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BỘ CÔNG CỤ CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) chia sẻ 
rằng Văn Phòng Chính Sách Kiểm Soát Ma Túy 
Quốc Gia của Nhà Trắng mới đây đã ban bố một 
nguồn lực mới để hỗ trợ các cộng đồng nông 
thôn bị ảnh hưởng bởi tình trạng nghiện ma túy. 
Bộ Công Cụ Cộng Đồng Nông Thôn là nơi thu 
thập và phân phối thông tin trực tuyến, tương tác 
giúp các lãnh đạo khu vực nông thôn liên kết với 
các tổ chức hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, và các 
nguồn thông tin về nghiện ma túy từ 16 cơ quan 
liên bang và tổ chức chỉ từ một điểm tập trung. 
Công Cụ Đánh Giá Cộng Đồng cập nhật cũng có 
trên trang này và được công bố cùng thời điểm.  
Các điểm dữ liệu mới bao gồm: Nghèo Bền 
Vững, Truy Cập Băng Thông Rộng, Các Quận 
Phát Triển Kinh Tế, Việc Sử Dụng Các Chất và 
Các Cơ Sở Sức Khỏe Tâm Thần Đã Được 
SAMHSA Phê Duyệt, một Chỉ Số Thịnh Vượng.  
 
Theo dõi những liên kết này để xem Bộ Công Cụ 
Cộng Đồng Nông Thông, bản thông tin RCTB, 
và các thông cáo báo chí của họ. 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
HÀN GẮN ILLINOIS 
 
Hàn Gắn Illinois là một sáng kiến hàn gắn các 
sắc tộc do Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) 
phát động, hợp tác với Quỹ Cộng Đồng Chicago, 
được thiết kế để trợ cấp $4,5 triệu cho các tổ 
chức trên toàn tiểu bang để thực hiện công việc 
hàn gắn các sắc tộc.  
 
Quỹ Hàn Gắn Illinois sẽ tài trợ cho các chương 
trình trong bốn lĩnh vực: tăng cường đối thoại 
thông qua trao đổi để xây dựng sự hiểu biết và 
thông cảm; khuyến khích hợp tác trong các hoạt 
động đưa mọi người cùng hoạt động trong một 
dự án hoặc ý tưởng; tạo điều kiện học tập dễ dàng 
hơn thông qua các hoạt động được thiết kế để 
xây dựng hoặc nâng cao kiến thức; và gieo mầm 
kết nối qua các nhóm hàn gắn sắc tộc, các nhóm 
hòa bình, hoặc các hoạt động phục hồi công lý. 
 
Các khoản tài trợ sẽ được trao thành hai đợt. 
Thời hạn của đợt một là thứ Tư, ngày 14 tháng 
Mười, và thời hạn của đợt hai là thứ Sáu, ngày 
30 tháng Mười.  Để biết thêm thông tin về cách 
nộp đơn, bấm vào đây. 
 
 
CHÍCH NGỪA CÚM! 
 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) nhắc nhở 
chúng ta rằng lúc này chích vắc xin ngừa cúm 
quan trọng hơn bao giờ hết bởi chúng ta đang 
phải đối phó cả với cúm và COVID-19 vào mùa 
thu và mùa đông này.  Khi số người được chích 
vắc xin tăng, chúng ta có thể giảm số người bị 
ốm, đi viện, và tử vong bởi cúm, từ đó giúp giảm 
gánh nặng cho hệ thống y tế và tiết kiệm các 
nguồn lực y tế cho các bệnh nhân COVID-19. 
 
Nhiều nhà cung cấp và sở y tế địa phương đang 
tổ chức chích ngừa tại các phòng khám cho các 
bệnh nhân không có hẹn, theo lịch hẹn, hoặc lái 
xe qua. Ngoài ra, năm nay nhiều nhà thuốc cũng 
chích ngừa cho những người đã hẹn trước hoặc 
chưa hẹn trước - hãy kiểm tra trước để đảm bảo 
nhà thuốc quý vị đã chọn nằm trong mạng lưới 
bào hiểm y tế và/hoặc dược phẩm của quý vị. 
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THÁNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 
VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
TOÀN QUỐC 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) và Ban 
Dịch Vụ Phục Hồi (DRS) tự hào kỷ niệm Tháng 
Mười là lần thứ 75 tổ chức Tháng Nâng Cao 
Nhận Thức Về Việc Làm Cho Người Khuyết Tật 
Toàn Quốc (NDEAM), cùng với kỷ niệm 30 năm 
ngày ban hành Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, 
là dấu mốc về pháp luật dân quyền tăng khả năng 
tiếp cận và cơ hội cho những người khuyết tật 
trong toàn xã hội, kể cả tại nơi làm việc. Cả hai 
dấu ấn này đều được tổ chức kỷ niệm với hàng 
loạt các sự kiện và hoạt động tập trung vào chủ 
đề “Tăng Cường Tiếp Cận và Cơ Hội”. 
 
Văn Phòng Chính Sách Tuyển Dụng Người 
Khuyết Tật của Sở Lao Động cung cấp hàng loạt 
những nguồn lực để giúp các chủ lao động và các 
tổ chức khác triển khai kỷ niệm NDEAM, bao 
gồm nhưng không chỉ với các áp phích, mà cả 
những bài viết, thông cáo báo chí, tuyên ngôn và 
các nội dung mẫu đăng tải trên các trang mạng 
xã hội. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
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. 


