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THIẾT KẾ LẠI TRANG WEB IDHS 
 

  
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois vui mừng thông 
báo hiện có thể xem trang web của Sở được thiết 
kế lại tại dhs.illinois.gov.  Trang web mới được 
thiết kế thân thiện với người dùng nhiều hơn và 
đảm bảo rằng những người có nhu cầu có thể tìm 
kiếm thông tin và các nguồn lực trợ giúp cần 
thiết nhanh chóng và chính xác.    
 
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.   
 
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. 
 
KHÔI PHỤC CHĂM SÓC TRẺ EM  
 
Thống đốc JB Pritzker đã công bố chương trình 
tài trợ khôi phục hoạt động chăm sóc trẻ em trị 
giá 270 triệu đô la để hỗ trợ mạng lưới rộng lớn 
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em của 
Illinois khi họ tiếp tục chăm sóc trẻ em trên toàn 
tiểu bang trong đại dịch COVID-19.  Sở Thương 

Mại và Cơ Hội Kinh Tế, hợp tác với Sở Dịch Vụ 
Nhân Sinh Illinois, chịu trách nhiệm phát triển 
chương trình tài trợ cho các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép. Các khoản 
Tài Trợ Khôi Phục Chăm Sóc Trẻ Em sẽ do 
Mạng Lưới Nguồn Lực Chăm Sóc Trẻ Em và 
Các Cơ Quan Giới Thiệu (INCCRRA) của 
Illinois quản lý.  
 
Một cuộc khảo sát “Ý Định Nộp Đơn” đã được 
đưa ra ngày hôm nay và có sẵn trên mạng TẠI 
ĐÂY.  Thông tin thu thập được sẽ giúp chuẩn bị 
cho thông báo về chương trình tài trợ được ban 
hành vào tháng Bảy năm 2020, và các nhà cung 
cấp sẽ được nhận các khoản tài trợ đầu tiên vào 
cuối mùa hè này. 
 
BỔ SUNG SNAP  

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois thông báo rằng 
chính phủ liên bang đã phê duyệt tiếp tục các 
khoản Hỗ Trợ Khẩn Cấp cho tất cả các hộ gia 
đình thuộc Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng 
Bổ Sung (SNAP) đến hết tháng Sáu .  Các khoản 
hỗ trợ này đảm bảo các gia đình nhận được tiền 
SNAP tối đa theo quy mô hộ gia đình của mình 
trong đại dịch.  Khách hàng không phải làm gì 
cả.  Để nộp đơn xin phúc lợi SNAP, vui lòng truy 
cập abe.illinois.gov. 
 
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 
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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 
 
Mới đây 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  
 
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 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.  
 
Mỗi Phòng Ban liên hệ với các nhà cung cấp 
tương ứng của mình để hướng dẫn họ cách yêu 
cầu cung cấp các nguồn lực này.  
 
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.   
 
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.  
 


