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INIHAYAG
NG
IDHS
ang
$300M
KARAGDAGANG MGA PUHUNAN PARA SA
PAGBIGAY NG PAG-AALAGA NG MGA BATA
RELIEF
Sa unang bahagi ng buwang ito, sina Gov. JB Pritzker at
Illinois Department of Human Services (IDHS) Sec.
Inihayag ni Grace Hou na ang $300 milyon sa mga
bagong tulong na gawad ay gagawing magagamit sa mga
karapat-dapat na tagapagbigay ng pangangalaga ng bata
sa buong estado. Susuportahan ng mga dolyar na ito ang
mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata na may
humigit-kumulang $25,000 bawat silid-aralan bawat
taon, mga tahanan ng grupo ng pangangalaga ng bata na
may $15,000 bawat taon, at mga tahanan ng
pangangalaga ng bata na may humigit-kumulang
$10,000 bawat taon. Upang tumulong sa pag-recruit at
pagpapanatili ng mga tauhan, hindi bababa sa 50
porsiyento ng mga pondong ito ay dapat na mamuhunan
sa mga bagong inisyatiba ng mga tauhan at
manggagawa, na may pagtuon sa pagtaas ng
kompensasyon at mga benepisyo.
Ang mga aplikasyon para sa pinakabagong round ng
pagpopondo ay dapat bayaran sa unang bahagi ng Enero,
na ang pagpopondo ay magsisimulang dumaloy sa
Pebrero 2022 at hanggang Enero 2023.
Sa isang mata sa katarungan, ang karagdagang
pagpopondo ay gagawing magagamit para sa mga
programang nagpapakita na naabot nila ang mga
komunidad na kulang sa serbisyo. Ang mga gawad na ito
ay susuportahan ang mga provider na may predictable na
pagpopondo upang masakop ang tumaas na sahod at iba
pang mga gastos sa pagpapatakbo.
Pinapalawig din ng Estado ang isang nakaraang
programa ng grant sa pamamagitan ng pagbibigay ng
$45 milyon, anim na buwang extension sa Child Care
Restoration Grants upang pinakamahusay na matulungan
ang mga provider na hindi karapat-dapat para sa bagong
round ng mga gawad.
Ang impormasyon ng aplikasyon tungkol sa
pinakabagong round ng grant at Restoration Grant
extension ay magiging available para sa mga provider sa
Network of Child Care Resource &amp; Referral
Agencies (INCCRRA). pamamagitan ng Illinois
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MUTUAL AID GROUP PARA SA ILLINOIS
FRONTLINE STAFF

Ang mga kawani ng frontline ay nahaharap sa mga
hindi pa nagagawang stressor sa panahon ng
pandemya ng COVID-19. Sumali sa Advocates for
Human Potential para sa isang libreng mutual aid
group para magbahagi ng mga karanasan,
makaramdam ng suporta, at makakuha ng mga
mapagkukunan. Ang grupo ay nagpupulong tuwing
Martes nang 12:00pm at maaaring ma-access sa
pamamagitan ng Zoom link na ito.
BAGONG PERMANENT SUPPORTIVE HOUSING
NOFO
Ang Division of Substance Use Prevention and
Recovery (SUPR) ng IDHS ay naglabas ng Notice of
Funding Opportunity (NOFO) para sa Permanent
Supportive Housing (PSH). Ang NOFO na ito ay
nagpapataas ng pananaw ng IDHS sa isang sistema ng
serbisyo ng tao na nagbibigay-daan sa lahat na umunlad
anuman ang lahi, etnisidad, kasarian, zip code, at
iba&#39;t ibang kakayahan.
Ang NOFO na ito ay nilayon na magbigay ng PSH para
sa mga indibidwal na may substance use disorder (SUD)
o co-occurring substance use at mental health disorder
(COD). Kabilang sa mga priyoridad na populasyon para
sa programang ito ang mga young adult, kababaihan, at
kababaihang may mga bata, kahit na maaaring isaalangalang ng mga organisasyon ang lahat ng aplikante. Ang
mga organisasyong nag-a-apply para sa pagpopondo na
ito ay inaasahang sumunod sa Housing First approach,
na nangangahulugan ng pagkonekta sa mga indibidwal
sa pabahay nang walang mga paunang kondisyon o
inaasahan para sa paggamot o mga serbisyo sa pagbawi.
Para sa karagdagang impormasyon o para mag-apply,
bisitahin ang Permanent Supportive Housing NOFO.
webpage ng
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6 NA BAGONG RETAILER ANG Idinagdag SA
SNAP ONLINE GROCERY PROGRAM

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.
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.
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.
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
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CRISIS COUNSELING PROGRAM UPANG
SUPPORTAHAN ANG MGA KOMUNIDAD NA
PINAKA MAHIRAP NA TAMA NG COVID-19
Inilunsad ng IDHS ang stress. Illinois-Strong, isang pilot
program para magbigay ng community-based crisis
counseling sa mga indibidwal sa Cook, Winnebago, at
St. Clair Counties na negatibong naapektuhan ng
COVID-19. Nakatuon ang programa sa pagtulong sa
mga nakaligtas sa kalamidad na maunawaan ang
kanilang mga reaksyon at kumonekta sa ibang mga
indibidwal at ahensya na maaaring tumulong sa kanila sa
pagpapabuti ng kanilang mga sitwasyon. Ang mga
miyembro ng kawani na nagbibigay ng indibidwal na
pagpapayo sa krisis ay mga aktibong tagapakinig na nagaalok ng katiyakan, praktikal na tulong, at emosyonal na
suporta, habang nagtuturo ng mga diskarte sa pag-uugali
para makayanan ang
Ang Illinois-Strong ay mag-aalok ng mga serbisyo sa
pagtulong na may kaugnayan sa sakuna sa mga
indibidwal na natukoy sa pamamagitan ng mga
indibidwal at pangkat na pakikipag-ugnayan. Para sa ito.
karagdagang impormasyon, pakibisita ang: illinoisstrong.org para sa karagdagang impormasyon sa
programang

IDHS SOCIAL MEDIA
Kami ay naghahanap upang manatiling konektado!
Inaanyayahan ka naming sundan ang IDHS sa mga
social media platform nito. Ang bawat isa ay isang
mahusay na paraan upang kumonekta sa IDHS at
manatiling napapanahon sa pinakabagong gawain
ng Departamento. Narito ang mga link sa IDHS
accounts:
Twitter, Facebook, Logo

ng youtube png,

LinkedIn.
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.
MAGBIGAY NG PAGKAKATAON
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.
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