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CƠ HỘI TUYỂN DỤNG VÀ VẬN ĐỘNG
CHÍCH VẮC-XIN IDHS

IDHS, với sự hỗ trợ của Sở Y Tế Công Cộng
Illinois (IDPH), hiện đang tìm kiếm hợp tác với
các Tổ Chức Cộng Đồng (CBO) để tăng cường tỷ
lệ chấp nhận chích vắc-xin trên toàn tiểu bang.
IDHS và IDPH hiện đang tìm kiếm các CBO có
thể cung cấp các dịch vụ sau nhằm mục đích
khuyến khích mọi người chích ngừa vắc-xin
COVID-19 tại các địa điểm chích ngừa của IDPH
hoặc IDHS:
• Tiếp thị và tuyển dụng
• Đăng ký chích vắc-xin qua điện thoại và/hoặc
tận nhà
• Các chi phí địa điểm/thuê địa điểm
• Ăn nhẹ
• Đưa đón
• Cung cấp nhân viên cho ngày diễn ra sự kiện
với dịch vụ thông dịch hoặc các hỗ trợ khác
Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web
này.
LOẠT HỘI THẢO ẢO VỀ THỰC HÀNH
DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG 2021 CỦA
ILLINOIS
Phòng Sức Khỏe Tâm Thần của Sở Dịch Vụ Nhân
Sinh Illinois đang tài trợ cho loạt hội thảo ảo về
thực hành dựa trên bằng chứng. Những buổi hội
thảo này sẽ được tổ chức vào các thứ Ba và thứ
Năm trong suốt tháng Tám. Các chủ đề sẽ bao
gồm Hỗ Trợ Sắp Xếp Việc Làm Cá Nhân, Loạn
Thần Giai Đoạn Đầu (FEP), và Giám Sát Chuyên
Gia Hỗ Trợ Phục Hồi Có Chứng Chỉ (CRSS). Để
biết thêm thông tin, xin xem tờ thông tin gửi kèm.

THÊM NHÀ BÁN LẺ MỚI VÀO CHƯƠNG
TRÌNH MUA HÀNG TẠP HÓA TRỰC
TUYẾN SNAP

IDHS vui mừng thông báo các đối tác mới trong
cung cấp mua hàng SNAP trực tuyến tại Illinois.
Những đối tác mới này bao gồm Woodman’s,
County Market, Fairplay Foods, và Super
Mercados El Guero.
Đây là các nhà bán lẻ mới của IDHS bên cạnh các
đối tác SNAP hiện nay là ALDI, Amazon, và
Walmart. Những người tham gia cũng có thể tiếp
cận thực phẩm tươi và nguyên liệu chế biến thức
ăn từ ALDI thông qua các dịch vụ giao và nhận
hàng trong ngày của Instacart.
Để sử dụng các phúc lợi SNAP trực tuyến, xin
truy
cập
shopwoodmans.com,
mycountymarket.com/shop/online-groceryshopping/,
fairplayfoods.com,
shop.supermercadoselguero.com/,
shop.aldi.us,
Amazon.com/SNAP, hoặc Grocery.Walmart.com
và làm theo những hướng dẫn trên màn hình. Để
đăng ký nhận SNAP hoặc để biết thêm thông tin,
xin truy cập dhs.state.il.us.
Bất kỳ nhà bán lẻ nào quan tâm đến chương trình
này có thể tìm hiểu thêm thông tin và nộp đơn
tại http://www.fns.usda.gov/snap/onlinepurchasing-pilot.
CÁC CƠ HỘI TÀI TRỢ
IDHS phát hành nhiều Thông Báo Về Cơ Hội Tài
Trợ (NOFO) trong suốt cả năm cho các chương
trình của chúng tôi. Quý vị có thể xem một danh
sách đầy đủ các cơ hội tài trợ trên trang web Các
Cơ Hội Tài Trợ của IDHS.
Ngày 13 tháng Tám, 2021
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TĂNG CƯỜNG THUỐC
OPIOID, NALOXONE

ĐỐI

KHÁNG

Năm 2020, có 2.944 trường hợp tử vong do opioid
quá liều tại Illinois. Con số này tăng 33% so với
năm 2019 và là con số tử vong cao nhất hàng năm
mà Illinois ghi nhận.
Naloxone là một loại thuốc đối kháng opioid được
sử dụng để điều trị sử dụng quá liều opioid, như
heroin và fentanyl. IDHS đang tăng cường cung
cấp nhiều naloxone hơn để hạn chế tác động của
sử dụng quá liều opioid đang gây ảnh hưởng đến
những người đang bị rối loạn sử dụng opioid trong
toàn tiểu bang. Loại thuốc này hoàn toàn an toàn
và có thể sử dụng qua đường xịt mũi, hoặc với
một mũi tiêm trong cơ. Sản phẩm naloxone xịt
mũi, Narcan, ai cũng có thể sử dụng được (những
người không phải chuyên gia y tế), và bạn bè và
những người thân của người đang sử dụng loại
thuốc này được khuyến khích luôn chuẩn bị sẵn
Narcan.
IDHS hiện đang đầu tư $13 triệu nhằm mục đích
chống lại cuộc khủng hoảng opioid bằng việc tăng
cường loại thuốc cứu người này. Tăng cường tiếp
cận với naloxone là một trong những chiến lược
giảm tác hại mà IDHS đang sử dụng để hỗ trợ
những người nghiện ma túy.
Các tổ chức, muốn yêu cầu cấp Narcan thông qua
chương trình này, có thể truy cập
www.dhs.state.il.us/AccessNarcan để bắt đầu quy
trình này.

ĐÀO TẠO VỀ ĐẠO LUẬT VỀ TRÁCH
NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ MINH BẠCH TÀI
TRỢ (GATA)
Đạo luật về Trách Nhiệm và Minh Bạch Tài Trợ
(GATA) của Illinois là đạo luật được xây dựng
nhằm cung cấp những quy trình nhất quán cho các
khoản tài trợ của Tiểu Bang và tuân theo các tiêu
chuẩn báo cáo và kiểm toán của liên bang.
Để hỗ trợ tốt hơn các tổ chức đang phục vụ các
cộng đồng của chúng ta, Hệ Thống Quản Lý Học
Tập Hỗ Trợ Kỹ Thuật GATA (LMS) của IDHS đã
được thành lập để hướng dẫn về quy trình nộp đơn
xin tài trợ.
Đây là hệ thống tự học tập trực tuyến bao gồm
năm mô-đun. Thời gian dự kiến hoàn thành tất cả
các mô-đun này là khoảng 24 giờ, mặc dù đây là
hệ thống tự học tập trực tuyến, nhưng nó được
chia thành các mô-đun riêng biệt.
Bấm vào đây để đi trực tiếp đến trang đăng nhập
của Hệ Thống Quản Lý Học Tập Khóa Đào Tạo
GATA.
Đối với những câu hỏi và hỗ trợ về vấn đề nội
dung
xin
gửi
email
đến:
DHS.GATATraining@illinois.gov.
Nếu quý vị có câu hỏi về GATA, các buổi học kéo
dài một giờ của IDHS cung cấp tổng quan nâng
cao về GATA bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban
Nha.
Bấm vào đây để xem Tiếng Anh.
Bấm vào đầy để xem tiếng Tây Ban Nha.

Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang sử
dụng các chất gây nghiện, xin gọi đến Đường Dây
Trợ Giúp đối với Opioid và các Chất Gây Nghiện
khác của tiểu bang theo số1-833-234-6343, nhắn
tin “HELP” gửi đến 833234, hoặc truy cập
HelplineIL.org.
Ngày 13 tháng Tám, 2021

