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NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE 
TÂM THẦN MỚI 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) mới đây 
đã thông báo ba chương trình sức khỏe tâm thần 
mới được thiết kế để cung cấp hỗ trợ bổ sung 
cho cư dân Illinois.  Để chuyển tiếp thành công 
các cá nhân đang rời khỏi các Bệnh Viện Tâm 
Thần Do IDHS Điều Hành (SOPH), IDHS hiện 
đang hợp đồng với các trung tâm sức khỏe tâm 
thần cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ phi 
truyền thống để phát triển năng lực và thực hiện 
các dịch vụ điều trị và hỗ trợ phi truyền 
thống.  Những nguồn lực mới này sẽ được các 
tổ chức cộng đồng cung cấp thông qua Chương 
Trình Phòng Khách (LRP), Trung Tâm Sinh 
Sống Chuyển Tiếp (TLC), và các Chương Trình 
Chăm Sóc và Hỗ Trợ Cộng Đồng Chuyển Tiếp 
(TCCS) trên toàn tiểu bang.  
 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tất cả các dịch 
vụ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần do IDHS cung 
cấp tại đây. 
 
HỘI CHỢ VIỆC LÀM ẢO IDHS 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) đang 
tuyển nhân viên!  Hãy đến một trong các hội 
chợ việc làm ảo hoặc các sự kiện tuyển dụng 
của họ để tìm hiểu thêm về việc tuyển nhân 
viên của cơ quan này.  Có thể xem danh sách 
các sự kiện tuyển dụng tại trang này. 

 
GIA HẠN NỘP ĐƠN XIN PHÚC LỢI 
THỰC PHẨM P-EBT  
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) đã gia 
hạn thời hạn để người dân Illinois nộp đơn xin 
các phúc lợi dinh dưỡng đến ngày 31 tháng 
Tám. Các cư dân Illinois có thể nhận các phúc 
lợi thực phẩm với tổng số lên tới $342 mỗi học 
sinh đủ điều kiện cho những ngày nghỉ học 
trong kỳ mùa xuân.  Khoảng 390.000 học sinh 
trên toàn Tiểu Bang Illinois đủ điều kiện nhận 
các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá từ tháng Ba 
2020 cho đến hết tháng Sáu 2020 nhưng vẫn 
chưa nộp đơn xin phúc lợi Chuyển Phúc Lợi 
Điện Tử trong Đại Dịch Illinois (P-
EBT).  Những người không nhận phúc lợi 
SNAP kỳ mùa xuân trước có thể nộp đơn được 
giản hóa xin các phúc lợi P-EBT thông qua 
cổng trực tuyến abe.illinois.gov hoặc hoàn 
thành đơn giấy có trên trang web IDHS.  
 
TRỢ CẤP NHÀ Ở  

 
Cơ Quan Phát Triển Gia Cư Illinois (IHDA) đã 
gia hạn cho người thuê nhà Illinois nộp đơn xin 
hỗ trợ thêm một tuần đến 12:00 trưa ngày 28 
tháng Tám, cho những người bị ảnh hưởng bởi 
những cơn bão mới đây.  Chương trình Hỗ Trợ 
Thuê Nhà Khẩn Cấp (ERA) trợ cấp $5.000 cho 
những người thuê nhà đủ điều kiện thấy thu 
nhập của gia đình giảm sút do hậu quả của 
COVID-19.  Để được giúp đỡ thêm, những 
người nộp đơn có thể truy cập era.ihda.org hoặc 
liên lạc với trung tâm hỗ trợ của IHDA theo số 
312-883-2720, hoặc số điện thoại miễn phí tại 
888-252-1119.  Với những người bị điếc, lãng 
tai, hoặc câm, xin liên lạc với Navicore 
Solutions để được hỗ trợ miễn phí tại: (877) 
274-4309 (TTY). 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=29735
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=80790
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
https://era.ihda.org/


 BẢN TIN HÀNG TUẦN IDHS  
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere  
abe.illinois.gov 

 

    21 tháng Tám, 2020 
 

 
IDHS ĐỐI PHÓ VỚI COVID-19 
 

 Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) luôn 
sẵn sàng phục vụ quý vị! Khi đại dịch COVID-
19 bắt đầu, IDHS đã áp dụng các biện pháp 
nhanh chóng, có trách nhiệm, cứu sống mọi 
người để đảm bảo an toàn cho nhân viên, các tổ 
chức đối tác, và những người mà chúng tôi 
phục vụ. 
  
Để theo dõi các biện pháp bất thường mà IDHS 
áp dụng trong đại dịch, chúng tôi đã tạo nên 
một tài liệu tóm lược để ghi lại một số công 
việc đáng chú ý. 
  
Cho dù cuộc khủng hoảng vẫn còn tiếp diễn, 
nhưng chúng ta cần tiếp tục lập kế hoạch cho 
tương lai.  Hy vọng rằng, tất cả chúng ta có thể 
sử dụng thông tin này để thắp lên những ý 
tưởng mới và rút ra những bài học giúp chúng 
ta sử dụng lại và phục hồi hệ thống dịch vụ 
nhân sinh tại Illinois! 
 
CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM CHO 
THANH NIÊN MÙA HÈ  
 
Mới đây, Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois 
(IDHS) đã cùng Thống Đốc JB Pritzker, các 
lãnh đạo địa phương, và các đối tác tại 
Rockford, Waukegan, Urbana, và East St. Louis 
nhấn mạnh thành công của Chương Trình Việc 
Làm Cho Thanh Niên Mùa Hè (C-SYEP).   
 
Chương trình (C-SYEP) sẽ tuyển dụng 2.400 
thanh niên trẻ tuổi trên toàn tiểu bang trong suốt 
tháng Tám 2020, nhằm giúp đỡ huấn luyện và 
tìm việc làm cho họ trong lúc đại dịch COVID-
19 đang diễn ra. Tiểu bang đã dành 9,3 triệu 
USD để hỗ trợ sáng kiến quan trọng này. 
 
Những người quan tâm muốn tìm hiểu về 
chương trình có thể tìm một nhà cung cấp và 
danh sách đầu mối giới thiệu ở đây. 
 
 
 
 

 
ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2020 
 
Thời hạn tự trả lời của Cục Điều Tra Dân Số 
Hoa Kỳ là 30 tháng Chín, 2020.  Xin truy cập 
My2020census.gov để hoàn thành điều tra dân 
số trên mạng hoặc gọi số 1-844-330-2020.   
Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn đến 987987 để 
biết thêm thông tin hoặc truy cập 
census.illinois.gov. 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI MỚI CỦA ĐƯỜNG DÂY 
NÓNG PHÒNG NGỪA TỰ SÁT:  
 
Thứ năm, ngày 16 tháng Bảy, 2020 Ủy Ban 
Truyền Thông Liên Bang đã thông qua các quy 
định lấy số 988 làm số điện thoại 3 số mới áp 
dụng trên toàn quốc cho những người dân Mỹ 
đang bị khủng hoảng kết nối với các chuyên gia 
tư vấn phòng ngừa tự sát và khủng hoảng sức 
khỏe tâm thần. Các quy định này yêu cầu tất cả 
các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại phải hướng 
tất cả các cuộc gọi 988 đến Đường Dây Phòng 
Ngừa Tự Sát Quốc Gia bắt đầu từ ngày 16 
tháng Bảy, 2022. Trong thời gian chuyển đổi 
sang số 988, người dân Mỹ cần trợ giúp nên 
liên lạc với Đường Dây Phòng Ngừa Tự Sát 
Quốc Gia bằng cách gọi đến số 1-800-273-8255 
(1-800-273-TALK). Cựu chiến binh và các 
nhân viên trong lực lượng vũ trang có thể gọi 
đến Đường Dây Khủng Hoảng Cựu Chiến Binh 
bằng cách bấm phím 1 sau khi quay số, trao đổi 
trực tuyến tại www.veteranscrisisline.net, hoặc 
nhắn tin 838255. Để biết thêm thông tin, xin 
truy cập trang này.  
 
 
TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA IDHS 
 
Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi IDHS trên 
các nền tảng truyền thông 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, Facebook, YouTube, và 
 LinkedIn. 

 
 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://files.constantcontact.com/f1e178eb701/457951ad-02db-43b8-b9c2-44a1b081fae3.pdf
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=125237
https://my2020census.gov/
http://www.census.illinois.gov/
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC365563A1.docx
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/

