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GIÁO DỤC ĐỨC TIN VỀ SỨC KHỎE TÂM 
THẦN 
Bộ Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) và NAMI 
Chicago muốn hợp tác với cộng đồng đức tin của 
quý vị để đề xuất các giải pháp hiệu quả cho mục 
sư của những giáo dân đang ở trong tình trạng 
căng thẳng, lo lắng, đau buồn và kiệt sức.  NAMI 
đang cung cấp các buổi giáo dục trực tuyến miễn 
phí mang lại phương pháp tiếp cận, công cụ và 
chiến lược giáo dục mới cho các nhóm lãnh đạo 
đức tin và giáo đoàn của họ. 
 
Truy cập www.namichicago.org/faith để biết 
thêm thông tin và tìm hiểu cách tham gia cho 
giáo đoàn của quý vị. 
 
GIẢI PHÁP GIẢM CĂNG THẲNG CHO 
GIA ĐÌNH THUẦN NÔNG 

 
Giải pháp Giảm căng thẳng cho Gia đình Thuần 
nông là một chương trình thí điểm chung của Đại 
học Y SIU và Bộ Nông nghiệp Illinois. Trung 
tâm Phát triển Y tế và Dịch vụ Xã hội của Đại 
học Y SIU đang đi đầu trong nỗ lực xây dựng 
một mạng lưới hỗ trợ và giảm căng thẳng toàn 
quốc cho các gia đình thuần nông ở Illinois.   
 
Chương trình Giải pháp có một đường dây tư vấn 
riêng tư qua điện thoại để hỗ trợ nông dân với 
các vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất tại 
6 quận thí điểm trung tâm của Illinois: Christian, 
Logan, Macon, Macoupin, Morgan và 
Sangamon. Nếu quý vị là nông dân hoặc hộ gia 
đình thuần nông sinh sống ở các quận này và cần  
được hỗ trợ, hãy gọi cho đường dây tư vấn theo 
số 1-833-FARM-SOS. Đó là số 1-833-327-
6767. Có người đang đợi để trao đổi với quý vị. 

ĐƯỜNG DÂY TƯ VẤN TRỢ GIÚP Ở NGAY 
ĐÂY CỦA IDHS 

 
Nếu quý vị hoặc người thân đang phải vật lộn 
với căng thẳng liên quan đến đại dịch COVID-
19 và cần hỗ trợ về mặt cảm xúc, hãy soạn tin 
TALK để được hỗ trợ bằng Tiếng Anh hoặc 
HABLAR để được hỗ trợ bằng Tiếng Tây Ban 
Nha và gửi tới số 552020 (Có thể phát sinh Phí 
Tin nhắn và Phí Dữ liệu. Vui lòng tham khảo Các 
Điều khoản & Điều kiện Sử dụng). Dịch vụ này 
miễn phí và những người tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ 
được ẩn danh. Người gọi chỉ cần cung cấp tên và 
mã zip của họ, việc này cho phép dịch vụ liên kết 
quý vị với nhân viên tư vấn trong khu vực quý vị 
sinh sống, nhân viên này am hiểu về các nguồn 
lực địa phương sẵn có.  Quý vị chỉ cần lấy can 
đảm trong một thời khắc ngắn ngủi. Hãy gọi điện 
ngay hôm nay hoặc trò chuyện trực tuyến với 
chúng tôi tại http://HelplineIL.org.  Hãy nhớ 
rằng, #HelpisHere (TrợgiúpỞNgayđây).  
 
QUỸ NÔNG DÂN DA MÀU 
Quỹ Thực phẩm Tươi ngon từ Nông dân Da màu 
(FFFC), do Trạm Thí nghiệm quản lý, đã công 
bố trao tiền thưởng cho nông dân da màu để họ 
mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm, cơ sở vật 
chất và năng suất kinh doanh nhằm hỗ trợ các cư 
dân sinh sống ở miền Nam và Tây của Chicago 
tiếp cận với những sản vật tươi ngon. 
Hợp tác với Bộ Dịch vụ Nhân sinh Illinois 
(IDHS), Trạm Thí nghiệm đã phân phát hơn 
670.000$ cho những nông dân da màu đã cam 
kết thúc đẩy sự phát triển của chợ nông phẩm và 
cung cấp các sản vật được trồng tại địa phương 
cho miền Nam và Tây Chicago. 
Đọc thông cáo báo chí đầy đủ tại: 
https://www.ilstewards.org/fresh-food-from-
farmers-of-color-fund-awards-announced/. 
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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 
giải pháp mới nhằm 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, có tính tương 
tác giúp các lãnh đạo ở khu vực nông thôn cùng 
lúc kết nối với nguồn kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật và 
nguồn thông tin về nghiện ma túy từ 16 cơ quan 
và tổ chức liên bang. Công Cụ Đánh Giá Cộng 
Đồng cập nhật cũng có trên trang mạng này và 
được ra mắt cùng thời điểm. Công cụ này có các 
điểm dữ liệu mới sau đây: Nghèo Bền vững, 
quyền truy cập Băng thông rộng, các Quận Phát 
triển Kinh tế, Việc Sử dụng Chất gây nghiện và 
Các Cơ sở Sức khỏe Tâm thần được SAMHSA 
Chấp thuận và Chỉ số Thịnh vượng.  
 
Theo dõi những liên kết này để xem Bộ Công Cụ 
Cộng Đồng Nông Thôn, bản thông tin RCTB, và 
các thông cáo báo chí của họ. 
 
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.  
 
Hạn chót cho vòng gây quỹ thứ hai là Thứ 
Sáu, ngày 30 tháng 10.  Để biết thêm thông tin 
về cách nộp đơn, bấm vào đây. 
 
 
 

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. Để tìm Trung tâm Tiếp 
đón Bang Illinois gần nhất, vui lòng truy cập 
trang web của IDHS.  
 
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.   
 
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 
bảo hiểm y tế và/hoặc dược phẩm của quý vị. 
 


