BẢN TIN HÀNG TUẦN IDHS

IDHS THÔNG BÁO ĐẦU TƯ BỔ SUNG THÊM 300
TRIỆU ĐÔ LA VỚI QUỸ HỖ TRỢ DÀNH CHO
NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ EM

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo JB Pritzke và Sở Dịch
vụ Nhân sinh Illinois (IDHS). Grace Hou thông báo
rằng khoản hỗ trợ mới trị giá 300 triệu đô la sẽ được
cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ
em đủ điều kiện trên toàn tiểu bang. Số đô la này sẽ
hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em với
khoảng 25.000 đô la mỗi lớp học mỗi năm, các nhóm
giữ trẻ với 15.000 đô la mỗi năm và các nhà giữ trẻ
với khoảng 10.000 đô la mỗi năm. Để giúp tuyển
dụng và giữ chân nhân viên, ít nhất 50 phần trăm quỹ
này phải được đầu tư vào các sáng kiến nhân sự mới
và lực lượng lao động, tập trung vào việc tăng lương
và phúc lợi.
Các đơn đăng ký cho vòng tài trợ mới nhất này sẽ
đến hạn vào đầu tháng 1, với nguồn vốn bắt đầu chảy
vào tháng 2 năm 2022 và đến hết tháng 1 năm 2023.
Với mục tiêu hướng tới sự công bằng, nguồn tài trợ
bổ sung sẽ được cung cấp cho các chương trình mà
chứng minh được sẽ tiếp cận đến các cộng đồng chưa
được phục vụ. Các khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các nhà
cung cấp với nguồn kinh phí dự tính để trang trải cho
việc tăng lương và các chi phí hoạt động khác.
Tiểu Bang cũng đang mở rộng chương trình tài trợ
trước đó bằng cách cung cấp 45 triệu đô la, gia hạn
sáu tháng cho các Khoản trợ cấp Phục hồi Chăm sóc
Trẻ em để hỗ trợ tốt nhất cho các nhà cung cấp mà
không đủ điều kiện cho vòng tài trợ mới.
Thông tin nộp đơn tham gia dành cho các nhà cung
cấp về vòng tài trợ mới nhất và phần mở rộng Tài
Trợ Khôi Phục sẽ có có trên Mạng Lưới Nguồn Lực
Chăm Sóc Trẻ Em và Các Cơ Quan Giới Thiệu
(INCCRRA) của Illinois
CÁC CƠ HỘI TÀI TRỢ
IDHS phát hành nhiều Thông Báo Về Cơ Hội Tài Trợ
(NOFO) trong suốt cả năm cho các chương trình của
chúng tôi. Quý vị có thể xem một danh sách đầy đủ
các cơ hội tài trợ trên trang web Các Cơ Hội Tài Trợ
của IDHS.

1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343)
dhs.illinois.gov/helpishere
abe.illinois.gov
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 và có thể tham gia bằng cách
sử dụng liên kết Zoom này.
HỖ TRỢ VĨNH VIỄN MỚI VỀ NHÀ Ở NOFO
Ban Phòng Ngừa và Phục Hồi Sử Dụng Chất Gây
Nghiện (SUPR) của IDHS đã phát hành Thông báo
về Cơ hội Tài trợ (NOFO) cho Hỗ trợ Nhà ở Vĩnh
viễn (PSH). NOFO này củng cố tầm nhìn của IDHS
về một hệ thống dịch vụ nhân sinh mà cho phép mọi
người phát triển một cách mạnh mẽ bất kể chủng tộc,
dân tộc, giới tính, mã vùng hay các khả năng khác
nhau.
NOFO này nhằm cung cấp PSH cho những cá nhân
mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện (SUD)
hoặc sử dụng chất gây nghiện và đồng thời mắc
chứng rối loạn sức khỏe tâm thần (COD) Các nhóm
đối tượng ưu tiên cho chương trình này bao gồm
thanh niên, phụ nữ và phụ nữ có con, mặc dù các tổ
chức có thể xem xét tất cả những người nộp đơn. Các
tổ chức xin tài trợ này phải tuân thủ cách tiếp cận Nhà
ở trước tiên, có nghĩa là kết nối các cá nhân với nhà
ở mà không có điều kiện tiên quyết hoặc kỳ vọng về
các dịch vụ điều trị hoặc phục hồi.
Để biết thêm thông tin, hay nộp đơn, xin truy cập
Trang web Hỗ trợ Nhà ở Vĩnh viễn NOFO.
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THÊM 6 NHÀ BÁN LẺ MỚI VÀO CHƯƠNG
TRÌNH MUA HÀNG TẠP HÓA TRỰC TUYẾN
SNAP

IDHS vui mừng thông báo bổ sung thêm 6 nhà bán
lẻ mới trong cung cấp mua hàng SNAP trực tuyến tại
Illinois. Các nhà bán lẻ mới được phê duyệt là Capri
IGA, County Market, FairPlay Neighborhood
Market, Schnucks, Supermercados El Guero, và
Woodman’s Market. Các nhà bán lẻ này vận hành
tổng số 83 cửa hàng trên toàn Illinois.
Với việc bổ sung thêm các nhà bán lẻ này, hiện các
cư dân Illinois có tổng số chín lựa chọn mua hàng
trực tuyến cho các gia đình SNAP. ALDI, Amazon, và
Walmart cũng chấp nhận đặt hàng trực tuyến tại
Illinois.

Để sử dụng các lợi ích SNAP trực tuyến, hãy truy cập
www.capriiga.com,
mycountymarket.com/shop/online-groceryshopping/,
fairplayfoods.com,
shop.supermercadoselguero.com/,
shopwoodmans.com,
shop.aldi.us,
Amazon.com/SNAP, hoặc Grocery.Walmart.com và
làm theo hướng dẫn trên màn hình.

TIẾP CẬN NHẤT BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI
COVID-19
IDHS đã phát động Illinois-Strong (Illinois Vững
mạnh), một chương trình thử nghiệm nhằm cung cấp
dịch vụ tư vấn về khủng hoảng dựa trên cộng đồng
cho các cá nhân ở các Hạt Cook, Winnebago và St.
Clair đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19.
Chương trình tập trung vào việc giúp những người
sống sót sau thảm họa hiểu được phản ứng của họ và
kết nối với các cá nhân và cơ quan khác có thể hỗ trợ
họ cải thiện tình hình. Các nhân viên tư vấn khủng
hoảng là những người tich cực lắng nghe, biết an ủi,
trợ giúp thực tế, và hỗ trợ về mặt cảm xúc, đồng thời
dạy những kỹ thuật hành vi đối phó với căng thẳng.
Illinois-Strong sẽ cung cấp các dịch vụ cứu trợ liên
quan đến thiên tai cho các cá nhân được xác định
thông qua các tương tác cá nhân và nhóm. Để biết
thêm thông tin, vui lòng truy cập: Illinois-Strong.org
để biết thêm thông tin về chương trình này.
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,
YouTube, và

Facebook,

LinkedIn.

Tất cả những người nhận SNAP có thẻ Link tại
Illinois đều có thể tham gia. 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/onlinepurchasing-pilot.
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN KHỦNG HOẢNG
MỚI ĐỂ HỖ TRỢ CÁC CỘNG ĐỒNG KHÓ
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