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NOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH DLA SENIORÓW-
IMIGRANTÓW  
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
ma zaszczyt poinformować, że Departament 
Zdrowia Publicznego i Usług Społecznych stanu 
Illinois (Illinois Department of Healthcare and 
Family Services, HFS) stworzył nową kategorię 
uprawnień medycznych dla osób w wieku 65 lat 
i starszych, niebędących obywatelami, które nie 
spełniają wymogów statusu imigracyjnego do 
objęcia opieką medyczną. Przypomina również 
świadczeniodawcom o istniejącym pokryciu 
usług ratownictwa medycznego dla osób, które 
nie mają statusu imigracyjnego.   
 
Świadczenia medyczne podobne do tych 
oferowanych w ramach programu dla Seniorów 
i Osób Niepełnosprawnych (dawniej Pomoc dla 
Osób Starszych, Niewidomych i 
Niepełnosprawnych) są obecnie oferowane 
osobom niebędącym obywatelami w wieku 65 
lat i starszych, które nie posiadają statusu 
imigracyjnego na potrzeby Medicaid. Ten 
finansowany przez stan specjalny program 
nazywa się Świadczenia zdrowotne dla 
seniorów-imigrantów (Health Benefits for 
Immigrant Seniors). 
 
Mieszkańcy stanu Illinois mogą ubiegać się o te 
programy medyczne w jeden z następujących 
sposobów:   

1) online pod adresem 
www.ABE.Illinois.gov  
2) kontaktując się z Agencją ds. Usług 

Społecznych (Community Service 
Agency) (pomoc jest dostępna w 59 
językach)  

3) dzwoniąc pod numer 800-843-6154  
4) wysyłając pocztą tradycyjną formularz 
wniosku.  

 
 
 
 
 

LINIA POMOCY IDHS JEST JUŻ 
DOSTĘPNA 
Jeśli Ty lub bliska Ci osoba zmagacie się ze 
stresem związanym z pandemią COVID-19 i 
potrzebujecie wsparcia emocjonalnego, napisz 
SMS-a o treści TALK po angielsku lub 
HABLAR po hiszpańsku i wyślij pod numer 
552020.  Usługa ta jest bezpłatna, a osoby 
szukające pomocy pozostaną anonimowe. 
Dzwoniący muszą jedynie podać swoje imię 
oraz kod pocztowy, co pozwoli na powiązanie 
usługi z doradcą w Twojej okolicy, który zna 
dostępne zasoby lokalne.  Wystarczy tylko jedna 
chwila odwagi. Zadzwoń dzisiaj albo 
porozmawiaj z nami online na 
http://HelplineIL.org.  Pamiętaj, #HelpisHere.  
(Opłaty za SMS i Dane mogą mieć zastosowanie. 
Zobacz Warunki korzystania z usługi). 
 
INFORMACJE IDHS NA TEMAT 
SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19   
Departament Opieki Społecznej stanu Illinois 
(IDHS) jest zobowiązany do informowania 
wszystkich o najbardziej aktualnych 
informacjach dotyczących szczepień.  Z 
radością ogłaszamy nową usługę SMS-ową, 
która umożliwi obywatelom otrzymywanie 
aktualnych informacji na temat planu wdrożenia 
szczepień w Departamencie Opieki Społecznej 
stanu Illinois (IDHS) oraz w całym stanie 
Illinois.  
Jeśli chcesz uzyskać szybkie i aktualne 
informacje o szczepieniach przeciwko COVID-
19, wyślij SMS o treści VACCINE (w języku 
angielskim) lub VACUNA (w języku 
hiszpańskim) pod numer 552020.   (Mogą 
obowiązywać opłaty za SMS i przesyłanie 
danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące ochrony prywatności, kliknij tutaj.) 
 
IDHS gorąco zachęca wszystkich pracowników 
IDHS, pacjentów, rezydentów i klientów do 
szczepień, ponieważ szczepionka skutecznie 
powstrzymuje rozprzestrzenianie się COVID-
19, jest bezpiecznym sposobem ochrony przed 
skutkami COVID-19 i pomoże nam wszystkim 
szybciej wrócić do „normalności”. 
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE IDHS 
 
Bardzo chcemy pozostać w kontakcie! 
Zapraszamy do śledzenia IDHS na platformach 
mediów społecznościowych.  Każde z nich to 
świetny sposób na to, aby połączyć się z IDHS i 
być na bieżąco z najnowszymi działaniami 
Departamentu.  Oto łącza do profili IDHS na 
portalach społecznościowych:      

Twitter, Facebook, YouTube oraz 
 LinkedIn. 

 
WSPÓŁPŁATNOŚCI CCAP 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) ogłosił, że rodzice objęci programem 
pomocy dla dzieci (Child Care Assistance 
Program, CCAP) w styczniu i lutym 2021 r. 
zapłacą maksymalnie 1,25 dolara miesięcznej 
współpłatności. CCAP zapewnia rodzinom o 
niskich dochodach dostęp do wysokiej jakości 
opieki nad dziećmi w całym stanie Illinois, a 
obniżone stawki zapewnią pomoc finansową 
rodzinom w całym stanie Illinois, który nadal 
odczuwa skutki trwającej pandemii COVID-19.  
 
Wsparcie dla uprawnionych rodzin obejmuje 
płacenie za wszystkie kwalifikujące się dni 
opieki nad dzieckiem niezależnie od frekwencji 
dziecka w szkole. W zeszłym miesiącu 98 000 
dzieci było zapisanych do CCAP. 
 
Urząd ds. Opieki nad Dziećmi przy IDHS 
zarządza Programem Opieki nad Dziećmi, aby 
zapewnić pracującym rodzinom o niskich 
dochodach dostęp do wysokiej jakości, 
przystępnej cenowo opieki nad dziećmi, która 
pozwala im na kontynuowanie pracy i 
przyczynia się do rozwoju dziecka pod 
względem zdrowotnym, psychicznym i 
społecznym. Rodziny mogą pozostać związane z 
programem na Facebookowym profilu Program 
pomocy dzieciom lub na stronie IDHS. 
 
 
 
 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PONOWNEJ 
KWALIFIKACJI DO PROGRAMU SNAP   
 
Federalny Urząd ds. Żywności i Żywienia (FNS) 
wyraził zgodę na przedłużenie przez 
Departament Usług Socjalnych stanu Illinois 
(IDHS) o dodatkowe 6 miesięcy możliwości 
korzystania z programu Suplementarnej Pomocy 
Żywnościowej (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) przez gospodarstwa 
domowe, których świadczenia mają wygasnąć w 
okresie od października 2020 r. do lutego 2021 
r., a które nie otrzymały jeszcze przedłużenia 
okresu świadczeń o 6 miesięcy. Powiadomienia 
dla klientów będą wysyłane w każdym miesiącu 
do gospodarstw domowych z grupy Mid-Point 
Reporting oraz Change Reporting, aby 
poinformować o przedłużeniu, jak również o 
wymogach dotyczących raportowania za okresy 
poświadczenia kończące się w październiku, 
listopadzie i grudniu 2020 roku oraz styczniu i 
lutym 2021 roku. 
 
GRUPA WZAJEMNEJ POMOCY DLA 
PRACOWNIKÓW STANU ILLINOIS NA 
PIERWSZEJ LINII FRONTU 
 
Personel pracujący na pierwszej linii frontu 
podczas pandemii COVID-19 stawia czoła 
bezprecedensowym czynnikom stresującym. 
Dołącz do Advocates for Human Potential – 
grupy zapewniającej bezpłatną wzajemną 
pomoc, aby móc dzielić się doświadczeniami, 
czuć wsparcie ze strony innych i zdobywać 
zasoby.  Grupa spotyka się we wtorki o godzinie 
12:00 w południe (czasu CST), a można do 
mniej dołączyć, korzystając z tego linku do 
platformy Zoom. 
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ZAKUPY SPOŻYWCZE ON-LINE W 
RAMACH PROGRAMU SNAP Z 
DOSTAWĄ LUB ODBIOREM 
 

 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
z dumą ogłasza, że sieć ALDI dołączyła do 
Amazon i Walmart i wraz z nimi oferuje zakupy 
on-line w ramach programu całym stanie dla 
ponad 1,9 miliona beneficjentów programu 
SNAP w około 1 mln gospodarstw domowych.  
W ramach nowej współpracy partnerskiej z 
ALDI uczestnicy programu będą mogli uzyskać 
dostęp do świeżej żywności i podstawowych 
artykułów spożywczych tej sieci poprzez 
Instacart – usługi dostawy i odbioru zakupów 
tego samego dnia. 
  
Aby skorzystać z możliwości, jakie daje pogram 
SNAP w trybie online, należy wejść na stronę 
shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP lub 
Grocery.Walmart.com i postępować zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby 
zarejestrować się w programie SNAP lub 
uzyskać dodatkowe informacje, należy 
odwiedzić stronę internetową dhs.state.il.us. 
 
Każdy sprzedawca zainteresowany programem 
może znaleźć więcej informacji i złożyć wniosek 
o udział w programie pilotażowym na stronie 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
 


