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MỞ LẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRẺ EM 
THEO KẾ HOẠCH PHỤC HỒI ILLINOIS 
 
Mặc dù nhiều nhà trẻ và trung tâm chăm sóc trẻ 
em vẫn mở cửa và tổ chức trông trẻ khẩn cấp 
cho những người lao động thuộc các ngành 
thiết yếu trong Lệnh Ban Bố Thảm Họa 
COVID-19, nhưng phần lớn các chương trình 
chăm sóc trẻ em vẫn đóng cửa trong Giai đoạn 
1 và 2 của Kế Hoạch Phục Hồi Illinois.  Các 
nhà cung cấp được khuyến khích mở cửa trở lại 
một cách an toàn trong Giai đoạn 3 và 4 để 
phục vụ nhiều gia đình sẽ quay đi làm trở lại. 
Hướng dẫn chi tiết có ở đây. 
 
THỰC PHẨM DÀNH CHO HỌC SINH  
 

 
 
Chương trình Chuyển Phúc Lợi Khẩn Cấp Trong 
Đại Dịch (PEBT) được thành lập nhằm giúp đỡ 
các gia đình Illinois mua thực phẩm cho trẻ em 
đang trong độ tuổi đi học và những thanh thiếu 
niên được nhận Chương Trình Bữa Trưa Học 
Đường Quốc Gia miễn phí hoặc các bữa ăn giảm 
giá nếu các trường học hoạt động. 
  
Nếu quý vị hiện đang nhận các phúc lợi SNAP, 
thì con quý vị đang trong độ tuổi đi học và thanh 
thiếu niên tự động đủ điều kiện nhận các phúc lợi 
P-EBT và không cần nộp đơn.  Các phúc lợi P-
EBT sẽ tự động được chuyển vào tài khoản 
Illinois Link EBT của quý vị cùng với các phúc 
lợi SNAP thông thường.  
 
Nếu quý vị hiện không nhận các phúc lợi SNAP, 
xin truy cậpabe.illinois.gov để tìm hiểu thêm và 
nộp đơn xin các phúc lợi P-EBT cho (các) trẻ em 
trong gia đình đang đi học. 
 

MUA HÀNG SNAP TRÊN MẠNG 

 
Thống đốc JB Pritzker và Sở Dịch Vụ Nhân Sinh 
Illinois vui mừng thông báo rằng từ ngày 2 tháng 
Sáu, 2020, các khách hàng SNAP có thể sử dụng 
các phúc lợi SNAP trong thẻ Illinois Link của 
mình để mua các loại thực phẩm đủ điều kiện 
trên mạng.  Tất cả các khách hàng của Link sẽ 
được thông báo khi có thể sử dụng thẻ để đặt mua 
hàng thực phẩm trên mạng, và họ sẽ không cần 
gọi điện hoặc đến văn phòng để sử dụng tính 
năng này. 
 
Hai hãng bán lẻ đầu tiên sẵn sàng chấp nhận 
SNAP cho mua hàng trên mạng sẽ là Walmart 
(https://grocery.walmart.com/) và Amazon 
(www.amazon.com/SNAP).  Thông tin thêm và 
Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) sẽ được 
đăng tải trên trang web của Link và Abe Illinois 
trong những ngày tới. 
 
Các hãng bán lẻ khác được chào đón gia nhập 
EBT Online. 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. 
 
CÁC VĂN PHÒNG IDHS ĐỊA PHƯƠNG 
 

Các văn phòng IDHS địa phương vẫn đóng cửa 
với công chúng để bảo vệ sự an toàn của khách 
hàng và nhân viên.  Bất kỳ ai quan tâm đến việc 
tìm hiểu về các dịch vụ IDHS nên truy cập 
dhs.illinois.gov/helpishere hoặc gọi điện thoại 
đến số miễn phí 1-833-2-FIND-HELP (1-833-
234-6343).  Những ai muốn đăng ký nhận các 
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phúc lợi hoặc để theo dõi các phúc lợi hiện tại 
nên truy cập abe.illinois.gov.  
 
HỖ TRỢ PHỤC HỒI 
 

COVID-19 làm tăng thêm khó khăn cho những 
người đang phải vật lộn để phục hồi – phục hồi 
cần có sự kết nối.  Để đối phó, IDHS đã thu thập 
các nguồn lực hỗ trợ phục hồi kỹ thuật số đa 
dạng, để mọi người có thể kết nối ảo với các 
mạng lưới hỗ trợ có vai trò quan trọng đối với 
những nỗ lực phục hồi và giữ gìn sức khỏe của 
họ.  Những cuộc họp qua mạng, những cuộc điện 
thoại, các phòng tán gẫu – đều sẵn sàng hỗ trợ 
mọi người phục hồi.  Quý vị có thể truy cập các 
dịch vụ này tại dhs.illinois.gov/helpishere và 
chọn “recovery,” hoặc gọi điện đến 1-833-2-
FIND-HELP. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CHO THANH 
THIẾU NIÊN IL  
 
IDHS cam kết giúp đỡ nhóm thanh thiếu niên có 
nguy cơ của Illinois bằng cách tạo cơ hội cho các 
em tham gia vào Chương Trình Đầu Tư Cho 
Thanh Niên Illinois. Chương trình này được thiết 
kế đặc biệt để trao quyền và hỗ trợ những người 
trẻ tuổi đảm bảo và duy trì công việc/nghề 
nghiệp lâu dài.   
 
Các nhà cung cấp quan tâm đến việc tài trợ để 
tham gia vào chương trình này có thể tìm hiểu 
thêm tại đây.   
Hạn nộp đơn được gia hạn đến thứ Tư ngày 1 
tháng Bảy, 2020.  Sẽ có một hội thảo qua mạng 
tổ chức vào ngày 1 tháng Sáu, 2020; thông tin 
thêm về hội thảo qua web này và cách đăng ký 
có tại trang web này.   
 
ĐIỀU TRA DÂN SỐ 
 
IDHS nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi người 
dân tại Illinois cần được đếm đầy đủ!  Xin truy 
cập My2020census.gov để hoàn thành điều tra 
dân số trên mạng hoặc gọi số 1-844-330-2020.  
Để biết thêm thông tin xin gửi tin nhắn đến 
987987 hoặc truy cập census.illinois.gov. 
 

CALL 4 CALM 
 
Tháng trước, Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois đã 
mở “Call4Calm,” một đường dây nhắn tin miễn 
phí hỗ trợ tinh thần được thiết kế để giúp đỡ 
những cư dân Illinois đang bị căng thẳng do 
COVID-19.  Mọi người có thể nhắn tin “TALK” 
(hoặc “HABLAR” bằng tiếng Tây Ban Nha) gửi 
đến 552020 để được một chuyên gia tư vấn của 
một trung tâm sức khỏe tâm thần tại cộng đồng 
gọi điện chăm sóc, họ sẽ chăm chú lắng nghe 
những khó khăn mà quý vị đang gặp phải.   
 

Ngoài ra, đường dây tin nhắn này cũng có thể 
giúp những cư dân Illinois tìm kiếm giúp đỡ và 
hướng dẫn về những vấn đề quan trọng khác 
trong đại dịch này. Cư dân có thể nhắn các từ 
khóa như “UNEMPLOYMENT,” “FOOD,” 
hoặc “SHELTER,” gửi đến 552020 để nhận 
thêm thông tin trợ giúp. 
 

Xin lưu ý rằng “Call4Calm” không phải là một 
đường dây khủng hoảng.  Nếu quý vị hoặc ai đó 
mà quý vị biết cần trợ giúp ngay lập tức, xin gọi 
911. 
 
KHÔNG PHÂN BIỆT 
 
IDHS nỗ lực đảm bảo rằng tất cả mọi người dân 
Illinois đều có thể được tiếp cận những hỗ trợ, 
chăm sóc, và an ủi cần thiết bất kể chủng tộc, 
khuyết tật, tín ngưỡng, giới tính, hoặc bất kỳ 
nhân dạng nào khác. 
  
Để thực hiện sứ mệnh này, Văn Phòng Thống 
Đốc, IDHS, và một số cơ quan Tiểu Bang khác 
đã hợp tác ban hành “Hướng Dẫn Về Không 
Phân Biệt Trong Điều Trị Y Tế Đối Với Virus 
Corona Chủng Mới 2019 (COVID-19)” mà quý 
vị có thể xem khi bấm vào đây.  
 
Ngoài ra, hai tuần trước, IDPH đã ban hành 
hướng dẫn, ghi rõ rằng những người khuyết tập 
phải được cung cấp những điều chỉnh hợp lý, 
thông qua một người hỗ trợ, tại bệnh viện và các 
cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, để họ được tiếp 
cận đầy đủ thông tin và có cơ hội bình đẳng nhận 
các phúc lợi điều trị.  Xin xem hướng dẫn đầy đủ  
tại đây. 


