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BỔ SUNG SNAP  

 
Bộ Dịch vụ Nhân sinh Illinois thông báo rằng 
chính phủ liên bang đã phê duyệt việc 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 11.  Các khoản hỗ 
trợ này đảm bảo rằng các hộ gia đình nhận được 
tiền trợ cấp SNAP tối đa theo quy mô hộ gia đình 
của mình trong đại dịch.  Không có hành động 
nào được yêu cầu bởi khách hàng và trợ cấp sẽ 
sớm được phân bổ.  Để nộp đơn đăng ký hoặc 
quản lý phúc lợi SNAP, vui lòng truy cập 
abe.illinois.gov. 
 
BÁO CÁO THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020 
 
Bộ Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) tự hào báo 
cáo rằng Bang đã kết thúc năm 2020 ở vị trí thứ 
7 trong số tất cả các bang về tỷ lệ tự ứng phó và 
đứng đầu trong số 10 bang có dân số đông nhất 
ở Mỹ.  Các thông báo, kiện tụng và ngày chuyển 
đổi yêu cầu Văn phòng Thống kê Dân số, Các cơ 
quan Trung gian Khu vực và các đối tác phải 
thích nghi và linh hoạt trong việc không ngừng 
tiếp cận cư dân trong khu vực có mức độ ứng phó 
thấp và IDHS dành lời khen khi các cơ quan này 
đã hoàn thành tốt công việc. 
 
Vui lòng xem lại báo cáo của Văn phòng Thống 
kê Dân số 2020 cho tháng 11 năm 2020 bao gồm 
cập nhật về COVID-19, tỷ lệ tự ứng phó, tiếp cận 
cộng đồng, phân bổ trợ cấp và giải ngân. 
 
Để biết tỷ lệ phản hồi và xếp hạng cuối cùng theo 
thành phố, quận, thị trấn hoặc khu vực Quốc hội, 
vui lòng xem tại www.mapthecount.org hoặc 
truy cập 
2020census.gov/en/response-rates.html. 

 
THỬ THÁCH CỦA THỐNG ĐỐC NHẰM 
NGĂN CHẶN CỰU CHIẾN BINH TỰ TỬ 
 
Thống đốc JB Pritzker và Bộ Dịch vụ Nhân sinh 
Illinois tuyên bố hôm thứ Ba rằng Bang Illinois 
sẽ tham gia vào Thử thách của Thống đốc nhằm 
Ngăn chặn Tự tử, một nỗ lực mang tầm quốc gia 
nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ 
phòng ngừa cho Cựu chiến binh. 
Bang đang dành 2 triệu đô la cho sáng kiến này, 
hợp tác với Cơ quan Quản lý Dịch vụ Sức khỏe 
Tâm thần và Lạm dụng Thuốc liên bang và Bộ 
Cựu Chiến binh Illinois.  
 
LET’S TALK CANNABIS (HÃY NÓI 
CHUYỆN CANNABIS)  
 
Truy cập trang mạng của Let's Talk Cannabis 
Illinois (www.prevention.org/lets-talk-
cannabis/) để xem các tờ thông tin có thể được 
tải xuống, bao gồm cả thông tin dành cho những 
đối tượng là cha mẹ và phụ nữ mang thai và cho 
con bú. 
 
HEALING ILLINOIS (HÀN GẮN 
ILLINOIS) 
 
Healing Illinois là một sáng kiến hàn gắn chủng 
tộc do Bộ Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) chỉ 
đạo, hợp tác với Tổ chức Niềm tin Cộng đồng 
Chicago, được lập ra để phối hợp với các tổ chức 
trên toàn tiểu bang nhằm xây dựng niềm tin giữa 
mọi người và thực hiện công việc hàn gắn chủng 
tộc.  
 
IDHS vui mừng thông báo rằng 87 khoản tài trợ 
đã được trao trong chu trình đầu tiên của 
#HealingIllinois và tuyên dương những đơn vị 
nhận tài trợ vì đã thực hiện bước đi táo bạo này 
để thúc đẩy sự hàn gắn chủng tộc trong tiểu bang 
tuyệt vời của chúng ta. Để tìm hiểu thêm về 
những đơn vị nhận tài trợ và các dự án của họ, 
hãy truy cập http://healing.illinois.gov.   
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ĐĂNG KÝ NƠI CƯ TRÚ PHỤC HỒI 
IDHS/SUPR 

 
Đăng ký Nơi cư trú Phục hồi Chương trình Phục 
hồi và Ngăn ngừa Sử dụng Chất Gây 
Nghiện/IDHS (IDHS/SUPR) đã được chuyển 
đến Đường dây Trợ giúp Illinois dành cho 
Opioids và các Chất gây nghiện khác tại 
https://helplineil.org/ để tìm kiếm dễ dàng hơn, 
thay vì phải tìm kiếm thông tin về nơi cư trú phục 
hồi ở một nơi riêng biệt. 
 
IDHS/SUPR đã hỗ trợ luật pháp trong năm 2017 
để hỗ trợ các nhà cung cấp và cá nhân đang tìm 
kiếm chỗ ở không có thuốc gây nghiện.  Pháp 
luật định nghĩa "nơi cư trú phục hồi" là môi 
trường sống tỉnh táo, an toàn và lành mạnh nhằm 
thúc đẩy sự phục hồi từ việc sử dụng rượu và các 
loại thuốc khác cùng các vấn đề liên quan. Cơ 
quan Đăng ký có thể được tìm kiếm bao gồm 
Nhà Phục hồi được cấp phép SUPR, Nhà ở 
Oxford và các môi trường sống tỉnh táo khác là 
nơi cư trú độc lập, cung cấp sự hỗ trợ đồng đẳng 
và thúc đẩy văn hóa phục hồi. 
 
Với sự bổ sung này vào Đường dây trợ giúp, các 
nhà cung cấp và cá nhân đang tìm kiếm các dịch 
vụ có thể tiếp cận tốt hơn các loại dịch vụ được 
cung cấp tại Illinois để tìm ra phương thức phù 
hợp nhất cho hành trình phục hồi của cá nhân đó. 
 
 
 
 
 

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 chiến lược hiệu quả để 
chăm sóc cho các 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 đến các phương pháp tiếp 
cận, công cụ và chiến lược giáo dục mới cho các 
nhóm lãnh đạo đức tin. 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. Luôn có người đợi để trao đổi với quý vị. 


