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IDHS HONORUJE MIESIĄC HISTORII 
AFROAMERYKANÓW 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
wierzy, że Miesiąc Historii Afroamerykanów 
jest czasem poświęconym refleksji i publicznym 
podziękowaniom Afroamerykanom, którzy 
odeszli przed nami – uznając ich wielkie 
osiągnięcia oraz siłę i wytrwałość w stawaniu w 
obronie tego, co jest słuszne. 
 
Dołącz do IDHS, gdy będziemy oddawać cześć 
i honorować wkład społeczności, kultury i zmian 
dokonanych przez Afroamerykanów w stanie 
Illinois i na całym świecie, śledząc nas na 
Twitterze i Facebooku. 
 
Miesiąc Historii Afroamerykanów ma 
znaczenie. Świętowanie i studiowanie historii 
Afroamerykanów jest częścią historii Ameryki. 
Jest to kluczowe dla zrozumienia naszego 
postępu jako narodu, dla ponownego 
zaangażowania się i dla naszego przywództwa w 
świętowaniu i wprowadzaniu pozytywnych 
zmian, aby uczynić świat lepszym miejscem dla 
wszystkich.  Nadszedł czas, by uświadomić 
sobie, że uznanie dla naszej historii nie powinno 
ograniczać się do jednego miesiąca, ale należy je 
obchodzić przez cały rok. 
 
 
AKTUALIZACJA NA TEMAT 
FINANSOWANIA REAGOWANIA NA 
PRZEDAWKOWANIE 
 
Wydział Prewencji ds. Zażywania Substancji i 
Odwyku (Department of Human Services 
Division of Substance Use Prevention and 
Recover, SUPR) Departamentu Usług 
Społecznych stanu Illinois publikuje miesięczny 
raport podsumowujący projekty finansowane w 
odpowiedzi na kryzys związany z 
przedawkowaniem. Całość raportu można 
przejrzeć pod tym adresem .  
 
 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W IDHS 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) zatrudnia profesjonalistów do realizacji 
misji tej agencji. IDHS jest pracodawcą 
oferującym równe szanse, zatrudniającym ponad 
13 200 pracowników w całym stanie.  
 
Wybierz się na wirtualne targi pracy lub 
wydarzenia rekrutacyjne, aby dowiedzieć się 
więcej na temat zatrudnienia w agencji.  Listę 
wszystkich targów pracy IDHS, wirtualnych 
rekrutacji oraz wydarzeń związanych z 
zatrudnieniem można znaleźć na tej stronie, a z 
zespołem rekrutacyjnym IDHS można się 
skontaktować pod adresem e-mail 
DHS.Recruitment@illinois.gov (se habla 
Español).  
 
Przeglądaj oferty pracy w IDHS i innych 
instytucjach stanowych na stronie 
illinois.jobs2web.com.  
 
CENTRUM ZASOBÓW DLA RODZINY 
STANU ILLINOIS 
 
Centrum Zasobów dla Rodziny stanu Illinois 
(Illinois Family Resource Center, IFRC) oferuje 
pomoc techniczną, warsztaty i szkolenia dla 
osób zajmujących się uzależnieniami od 
zażywania substancji, pracowników służb 
humanitarnych oraz zainteresowanych 
organizacji społecznych w zakresie wspierania 
rodzin, które doświadczają zaburzeń 
związanych z zażywaniem substancji i/lub 
problemów ze zdrowiem psychicznym. Usługi 
techniczne mogą być świadczone wirtualnie lub 
przez telefon, o ile nie będzie to konieczne w 
formie osobistej, a wiosną będą oferowane 
webinaria. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat IFRC, 
odwiedź illinoisfamilyresources.org.  
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INFORMACJE IDHS NA TEMAT 
SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19   
 
Departament Opieki Społecznej stanu Illinois 
(IDHS) jest zobowiązany do informowania 
wszystkich o aktualnościach dotyczących 
szczepień.  IDHS współpracuje z kluczowymi 
przywódcami religijnymi, czarnoskórymi i 
latynoskimi ustawodawcami i innymi osobami, 
aby podkreślić znaczenie szczepień i powtórzyć, 
że szczepionka jest skuteczna w ponad 90% i jest 
bezpłatna. IDHS zaprasza do wysłuchania 
ważnego przesłania pastora Steve’a Eptinga, 
który jest zaangażowany w służbę od 17 lat i 
został mianowany starszym pastorem Hope 
Community Church w lutym 2004 roku: 
  
Kliknij tutaj, aby obejrzeć nagranie pastora 
Steve’a Eptinga. 
 
Gubernator JB Pritzker zapowiedział ponadto 
nowy portal działający pod adresem 
coronavirus.illinois.gov, aby zapewnić 
mieszkańcom łatwo dostępne informacje na 
temat szczepionki przeciwko COVID-19.  
Strona internetowa Coronavirus.illinois.gov 
zapewni uprawnionym mieszkańcom informacje 
o punktach szczepień w ich rejonie, informacje 
o tym, jak umówić się na szczepienie, 
aktualizacje dotyczące planu stanowego i 
kwalifikowalności oraz odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania dotyczące 
szczepionki przeciwko COVID-19  
 
Jeśli chcesz uzyskać szybkie i aktualne 
informacje o szczepieniach przeciwko COVID-
19, wyślij SMS-a o treści VACCINE (w języku 
angielskim) lub VACUNA (w języku 
hiszpańskim) pod numer 552020.   (Mogą 
obowiązywać stawki za przesyłanie wiadomości 
i danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące prywatności, kliknij tutaj.) 
 
 
 
 
 
 

PIERWSZA POMOC W ZAKRESIE 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
DLA SPOŁECZNOŚCI ROLNICZEJ 
 
Czy pracujesz z rolnikami i pracownikami 
rolnymi? Czy wiesz, jak pomóc komuś w 
kryzysie? Program pierwszej pomoc w zakresie 
zdrowia psychicznego uczy uczestników 
rozpoznawania, rozumienia i reagowania na 
oznaki chorób psychicznych i zaburzeń 
związanych z zażywaniem substancji. Kursy 
będą obejmować scenariusze specyficzne dla 
branży rolniczej, aby lepiej przygotować osoby 
do rozpoczęcia rozmów na temat zdrowia 
psychicznego i zażywania substancji z 
przyjaciółmi z gospodarstwa, członkami rodziny 
i klientami. 
 
Osoby zainteresowane mogą zarejestrować się 
na darmowy kurs online, klikając tutaj.  
Najbliższe kursy odbędą się 4 marca od 8:00 do 
13:00 lub 16 marca od 12:00 w południe do 
17:00.  Każdy kurs obejmuje 2,5 godziny pracy 
przed spotkaniem i jest prowadzony bezpłatnie.  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
z Josie Rudolphi (josier@illinois.edu). 
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NOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH DLA SENIORÓW-
IMIGRANTÓW  
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) przypomina, że świadczenia medyczne 
podobne do tych oferowanych w ramach 
programu dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych (dawniej: Pomoc dla osób 
starszych, niewidomych i niepełnosprawnych) 
są teraz oferowane osobom niebędącym 
obywatelami USA w wieku 65 lat i starszym, 
które nie spełniają statusu imigracyjnego dla 
Medicaid. Ten finansowany przez stan specjalny 
program nazywa się Świadczenia zdrowotne dla 
seniorów-imigrantów. 
 
Mieszkańcy stanu Illinois mogą ubiegać się o te 
programy medyczne na jeden z następujących 
sposobów:   

• online na stronie 
www.ABE.Illinois.gov.  

• kontaktując się z Agencją ds. Usług 
Społecznych (pomoc jest dostępna w 59 
językach)  

• dzwoniąc pod numer 1-800-843-6154  
• wysyłając pocztą tradycyjną papierowy 

formularz wniosku.  
 
 


