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ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2020 - HẠN CHÓT 
30/9!!  
 

 
 

IDHS nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi người 
dân tại Illinois cần được đếm đầy đủ! 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 số 987987 để 
biết thêm thông tin (có thể mất phí tin nhắn và 
dữ liệu; xin xem Các Điều Khoản & Điều Kiện Sử 
Dụng) hoặc truy cập census.illinois.gov. 
 
 
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 Chín .  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 hoặc quản lý phúc lợi 
SNAP, vui lòng truy cập abe.illinois.gov. 
 
 

 
THÁNG PHỤC HỒI QUỐC GIA 2020 
 

 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) thông báo 
chiến dịch truyền thông xã hội #Recovery 
Belongs để tăng cường nhận thức và nhận biết 
tháng Chín được coi là Tháng Phục Hồi. Sáng 
kiến này mang đến cơ hội thể hiện sự tôn trọng 
với mạng sống của những người đã chết vì dùng 
ma túy quá liều, trân trọng cuộc sống của những 
người đang phục hồi, và nâng cao sự hiểu biết về 
những công cụ chúng ta có để giảm tác hại của 
việc sử dụng chất gây nghiện. Sở Dịch Vụ Nhân 
Sinh Illinois, Ban Phòng Ngừa Sử Dụng và Phục 
Hồi Chất Gây Nghiện (IDHS/SUPR) khuyến 
khích các tổ chức lan tỏa thông điệp rằng những 
cái chết do sử dụng ma túy quá liều hoàn toàn có 
thể ngăn chặn, điều trị và phục hồi được. 
 
Để tìm tổ chức gần nhất cung cấp các dịch vụ 
giảm tác hại, xin truy cập Illinois Helpline. Để 
giúp những cá nhân tìm những lựa chọn hỗ trợ 
phục hồi ảo, IDHS/SUPR đã xây dựng trang Hỗ 
Trợ Phục Hồi Kỹ Thuật Số. Để biết thêm về 
Ngày Nhận Thức Về Sử Dụng Ma Túy Quá Liều 
Quốc Tế và Tháng Phục Hồi Quốc Gia, bao gồm 
cả nơi để tìm các tài liệu bổ sung và cách quảng 
bá các sự kiện của tổ chức quý vị, xin truy cập 
trang này.  
 
Nếu tổ chức của quý vị đang có kế hoạch sử dụng 
truyền thông xã hội như một phần trong các sự 
kiện của mình, xin gắn thẻ @ILHelpline và 
thêm #RecoveryBelongs vào bất kỳ bài đăng 
nào của quý vị.   
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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. 
 
NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE 
TÂM THẦN MỚI 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) mới đây 
đã thông báo các chương trình sức khỏe tâm thần 
mới được thiết kế để cung cấp hỗ trợ bổ sung cho 
cư dân Illinois, và đã tăng hoặc cấp ngân quỹ cho 
nhiều nguồn lực bổ sung như các dịch vụ sức 
khỏe khủng hoảng tâm thần, đường dây tin nhắn 
Call4Calm, các trung tâm sinh sống chuyển tiếp, 
các đơn vị chăm sóc sức khỏe di động và sức 
khỏe tâm thần, sức khỏe hành vi cho những trung 
tâm can thiệp cộng đồng thiếu vốn, tăng thời gian 
hoạt động của đường dây an ủi, Chương Trình 
Phòng Khách, và các chương trình chăm sóc và 
hỗ trợ cộng đồng chuyển tiếp 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.   Để biết danh sách đầy đủ hơn các dịch 
vụ xin xem các liên kết “Hỗ Trợ” trên trang này, 
nhất là Danh Sách Các Cơ Sở Dịch Vụ Sức Khỏe 
Tâm Thần & Điều Trị.  Có thể tìm thấy các nhà 
cung cấp trong danh sách trên trang chủ hoặc sử 
dụng công cụ Tìm Văn Phòng và nhập từ 
“Mental Health-Sức Khỏe Tâm Thần” là loại văn 
phòng và quận của quý vị (bao gồm mã zip, nếu 
trong Quận Cook). 

 
TRỢ CẤP NHÀ Ở  

 
Cơ Quan Phát Triển Gia Cư Illinois (IHDA) hiện 
đang nhận đơn cho các chương trình nhằm hỗ trợ 
các gia đình không thể chi trả tiền thế chấp do 
COVID-19.  Chương trình Hỗ Trợ Thế Chấp 
Khẩn Cấp (EMA) sẽ hỗ trợ khoảng 10.000 hộ gia 
đình với số tiền tối đa $15.000 được trả trực tiếp 
cho người nhận thế chấp để chi trả cho các khoản 
tiền từ tháng Ba đến tháng Mười Hai năm nay. 
Đơn được tiếp nhận cho đến hết ngày 4 tháng 
Chín.  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). 
 
 
NHỮNG CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI IDHS 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) hiện đang 
tuyển dụng nhân viên để thực hiện các công việc 
của mình. IDHS là một nhà tuyển dụng bình 
đẳng với hơn 13.200 nhân viên trên toàn tiểu 
bang, và tại bất kỳ thời điểm nào, cũng có thể 
luôn có những cơ hội việc làm.  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 tất cả các sự kiện tuyển dụng của 
IDHS tại trang này. 
 


