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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!  Illinois có 
thể mất hàng triệu đô la và được đại diện ít hơn 
tại Washington D.C nếu người dân không điền 
thông tin 
Điều Tra Dân Số. Thông tin điều tra dân số 
không thể được chia sẻ với các cơ quan hành 
pháp và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ phúc lợi 
chính phủ nào.   
 
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 hoặc truy 
cập census.illinois.gov(có thể mất phí tin nhắn 
và dữ liệu; xin xem Các Điều Khoản & Điều 
Kiện Sử Dụng). 
 
*** Xin giở trang cuối của bản tin này để xem đồ họa 
thông tin Điều Tra Dân Số 2020 có thể chia sẻ. 
 
TUẦN TÔN VINH DSP 2020 
 
Để bày tỏ sự trân trọng với Tuần Tôn Vinh Các 
Nhân Viên Hỗ Trợ Trực Tiếp (DSP) Trên Toàn 
Quốc, Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) đã 
gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi nhân viên 
DSP tận tụy hỗ trợ những người bị Khuyết Tật 
Trí Tuệ hoặc Phát Triển trên toàn Illinois.  Các 
DSP là trụ cột của hệ thống dịch vụ cộng đồng 
của chúng ta. Công việc hỗ trợ hàng ngày của họ 
đảm bảo các cá nhân có thể sống độc lập trong 
các cộng đồng của họ.  Công việc của các nhân 
viên này càng ngày càng khó khăn, và được trân 
trọng, trong đại dịch COVID-19 này. IDHS cám 
ơn tất cả các nhân viên DSP vì sự cống hiến 
không mệt mỏi, và tận tụy với các cộng đồng mà 
họ phục vụ.  Cám ơn các nhân viên DSP! 
 
 
 
 
 

BỔ SUNG SNAP  
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois nhắc nhở các gia 
đình SNAP rằng chính phủ liên bang đã phê 
duyệt 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. 
 
 
DỰ ÁN THỬ NGHIỆM RAU QUẢ TƯƠI 
IDHS  
 
Tuần này Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) 
thông báo một Dự Án Thử Nghiệm Vườn Cộng 
Đồng mới để cung cấp rau quả tươi cho các cộng 
đồng ở phía nam Chicago có lịch sử đói nghèo 
và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.  
Antioch Haven Homes, đặt tại khu vực 
Englewood của Chicago, là khu vực đầu tiên sẽ 
tham gia vào Dự Án Thử Nghiệm Vườn Cộng 
Đồng. Rau quả tươi được trồng tại các vườn 
trong khuôn viên của Antioch Haven Homes của 
Nhà Thờ Hội Truyền Giáo Baptist Antioch. 
 
Bông cải xanh, cải rổ, cải xoăn, và bắp cải sẽ 
được phục vụ các cư dân của 197 hộ gia đình xã 
hội tại Antioch Haven Homes. Nhà Thờ Hội 
Truyền Giáo Baptist Antioch cũng có kế hoạch 
mở rộng các khu vườn cộng đồng của họ để phục 
vụ tất cả 600 hộ gia đình với hơn 1200 nhân 
khẩu. Ngoài ra còn có sự tham gia của các tổ 
chức khác như Fernwood Community Outreach 
Church, Great True Vine Baptist Church (Trung 
Tâm Phát Triển Cộng Đồng Laura B. Collins), 
Mạng Lưới Hoạt Động Người Hồi Giáo Trong 
Thành Phố (IMAN), và Trinity United Church 
(Viện Endeleo Institute). Hội Làm Vườn Cộng 
Đồng Chicago sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức 
sau khi chương trình thử nghiệm này kết thúc 
vào tháng Mười Hai 2020.  
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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 để nhận biết 
tháng Chín được coi là Tháng Phục Hồi.  
 
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.   
 
 
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. 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.  Cũng có thể tìm 
thấy các cơ hội việc làm của IDHS và các cơ 
quan Tiểu Bang khác tại work.illinois.gov. 
 
 
 

TÔN VINH GIÁM ĐỐC IDHS/SUPR 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) xin chúc 
mừng bà Dani Kirby, Giám Đốc Bộ Phận Phòng 
Ngừa Sử Dụng và Phục Hồi Chất Gây Nghiện 
(SUPR), được nhận giải thưởng 
Ramstad/Kennedy của Planning Partners trong 
Tháng Phục Hồi Quốc Gia 2020 vì sự lãnh đạo 
xuất sắc của bà. 
 
Dani Kirby được tôn vinh bởi sự lãnh đạo xuất 
sắc của bà trong các chương trình hỗ trợ phục hồi 
trên toàn Illinois và toàn quốc.  Bà đã thiết lập 
một chương trình làm việc đầy tham vọng để 
tăng cường phục hồi và thay đổi thành kiến về 
“người nghiện” tại Illinois và loại bỏ những ác 
cảm thường đi cùng trên hành trình điều trị và 
phục hồi của những người bị rối loạn lạm dụng 
chất gây nghiện và con cái và gia đình của họ. 
Dani Kirby có những biện pháp có hiệu quả phục 
hồi cao và được áp dụng vào các chính sách công 
và thu hút các cơ hội tài trợ. Bà cũng giải quyết 
vấn đề thành kiến thông qua các chiến dịch nâng 
cao nhận thức cho công chúng cũng như những 
người có thẩm quyền quyết định, chứng minh 
cho những người có vai trò chiến lược về tầm 
quan trọng của việc phục hồi. Bà là người nhiệt 
tình ủng hộ Tháng Phục Hồi Quốc Gia và đã hoạt 
động để mang đến cho người dân hiểu biết về giá 
trị của phương pháp điều trị có sử dụng thuốc 
(MAT) đã được FDA phê duyệt và phục hồi và 
ủng hộ việc chấp thuận triển khai phương pháp 
này tại Illinois.   
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ĐỒ HỌA THÔNG TIN ĐIỀU TRA DÂN SỐ 
2020 
 
 

 
 
 

 
 


