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HUẤN LUYỆN NHẬN BIẾT BUÔN NGƯỜI  
 
Các nạn nhân của buôn người thường không biết 
tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu và có thể quá sợ hãi 
để hỏi xin được trợ giúp.  Để nhận biết và ngăn 
chặn hoạt động buôn người, Sở Dịch Vụ Nhân 
Sinh Illinois đã xây dựng một chương trình Huấn 
Luyện Nhận Biết Buôn Người theo quy định của 
Luật Huấn Luyện Nhận Biết Buôn Người Cho 
Những Cơ Sở Lưu Trú, trong đó yêu cầu các cơ 
sở lưu trú phải huấn luyện nhân viên nhận biết 
hoạt động buôn người và cách thức báo cáo tình 
nghi buôn người cho cơ quan có thẩm quyền. 
Các nhân viên phải hoàn thành chương trình 
huấn luyện trong 6 tháng sau khi bắt đầu làm 
việc trong các cơ sở lưu trú và mỗi 2 năm tiếp 
theo, nếu vẫn còn làm việc cho cơ sở lưu trú đó. 
 
Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn chương trình 
huấn luyện của IDHS đối với các nhân viên 
khách sạn và nhà trọ về buôn người tại trang web 
này.  
 
KẾT NỐI NHỮNG NGƯỜI CAO TUỔI 
 
Tuần trước Sở Quản Lý Người Cao Tuổi Illinois 
(IDoA) và Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois 
(IDHS) đã nhận được 1,7 triệu USD từ Bộ Y Tế 
và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ - Cơ Quan Phụ 
Trách Cuộc Sống Cộng Đồng để phục vụ những 
người cao tuổi và người khuyết tật tốt hơn bởi họ 
đang bị ảnh hưởng bất cân xứng từ đại dịch 
COVID-19. 
 
Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để mua các thiết 
bị công nghệ và tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận 
với những cam kết và kết nối xã hội cao hơn, 
nhất là những người sống cô đơn, thường không 
được người nhà phục vụ, và/hoặc những người 
sống ở các vùng nông thôn.  Nếu quý vị hoặc một 
thành viên gia đình, bạn bè, hoặc hàng xóm là 
người cao tuổi cần được hỗ trợ, xin truy cập 
www.illinois.gov/aging hoặc liên lạc với Đường 
Dây Trợ Giúp Người Cao Tuổi theo số 1-800-
252-8966. 
 
 
 

PPE CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP CỘNG ĐỒNG  
 
Tuần trước, Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois 
(IDHS) đã thông báo rằng họ sẽ phân phát khẩu 
trang KN95 không phải loại của NIOSH (Viện 
Nghiên Cứu Quốc Gia về Y Tế và An Toàn Nghề 
Nghiệp) cho các tổ chức cộng đồng trên toàn tiểu 
bang.  Để đảm bảo hiệu quả, IDHS xác định các 
tổ chức đối tác để phân phối khẩu trang, theo đơn 
vị hoặc loại chương trình.  Với các tổ chức của 
nhà cung cấp được tài trợ thông qua các Đơn Vị 
Quản Lý Khuyết Tật Phát Triển, Các Dịch Vụ 
Gia Đình và Cộng Đồng (trừ chăm sóc trẻ em), 
Sức Khỏe Tâm Thần, và Phòng Ngừa và Phục 
Hồi Do Lạm Dụng Dược Chất, IDHS hợp tác với 
Hiệp Hội Các Cơ Sở Phục Hồi Chức Năng 
(IARF) để phân phối.  
 
Với những tổ chức được tài trợ của Đơn Vị Quản 
Lý Phục Hồi Chức Năng, thì các nhà cung cấp 
có thể yêu cầu được nhận khẩu trang KN95 
thông qua các văn phòng DRS địa phương và 
Mạng Lưới Các Trung Tâm Sinh Sống Độc Lập 
Illinois (INCIL).  
 
Các trung tâm chăm sóc trẻ em có thể nhận khẩu 
trang thông qua Mạng Lưới Nguồn Lực Chăm 
Sóc Trẻ Em Illinois và Các Cơ Quan Giới Thiệu 
và thông qua Minerva Promotions.  
 
Quy trình nhận khẩu trang KN95 này được mỗi 
Đơn Vị Quản Lý thông báo cho các nhà cung cấp 
của họ.  
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng 
PPE thích hợp, xin xem Hướng dẫn sử dụng PPE 
trên trang web của CDC.   
 
THÔNG TIN VỀ COVID-19 CỦA IDHS 
 
Tất cả những hướng dẫn, thông tin, cập nhật, liên 
kết, các nguồn lực, thông báo, và thông cáo báo 
chí liên quan đến COVID-19 của Sở Dịch Vụ 
Nhân Sinh Illinois đều có trên Trang Thông Tin 
Về Virus Corona của IDHS. 
 
 
 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
http://www.illinois.gov/aging
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
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PHÂN PHÁT NALOXONE   
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois/Đơn Vị Phòng 
Ngừa và Phục Hồi Do Lạm Dụng Dược Chất 
thông báo rằng họ đã được phép cho mang thuốc 
Methadone về nhà như một phần để hạn chế đi 
lại và tiếp xúc tại các phòng khám trong các 
Chương Trình Điều Trị Chất Gây Nghiện (OTP) 
trong đại dịch COVID-19. Quy định thay đổi này 
cho phép các bệnh nhân ổn định được nhận 14-
28 lọ thuốc methadone để mang về nhà. Việc 
đảm bảo methadone luôn có sẵn là một biện pháp 
an toàn quan trọng để giảm sự lây lan của 
COVID-19, nhưng cũng làm tăng nguy cơ lạm 
dụng chất gây nghiện.   
 
Để hạn chế nguy cơ này, IDHS/SUPR đang tăng 
cường cung cấp naloxone cho các bệnh nhân 
OTP bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp 
Phân Phối và Giáo Dục Về Lạm Dụng Naloxone 
trên toàn tiểu bang. IDHS/SUPR tài trợ cho các 
nhà cung cấp OEND đủ ngân sách để cung cấp 
cho mỗi bệnh nhân OTP hai bộ kít naloxone.   
  
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. 
 
NGÂN HÀNG THỰC PHẨM 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) tiếp tục 
làm việc để vận dụng tối đa các nguồn quỹ của 
liên bang cho các ngân hàng thực phẩm và tủ bếp 
trên khắp Illinois.   Để tìm một tủ bếp hay căn 
bếp cung cấp súp gần quý vị, xin truy cập 
www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp.  
 

ĐỐI PHÓ VỚI CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) công 
nhận rằng người dân trên cả nước đang phải chịu 
đựng những nỗi đau về thể xác và tinh thần như 
bất công, bạo lực, và bất bình đẳng trong y tế - 
được thể hiện trong COVID-19- đã gây ảnh 
hưởng lớn đến những người da màu. 
 
Xin nhớ rằng có những nguồn lực và dịch vụ 
luôn sẵn sàng nếu quý vị hoặc bất kỳ ai mà quý 
vị biết có nhu cầu cần tâm sự với ai đó trong thời 
gian khó khăn này. IDHS có nhiều nguồn lực 
trên trang web của IDHS, và quý vị cũng có thể 
nhắn tin “TALK” hoặc “HABLAR” gửi đến 
đường dây Call4Calm theo số 55-2020 để được 
hỗ trợ về mặt tinh thần miễn phí.  
 
THỰC PHẨM DÀNH CHO HỌC SINH  
 

 
 
Chương trình Chuyển Phúc Lợi Khẩn Cấp Trong 
Đại Dịch (P-EBT) 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.    
 
Nếu quý vị hiện không nhận các phúc lợi SNAP, 
xin truy cập abe.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. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
http://www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
https://abe.illinois.gov/

