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USŁUGI DLA UCHODŹCÓW I 
IMIGRANTÓW 
 
Stan Illinois jest krajowym liderem w 
zaspokajaniu specjalnych potrzeb naszych 
mieszkańców urodzonych za granicą. Według 
spisu powszechnego z 2010 r. nasza społeczność 
obejmowała 1,8 miliona imigrantów, a od 1975 
r. do Illinois przesiedliło ponad 123 644 
uchodźców z ponad 60 krajów. 
 
Departament Usług Społecznych Illinois (IDHS, 
Illinois Department of Human Services) mieści 
Biuro Usług dla Uchodźców i Imigrantów 
(Bureau of Refugee and Immigrant Services), 
które finansuje, zarządza i monitoruje kontrakty 
mające pomóc nowo przybyłym uchodźcom 
osiągnąć samowystarczalność w Stanach 
Zjednoczonych. Biuro świadczy również usługi 
informacyjne i tłumaczeniowe dla osób o niskich 
dochodach i ograniczonej znajomości języka 
angielskiego, które wymagają pomocy.  Usługi 
te są dostępne dla uchodźców, azylantów, 
posiadaczy SIV, osób na zwolnieniach 
warunkowych, imigrantów o niskich dochodach 
oraz osób o ograniczonej znajomości języka 
angielskiego.  
 
Aby dowiedzieć się więcej o usługach dla 
uchodźców i imigrantów oferowanych przez 
IDHS, odwiedź ich stronę Usługi dla uchodźców 
i imigrantów.  Pełną listę agencji społecznych 
obsługujących imigrantów znajdziesz również 
tutaj.  
 
 
PROGRAM WSPARCIA RODZIN 
IMIGRANTÓW 
 
Program wsparcia rodzin imigrantów 
(Immigrant Family Resource Program) 
prowadzony jest w partnerstwie między 
Departamentem Opieki Społecznej Illinois 
(IDHS), Koalicją Illinois ds. Praw Imigrantów i 
Uchodźców oraz organizacjami społecznymi i 
etnicznymi w Illinois.  Partnerzy docierają do 
społeczności, prowadzą działalność 

informacyjną i kierują do odpowiednich form 
wsparcia, zarządzają przypadkami oraz oferują 
tłumaczenia ustne lub pisemne, zwłaszcza w 
przypadku usług IDHS.  
 
Najbliższego dostawcę programu wsparcia 
rodzin imigrantów można znaleźć na tej liście.   
 
 
 
 
OPIEKA NAD SENIORAMI 
 

  
 
Departament Opieki Społecznej Illinois (IDHS) 
zdaje sobie sprawę, że dystans społeczny i 
niepewność wokół COVID-19 są trudne, a 
osoby starsze są bardziej narażone na szkodliwą 
izolację społeczną.  Samobójstwa, depresja, 
stany lękowe i zaburzenia związane z 
używaniem substancji to problemy, z którymi 
zmaga się wiele starszych osób, nawet bez 
dodatkowych stresorów związanych z globalną 
pandemią. IDHS chce, aby starsi mieszkańcy 
stanu Illinois wiedzieli, że dostępna jest pomoc 
w postaci różnorodnych usług, które mogą 
wspierać zarówno młodych, jak i starszych w 
tych trudnych czasach.  Aby dowiedzieć się 
więcej o programach i zasobach, odwiedź stronę 
dhs.illinois.gov/helpishere lub zadzwoń pod 
bezpłatny numer 1-833-2-FIND-HELP (1-833-
234-6343).  
 
 
OŚRODKI POWITALNE ILLINOIS 
 
IDHS finansuje ośrodki powitalne w całym 
stanie Illinois, które służą jako kompleksowe 
centra usług dla ludzi, zapewniając imigrantom i 
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uchodźcom zarządzanie sprawami i koordynację 
usług w sposób wrażliwy pod względem 
językowym i kulturowym.  Ośrodki dysponują 
listą świadczeń i usług realizowanych przez 
stanowe, federalne i społecznościowe agencje 
usług społecznych i mogą łączyć osoby z 
odpowiednimi usługami poprzez zarządzanie 
sprawami lub skierowanie do odpowiedniej 
formy wsparcia.  Ośrodki powitalne mogą 
pomóc nowym mieszkańcom Illinois znaleźć 
społeczność i zasoby, które pozwolą im dobrze 
prosperować w ich nowym domu. 
 
Możesz także znaleźć listę wszystkich agencji 
pomocy społecznej służących imigrantom i 
uchodźcom, w tym ośrodków powitalnych 
Illinois, na tej liście.  
 
ŻYWNOŚĆ DLA UCZNIÓW 
 

  
 
Ponieważ szkoły Illinois przestawiły się na 
zdalne uczenie się podczas kryzysu COVID-19, 
ustanowiono program Pandemic Emergency 
Benefit Transfer (P-EBT), aby pomóc rodzinom 
w stanie Illinois kupić żywność dla dzieci w 
wieku szkolnym i młodych dorosłych, którzy 
kwalifikują się do krajowego programu 
bezpłatnych obiadów szkolnych lub posiłków po 
obniżonych cenach, kiedy szkoły są w trakcie 
sesji. 
 
Jeśli obecnie otrzymujesz świadczenia SNAP, 
twoje dzieci w wieku szkolnym są 
automatycznie uprawnione do świadczeń P-EBT 
i nie muszą ubiegać się o nie.  Twoje 
świadczenia P-EBT zostaną automatycznie 
wprowadzone do konta Illinois LINK EBT wraz 
ze zwykłymi świadczeniami SNAP. 

 
Jeśli obecnie nie otrzymujesz świadczeń SNAP i 
musisz ubiegać się o udział w programie P-EBT 
lub aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.   
 
 
INWESTYCJE MŁODZIEŻOWE 
 
Stan dokonuje inwestuje również w zagrożoną 
młodzież w wieku 16–24 lat, dając szansę na 
znalezienie zatrudnienia. Program Inwestycji 
Młodzieżowych stanu Illinois (Illinois Youth 
Investment Program) ma na celu wzmocnienie 
pozycji i wsparcie młodych ludzi na ich drodze 
do udanego, długoterminowego zatrudnienia i 
rozwoju kariery. 
 
Dostawcy zainteresowani tym programem mogą 
dowiedzieć się więcej tutaj.  Wnioski należy 
składać do 1 czerwca 2020 r. 
 
 
PROGRAM OCHRONY WYPŁAT  
 
Departament Usług Społecznych Illinois (IDHS, 
Illinois Department of Human Services) nadal 
usilnie zachęca wszystkich swoich dostawców, 
których zdolność do świadczenia usług została 
ograniczona, w całości lub w części, przez 
pandemię COVID-19, aby ubiegali się o 
dofinansowanie z programu ochrony wypłat 
(PPP, Paycheck Protection Program). Pomyślnie 
złożone wnioski pozwolą na otrzymanie 
federalnych funduszy PPP.  IDHS podaje to 
zalecenie dla dostawców, aby zmaksymalizować 
napływ środków federalnych i zapewnić, że 
ograniczone finansowanie państwowe zostanie 
maksymalnie wykorzystane, szczególnie w 
świetle rosnącej niepewności gospodarczej i 
wpływu na dochody państwa z powodu 
pandemii COVID-19.  
 
IDHS zaktualizował swoją stronę najczęściej 
zadawanych pytań dotyczących PPP, aby 
odpowiedzieć na pytania przesłane na adres e-
mail DHS.PPPQuestions@illinois.gov i do 
personelu programu. Zachęcamy dostawców do 
dalszego zadawania pytań i monitorowania 
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najczęściej zadawanych pytań na stronie IDHS 
dotyczącej koronawirusa.  
 
IDHS jest wdzięczny każdemu dostawcy 
podejmującemu w dobrej wierze wysiłki w celu 
zabezpieczenia i zachowania funduszy 
federalnych.  Zarówno bezpośrednio, jak i 
pośrednio, pomaga to dostawcy, IDHS, stanowi 
oraz systemowi usług społecznych i ludzkich 
przetrwać to bezprecedensowe wyzwanie. 
 
 
SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ  
 
Aby przekazać środki ochrony osobistej, wyślij 
wiadomość e-mail na adres 
ppe.donations@illinois.gov.   
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