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DỊCH VỤ GIAO HÀNG HOẶC TỰ GỬI ĐỒ 
TRỰC TUYẾN SNAP 
 

 
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) tự hào 
thông báo rằng ALDI đã hợp tác với 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.  Trong quan hệ hợp 
tác mới với ALDI, những người tham gia sẽ có 
thể tiếp cận 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 để 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 
 
MẠNG XÃ HỘI CỦA IDHS 
 
Chúng tôi đang tìm cách duy trì kết nối! Chúng 
tôi kính mời quý vị theo dõi IDHS trên các nền 
tảng mạng xã hội.  Mỗi nền tảng đều là một cách 
hay để kết nối với IDHS và cập nhật thông tin 
mới nhất của cơ quan này.  Đây là những liên kết 
đến các tài khoản IDHS:      
 

Twitter, Facebook, YouTube, và  
LinkedIn. 

BẢN TIN CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN 
IDHS 
 
Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) thực sự tin 
rằng sức mạnh và sự sống động của các đối tác 
trong cộng đồng của chúng tôi là thành công 
chung của chúng ta và chúng kết nối trực tiếp với 
sức khỏe cùng thể trạng của cư dân sinh sống tại 
Illinois.  
 
Để đạt được mục tiêu đó, Sở thường xuyên gửi 
bản tin chuyển tiếp tin tức và diễn biến của tất cả 
các khu vực và Khu của mình.  Để nhận thêm 
thông tin về sự phát triển tại IDHS, vui lòng theo 
liên kết này để đăng ký nhận bản tin cho bên liên 
quan.   
 
THÁNG LÁI XE KHI UỐNG RƯỢU BIA 
TOÀN QUỐC:  

 
Khi chúng ta bước vào kỳ nghỉ lễ, một trong 
những sáng kiến quan trọng nhất vào thời điểm 
này là ngăn chặn tình trạng lái xe khi đã uống 
rượu bia. Chúng tôi khuyến khích các tổ chức 
được cấp phép IDHS/SUPR tiếp tục cung cấp 
thông tin về tác động tàn phá của việc lái xe khi 
đã uống rượu bia, còn được gọi là Lái xe Dưới 
sự Ảnh hưởng (DUI). Năm 2019, Illinois đã mất 
đi 276 người vì các vụ tai nạn liên quan đến rượu 
bia và Ngoại trưởng đã ghi nhận 26.224 vụ bắt 
giữ vì DUI. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông 
Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) đã phát triển 
tài liệu chiến dịch miễn phí cho kỳ nghỉ lễ để 
nâng cao nhận thức về việc lái xe khi đã uống 
rượu bia và giúp giữ an toàn cho con đường của 
chúng ta trong hiện tại và tương lai. 
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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 

 
 
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. 
 
 
 

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.  
 
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; đồng 
thời 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 đô la 
thuộc dự án Healing Illinois (Hàn gắn Illinois) 
cho 162 tổ chức.  Để có danh sách đầy đủ những 
người nhận tài trợ, người trung gian và nhà thầu 
phụ, hãy truy cập healing.illinois.gov. 
 
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. Thông Báo Khách 
Hàng sẽ được gửi hàng tháng cho các hộ gia đình 
Báo Cáo Giữa Kỳ và 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 các giai 
đoạn chứng nhận kết thúc vào tháng Mười, Mười 
Một, Mười Hai năm 2020, tháng Một và tháng 
Hai năm 2021. 


