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مهاجرين  خدمات ا��جئين وال

 
كانت و�ية إلينوي رائدة في جميع أنحاء ��� في تلبية 
ا�حتياجات الخاصة لسكاننا المولودين في الخارج. استناداً إلى  

مهاجر في مجتمعاتنا، ومنذ عام   1.8، أقام  2010إحصاء   مليون 
�جئاً  123,644أعادت و�ية إلينوي توطين أكثر من  1975

 دولة. 60من أكثر من 
 

( مكتب IDHSتضم وزارة الخدمات ا�نسانية في إلينوي )
مهاجرين الذي يمول ويدير ويراقب العقود  خدمات ���ئين وال
المصممة لمساعدة ال�جئين الوافدين حديثاً لتحقيق ا�كتفاء 

ية الذاتي في الو�يات المتحدة. يوفر المكتب أيضاً خدمات التوع
ة الفورية ��راد ذوي الدخل المنخفض وذوي الكفاءة  والترجم
ة.   المحدودة في اللغة ا���يزية الذين يحتاجون إلى خدمات داعم
هذه الخدمات متاحة���ئين، طالبي اللجوء، وحاملي تأشيرات 
مهاجرين ذوي  الهرجة الخاصة، والمفرج عنهم بشروط، وال

فين الذين يتقنون اللغة الدخل المنخفض، وا�فراد المحتر
 ا���يزية. 

 
ة من  مهاجرين المقدم لمعرفة المزيد حول خدمات ���ئين وال

ها    IDHS��ل خدمات   ، يرجى زيارة صفحة الويب الخاصة ب
مهاجرين  مة كاملة  .  يمكنك أيًضا العثور على قائ���ئين وال

مهاجرين   . هنا  لوكا�ت المجتمع التي تخدم ال
 
 

مهاجرة  برنامج موارد الع��ت ال
 

هو شراكة بين وزارة الخدمات   برنامج موارد العا��ت المهاجرة 
( ، وائ���إلينوي من أجل حقوق IDHSا�نسانية في إلينوي )

مهاجرين و���ئين، والمنظمات المجتمعية والعرقية عبر  ال
و�ية إلينوي.  يتفرغ الشركاء لتقديم خدمات التوعية، المعلومات 
وا��الة، إدارة الحا�� والتفسير أو الترجمة، خاصة لخدمات 

 وزارة الخدمات ا�نسانية في إلينوي. 
 

يمكنك العثور على أقرب موفر شريك لبرنامج موارد العا��ت 
ة  المهاجرة في   .  هذه القائم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صحة كبار السن

 

  
 

( أن التباعد IDHSتعرف وزارة الخدمات ا�نسانية في إلينوي )
ين حول فيروس كورونا المستجد ا��تماعي وعدم اليق

COVID-19   أمران صعبان، وأن كبار السن يواجهون خطًرا
متزايًدا للعزلة ا�جتماعية الضارة.  إن ا�نتحار، وا�كتئاب، 
ها  والقلق، واضطرابات تعاطي المخدرات هي مشاكل يواجه
العديد من كبار السن حتى بدون الضغوط ا�ضافية لوباء عالمي. 

أن يعرف كبار السن من و�ية إلينوي أن المساعدة    IDHSتريد  
وجودة ه�����ل مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن  م
أن تدعم الصغار والكبار��ل هذه ا���ت الصعبة.  لمعرفة 
دها، يرجى زيارة   ها وموار المزيد حول برامج

dhs.illinois.gov/helpishere   أو ا�تصال على الرقم
 اعثر على مساعدة.   –( 1-833-234-6343المجاني على )

 
 

 مراكز استقبال إلينوي
 

مراكز استقبال إلينوي في جميع أنحاء الو�ية  IDHSتمول 
والتي تعمل كمراكز خدمة بشرية واحدة، وتوفر إدارة الحا�ت  
هاجرين وال�جئين بطريقة حساسة لغوياً  وتنسيق الخدمات للم
ها وكا�ت  وثقافياً.  إنهم على دراية بالمزايا والخدمات التي تقدم

الفدرالية والمجتمعية ويمكنهم الخدمات ا��تماعية الحكومية و
ربط ��راد بالخدمات المناسبة من ��ل إدارة الحالة أو ا��الة.   
يمكن لمراكز ا�ستقبال مساعدة سكان إلينوي الجدد في العثور 

دهروا في وطنهم الجديد.  على المجتمع والموارد ليز
 

ة المجتمع  يمكنك أيضاً العثور على قائمة بجميع وكا�ت خدم
مهاجرين و���ئين، بما في ذلك مراكز استقبال  الت ي تخدم ال

 .  هذه القائمةإلينوي، على 
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 الغذاء لل��ب

 

  
 

إلى التعلم عن بعد��ل أزمة فيروس   مع انتقال مدارس إلينوي
، تم إنشاء برنامج تحويل مزايا COVID-19كورونا المستجد 

( لمساعدة عا��ت إلينوي على  P-EBTالطوارئ للجائحة )
شراء الطعام��طفال في سن المدرسة والشباب الذين 
سيحصلون على برنامج الطعام المدرسي الوطني مجاناً أو 

 عندما تكون المدارس منعقدة.وجبات بأسعار مخفضة 
 

إذا كنت تتلقى حالياً مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية 
(SNAP ًهلون تلقائيا (، فإن أطفالك في سن المدرسة مؤ

و� يحتاجون إلى التقدم   P-EBTللحصول على مزايا برنامج 
الخاصة بك تلقائياً في  P-EBTبطلب.  سيتم تحميل مزايا 

جنباً إلى جنب مع مزايا  Illinois LINK EBTحسابك في 
SNAP  .العادية 

 
وتحتاج إلى التقدم بطلب  SNAPإذا لم تتلق حالياً مزايا 

النقر أو لمعرفة المزيد، فيرجى    EBT-Pللحصول على برنامج  
 .  هنا
 
 

 برنامج استثمار الشباب
 

تقوم الو�ية باستثمار سيبدأ لضمان حصول الشباب المعرضين 
رهم بين  عاماً  24و  16للخطر في إلينوي الذين تتراوح أعما

استثمار على فرصة متساوية للحصول على عمل. يهدف برنامج  
مهم على طول طريقهم  الشباب في إلينوي إلى تمكين الشباب ودع

 نحو التوظيف الناجح طويل ا�جل والتطوير الوظيفي.
 

.  هنايمكن لمقدمي الرعاية المهتمين بهذا البرنامج معرفة المزيد 
 .2020يونيو  1من المقرر بدء تقديم الطلبات بحلول 

 
 
 
 
 
 

 
 برنامج حماية الراتب 

 
( تشجيع جميع IDHSتواصل وزارة إلينوي للخدمات ا�نسانية )

ء مقدمي الخدمات الذين تأثرت قدرتهم على تقديم الخدمات، سوا
كليًا أو جزئيًا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 

COVID-19   للتقدم بطلب للحصول على تمويل برنامج حماية
(، وا�بقاء على تمويل أموال برنامج حماية PPPالراتب )

هذه التوصية لمقدمي  IDHSالراتب الفدرالية.  تقدم وزارة 
ن التمويل الخدمات لتعظيم الدو�رات الفيدرالية وضمان أن يكو

الحكومي المحدود ممتداً إلى أقصى طاقته قدر ا�مكان، � سيما 
في ضوء تزايد عدم اليقين���تصادي وتأثير إيرادات الدولة  

  .COVID-19بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 
 

الخاصة   صفحة ا���ة الشائعةبتحديث  IDHSقامت وزارة 
ببرنامج حماية الراتب لمعالجة ا���ة المرسلة إلى البريد 

  DHS.PPPQuestions@illinois.gov :  ��كتروني
ولموظفي البرنامج. يتم تشجيع مقدمي الخدمات على ا��تمرار 
في إرسال ا���ة ومراقبة صفحة ا���ة الشائعة الموجودة على  

  .على الويب IDHSصفحة فيروس كورونا الخاصة بال
 

ممتنة لكل مزود يبذل جهوداً حسنة النية لتأمين  IDHSإن ال
وا��تفاظ بالتمويل الفيدرالي.  سواء بشكل مباشر أو غير 

،  IDHSمباشر، يعمل هذا على مساعدة المزود، وزارة 
والو�ية، ونظام الخدمات ا��تماعية والبشرية على تجاوز هذا 

 التحدي غير المسبوق.
 
 

 معدات الحماية الشخصية 
 

( ، يرجى إرسال بريد  PPEرع بمعدات الحماية الشخصية )للتب
 .    ppe.donations@illinois.govإلكتروني إلى 
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