
BIULETYN LEGISLACYJNY 
IDHS 
1-833-2-FIND-HELP (1-833-234-6343) 

dhs.illinois.gov/helpishere 
abe.illinois.gov 

5 marca 2021 r. 

 

 

PRZYDZIAŁ SNAP P-EBT 

 
 
Począwszy od tego miesiąca, około miliona 
dzieci w stanie Illinois będzie otrzymywać 
dodatkowe świadczenia żywnościowe 
finansowane federalnie, o wartości do 110 
milionów dolarów miesięcznie. Przyznane w 
następstwie wniosku stanu o rozszerzenie 
kwalifikowalności do programu dodatkowe 
wsparcie żywnościowe, finansowane przez 
Biuro ds. Żywności i Żywienia Departamentu 
Rolnictwa USA (U.S. Department of 
Agriculture's Food and Nutrition Service) ma 
dotrzeć do około 200 000 więcej 
kwalifikujących się dzieci w tym roku szkolnym 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

 
Rodziny nie muszą ubiegać się o tę rundę 
świadczeń P-EBT. W nadchodzących 
tygodniach otrzymają oni jedną kartę P-EBT na 
każde uprawnione dziecko, a karty te mogą być 
używane do zakupu artykułów spożywczych w 
autoryzowanych przez EBT punktach sprzedaży 
detalicznej, do których należy większość dużych 
sklepów spożywczych w stanie Illinois. Karty 
zostaną wysłane na adres, który szkoła posiada 
w aktach dziecka. 

 
Pandemiczny Elektroniczny Transfer 
Świadczeń (P-EBT) jest częścią odpowiedzi 
rządu Stanów Zjednoczonych na pandemię 
COVID-19 Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=131 
776. 

 
 
 
 

MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 
HAZARDU 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services) oraz 
Rada stanu Illinois ds. Problemów 
Hazardowych (Illinois Council on Problem 
Gambling, ICPG), we współpracy z Krajową 
Radą ds. Programów Hazardowych (National 
Council on Problem Gambling, NCPG) 
poświęca marzec na pomoc tym, którzy cierpią 
z powodu problemów z hazardem. Hasło 
kampanii „Świadomość + Działanie” dotyczy 
podejmowania działań i rozmów na temat 
problematycznych kwestii związanych z 
hazardem oraz kierowania ludzi do pomocy, 
której mogą potrzebować. 

 
Organizacje lecznicze IDHS, które zapewniają 
leczenie hazardu i usługi pomocnicze będą 
sponsorować możliwości edukacyjne i 
wydarzenia dla mieszkańców stanu Illinois 
przez cały marzec. W tym roku Narodowy 
Dzień Badań Przesiewowych przypadnie we 
wtorek 9 marca, 2021. Więcej informacji na 
temat wszystkich wydarzeń PGAM można 
znaleźć na stronie 
https://weknowthefeeling.org. 

 
Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, ma problem z 
hazardem, zadzwoń pod numer 1-800-
GAMBLER lub wyślij SMS o treści ILGAMB 
na numer 53342. Możesz również odwiedzić 
https://weknowthefeeling.org , aby uzyskać 
więcej 
informacji na temat problemu hazardu oraz 
tego, jak zwiększać świadomość i podejmować 
działania w zakresie problemu hazardu. 
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MIESIĄC WIEDZY O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
ROZWOJOWEJ  

 
 
Każdego marca Krajowe Stowarzyszenie Rad 
ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową 
(National Association of Councils on 
Developmental Disabilities, NACDD) i jego 
partnerzy wspólnie tworzą kampanię w 
mediach społecznościowych, która podkreśla 
jak wiele sposobów łączenia się osób z 
niepełnosprawnością i bez niej tworzy silne, 
zróżnicowane społeczności. 

 
Kampania ma na celu podniesienie 
świadomości na temat włączania osób z 
niepełnosprawnością rozwojową we wszystkie 
aspekty życia społecznego, a także 
uświadomienie barier, jakie osoby 
niepełnosprawne wciąż czasami napotykają w 
kontaktach ze społecznościami, w których żyją. 
Chcemy wykorzystać tę kampanię do pokazania 
wspaniałej pracy, która jest wykonywana, aby 
uczcić i poprawić jakość życia osób z 
zaburzeniami rozwoju. 

 
NOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH DLA SENIORÓW-
IMIGRANTÓW 

 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
przypomina, że świadczenia medyczne podobne 
do tych oferowanych w ramach programu dla 
seniorów i osób z niepełnosprawnością (Seniors 
and Persons with Disabilities) są obecnie 
oferowane osobom w wieku 65 lat i starszym, 
które nie spełniają warunków imigracyjnych do 
otrzymania Medicaid. Specjalny program 
finansowany przez stan nosi nazwę Świadczenia 
Zdrowotne dla Seniorów-Imigrantów (Health 

Benefits for Immigrant Seniors). 
 
Mieszkańcy stanu Illinois mogą ubiegać się o te 
programy medyczne na jeden z następujących 
sposobów: 
• online pod adresem 

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 w papierowy formularz 

wniosku. 
 
CENTRUM ZASOBÓW DLA RODZINY 
STANU ILLINOIS 

 
 
Centrum Zasobów dla Rodziny stanu Illinois 
(Illinois Family Resource Center, IFRC) 
oferuje pomoc techniczną, warsztaty i 
szkolenia dla świadczeniodawców 
zajmujących się problemem 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 telefonicznie do czasu, gdy będzie 
można świadczyć usługi osobiście, a na wiosnę 
oferowane będą webinaria. 

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
IFRC, odwiedź 
illinoisfamilyresources.org. 
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DOSTAWA LUB ODBIÓR PRODUKTÓW 
SPOŻYWCZYCH PRZEZ SNAP ONLINE 

 

Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
jest dumny, że może współpracować z ALDI, 
Amazon i Walmart oferując zakupy online w 
ramach SNAP dla ponad 1,9 miliona klientów 
SNAP w stanie Illinois w około 1 milionie 
gospodarstw domowych. Uczestnicy mają 
dostęp do świeżej żywności i artykułów 
spożywczych z ALDI poprzez usługę Instacart 
z dostawą i odbiorem w tym samym dniu. 

 
Aby skorzystać ze świadczeń SNAP online 
wejdź na shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP, lub 
Grocery.Walmart.com i postępuj zgodnie z 
instrukcjami na ekranie. Aby zapisać się do 
SNAP lub uzyskać więcej informacji, prosimy 
odwiedzić stronę dhs.state.il.us. 

 
Sprzedawcy detaliczni zainteresowani 
programem mogą uzyskać więcej 
 informacji oraz
 zgłosić się pod adresem 
http://www.fns.usda.gov/snap/online- 
purchasing-pilot. 


