thẳng 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 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. 
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IDHS PHÁT HÀNH CÁC CÔNG CỤ TRỢ 
GIÚP KỸ THUẬT 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) vui mừng 
thông báo một công cụ mới để giúp các tổ chức 
trên toàn Illinois tuân thủ tốt Luật Trách Nhiệm 
Giải Trình và Minh Bạch Trợ Cấp (GATA). 
  
Hệ Thống Quản Lý Học Tập (LMS) Hỗ Trợ Kỹ 
Thuật (TA) Luật Trách Nhiệm Giải Trình và 
Minh Bạch Trợ Cấp (GATA) của IDHS được 
phát triển để hỗ trợ kỹ thuật và tìm hiểu Luật 
Trách Nhiệm Giải Trình và Minh Bạch Trợ Cấp 
(GATA) và quy trình nộp đơn xin trợ cấp.  
  
Đây là hệ thống tự học, học trực tuyến, với một 
giáo viên trong lớp học cụ thể hoặc trong một lớp 
học trực tuyến. Nó bao gồm sáu mô-đun và thời 
gian dự kiến hoàn thành hết các mô-đun này là 
khoảng 24 giờ đồng hồ.   
  
Liên kết trang web để tự học, học trực tuyến 
miễn phí trên trang web của IDHS dưới thẻ “Nhà 
Cung Cấp”, trong mục “Thông Tin Nhà Cung 
Cấp”.  
  
Các liên kết đến IDHS GATA TA LMS và 
Hướng dẫn Người Tham Gia có bên dưới: 

• Hướng Dẫn Người Tham Gia GATA 
TA 

• Hệ Thống Quản Lý Khóa Học GATA 
 
 
 
 
 
 

 
HEALING ILLINOIS (HÀN GẮN 
ILLINOIS) 
 
Healing Illinois là một sáng kiến hàn gắn chủng 
tộc do Bộ Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) chỉ 
đạo, hợp tác với Tổ chức Niềm tin Cộng đồng 
Chicago, được lập ra để phối hợp với các tổ chức 
trên toàn tiểu bang nhằm xây dựng niềm tin giữa 
mọi người và thực hiện công việc hàn gắn chủng 
tộc.  
 
Healing Illinois, nhằm mục đích thu hút cư dân 
của các cộng đồng trên toàn tiểu bang bị ảnh 
hưởng bất cân xứng từ COVID-19 tham gia vào 
cuộc đối thoại có ý nghĩa, đã chọn được 183 tổ 
chức để cấp trợ cấp. Các tổ chức này sẽ sử dụng 
số tiền được cấp để hỗ trợ các mục tiêu tổng thể 
của sáng kiến: xây dựng và nâng cao kiến thức 
hiểu biết về hàn gắn chủng tộc và công bằng sắc 
tộc trong các cộng đồng trên toàn tiểu bang; tăng 
cường sự tin cậy và mối quan hệ giữa các cư dân 
Illinois; và tạo cơ hội cho các cộng đồng và cá 
nhân bắt đầu hàn gắn những tổn thương do phân 
biệt chủng tộc gây ra. 
 
Tiểu bang Illinois đã phân bổ $4,5 triệu cho các 
dự án Healing Illinois của 162 tổ chức. 
 
LET’S TALK CANNABIS (HÃY NÓI 
CHUYỆN CANNABIS)  

 
Truy cập trang mạng của Let's Talk Cannabis 
Illinois (www.prevention.org/lets-talk-
cannabis/) để xem các tờ thông tin có thể được 
tải xuống, bao gồm cả thông tin dành cho những 
đối tượng là cha mẹ và phụ nữ mang thai và cho 
con bú. 
 


