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DỰ ÁN HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH NHẬP 
CƯ COVID-19  
 
Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Bang Illinois 
(IDHS) vừa hợp tác với Liên minh Bang Illinois 
về Quyền của Người nhập cư và Người tị nạn 
(ICIRR) để quản lý Dự án Hỗ trợ các Gia đình 
Nhập cư COVID-19. IDHS nhận thấy rằng nhiều 
người dân Illinois đang chịu bất ổn kinh tế do 
COVID-19 và họ đang nỗ lực để đảm bảo luôn 
có sẵn các dịch vụ hỗ trợ cho tất cả những người 
có nhu cầu. IDHS cũng nhận thấy rằng nhiều 
người nhập cư không được nhận các Khoản tiền 
hỗ trợ Ảnh hưởng Kinh tế CARES của liên bang 
và các phúc lợi liên bang khác. Dự án này sẽ giúp 
thu hẹp khoảng cách và cung cấp hỗ trợ trực tiếp 
cần thiết nhất cho các gia đình nhập cư ở Illinois. 
 
Các gia đình có thể nhận được hỗ trợ một lần trị 
giá 1.000 đô la để chi trả chi phí nhà ở, đồ ăn, 
thuốc men hoặc các chi phí chăm sóc trẻ em.  
Nhận đăng ký từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 
tháng 10 năm 2020.  Để đăng ký, vui lòng truy 
cập www.icirr.org/covidil.  
 
THÁNG DI SẢN TÂY BAN NHA QUỐC 
GIA 

 
Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Bang Illinois vinh 
hạnh kỷ niệm Tháng Di sản Tây Ban Nha Quốc 
gia từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10. Tháng 
này bao gồm ngày độc lập của Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Mexico và Chile. Đây là thời điểm để tôn vinh di 
sản Tây Ban Nha phong phú được hòa quyện vào 
nền văn hóa Mỹ và để công nhận những thành 
tựu có ảnh hưởng lớn của người Mỹ gốc Tây Ban 
Nha.  IDHS kỷ niệm và tri ân tất cả các nhân viên 
và khách hàng người gốc Tây Ban Nha và chúc 
mọi người có một Tháng Di sản Tây Ban Nha 
Quốc gia thật vui vẻ.   
 

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO PHỤ NỮ, 
TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ EM  

 
Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Bang Illinois 
(IDHS) rất vui mừng khi được chia sẻ thông tin 
cập nhật về việc hiện đại hóa chương trình WIC 
(Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em).  Chương trình 
WIC cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt tập 
trung vào nhu cầu bổ sung của phụ nữ mang thai, 
sau sinh và cho con bú có thu nhập thấp và các 
gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi.  Các nhà cung cấp 
của WIC cũng đem đến dịch vụ tư vấn dinh 
dưỡng và quyền tiếp cận các dịch vụ y tế.   
 
Với quá trình chuyển đổi sang thẻ WIC EBT 
trong gần 5 năm, bang Illinois đã triển khai thử 
nghiệm vào tháng 3 năm 2020 để bắt đầu chuyển 
160.000 người tham gia WIC của Illinois từ một 
hệ thống máy tính lỗi thời ra mắt vào những năm 
1990 sang một hệ thống được cập nhật có sử 
dụng thẻ EBT.  Trong nhiều năm, chương trình 
WIC đã cung cấp cho các gia đình những tấm séc 
mang lại quyền lợi cho họ, tuy nhiên hệ thống 
này hạn chế sự độc lập và tự tin của các gia đình 
khi quyết định mua sắm hàng tạp hóa, đồng thời 
gia tăng sự kỳ thị liên quan đến việc sử dụng séc 
WIC để mua hàng tạp hóa. 
 
Những văn phòng WIC cuối cùng đã chuyển đổi 
sang hệ thống mới vào tháng trước và tất cả các 
gia đình tham gia dự kiến sẽ sử dụng thẻ EBT 
vào cuối tháng 12. 
 
Để biết thêm thông tin về chương trình WIC và 
các dịch vụ khác do IDHS cung cấp, vui lòng 
truy cập dhs.illinois.gov/helpishere. 
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DỰ ÁN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 
COVID-19 
 
Dự án Hỗ trợ Tiện ích và Nhà ở của Trung tâm 
Tiếp đón của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Bang 
Illinois (IDHS) được lập ra để cung cấp các dịch 
vụ đào tạo và tuyển dụng khẩn cấp và tạm thời 
dành cho người nhập cư, người tị nạn và những 
cá nhân có Trình độ Tiếng Anh Hạn chế (LEP) 
đã trải qua khó khăn tài chính liên quan đến 
COVID-19 từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 
30 tháng 12 năm 2020. 
 
IDHS đã hợp tác với 26 tổ chức hướng về cộng 
đồng để cung cấp dịch vụ đào tạo lực lượng lao 
động cho các cá nhân có thu nhập thấp bị ảnh 
hưởng bởi COVID-19. Những người tham gia đủ 
điều kiện có thể đăng ký tham gia các chương 
trình đào tạo việc làm, giới thiệu việc làm, 
chương trình chứng chỉ, hoàn trả học phí, đào tạo 
máy tính, học tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai 
và các chương trình định hướng nghề nghiệp và 
chuẩn bị cho nghề nghiệp thông qua mạng lưới 
các tổ chức hướng về cộng đồng của chúng tôi. 
Để tìm Trung tâm Tiếp đón Bang Illinois gần 
nhất, vui lòng truy cập trang web của IDHS.  
 
BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ TUYỂN DỤNG 
TRỰC TUYẾN CHO CỰU CHIẾN BINH  
 
Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Bang Illinois 
(IDHS) sẽ cùng với IDVA và IDES tổ chức buổi 
thuyết trình giới thiệu về tuyển dụng trực tuyến 
cho cựu chiến binh vào 11 giờ sáng ngày 7 tháng 
10 năm 2020.  Hội thảo đào tạo trực tuyến sẽ tư 
vấn và hướng dẫn cho các cựu chiến binh đang 
tìm kiếm việc làm tại Bang Illinois. Các bài 
thuyết trình sẽ tập trung vào việc hướng dẫn cho 
những cá nhân quan tâm tìm hiểu quá trình nộp 
đơn xin việc làm của Bang và sẽ giải đáp các câu 
hỏi chung bao gồm sự ưu tiên cho cựu chiến binh 
trong việc tuyển dụng của Bang.  
 
Những người quan tâm có thể đăng ký tại trang 
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. 

CẢNH BÁO: OPIOID GIẢ 
 

 
 
Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh bang Illinois (IDHS) 
cảnh báo với mọi người rằng trong tuần qua, 
Trung tâm Chống độc bang Illinois và Sở Y tế 
Công cộng Quận Cook đã nhận được báo cáo về 
5 trường hợp có thể đã sử dụng quá liều thuốc 
viên opioid giả, trong đó có 2 trường hợp tử 
vong, những người trẻ tuổi từ 19-23 tuổi cùng 
một số trường hợp khả nghi khác đang được điều 
tra. 
 
Bệnh nhân gọi những viên thuốc đó là “M30”, 
“Percocet,” hoặc oxycodone và họ đã mua chúng 
trên đường phố.  Thuốc là những viên nén tròn, 
nhỏ, màu xanh lam, có đóng dấu “M” và được 
đựng trong một hộp có in dấu. 
 
Những người ứng cứu khẩn cấp nên nhận thức 
được khả năng tăng đột biến các trường hợp quá 
liều ở những người trẻ tuổi đã sử dụng loại thuốc 
này, những người có tình trạng tâm thần thay đổi 
đáng kể, suy hô hấp, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt, 
hạ đường huyết, tim không ổn định hoặc các 
bằng chứng khác về chứng rối loạn chức năng cơ 
quan đa hệ. 
 
Vui lòng báo cáo các trường hợp quá liều có thể 
xảy ra do oxycodone giả cho Trung tâm Chất độc 
bang Illinois theo số 1-800-222-1222 nhằm mục 
đích truy dấu và để nhận được khuyến nghị điều 
trị. 
 
Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang phải 
vật lộn với chứng rối loạn sử dụng chất kích 
thích, IDHS sẵn sàng trợ giúp.  Vui lòng truy cập 
dhs.illinois.gov/helpishere. 


