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KLINIKI SZCZEPIEŃ IDHS 
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
oraz Departament Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois (Illinois Department of Public Health, 
IDPH) rozpoczęły starania społeczne mające na 
celu zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji 
szczepionek COVID-19 wśród społeczności o 
niskich dochodach i nieproporcjonalnie 
obciążonych, wspieranych przez nasze lokalne 
biura Centrum Zasobów Rodzinnych i 
Społecznościowych (Family and Community 
Resource Center, FCRC).    
 
Szczepienia będą bezpłatne. Preferowane są 
umówione wizyty, ale przyjmowane będą również 
osoby zgłaszające się osobiście. Kliniki podające 
pierwszą dawkę będą szczepiły w następujących 
miejscach 30 kwietnia, 1 maja i 2 maja: 
 
• 361 W Indian Trail, Aurora. Zarejestruj się 

tutaj. 
• 512 Clay St, Woodstock. Zarejestruj się tutaj. 
• 3501 W Algonquin Rd, 4th Fl, Rolling 

Meadows. Zarejestruj się tutaj. 
• 3301 Wireton Rd, Blue Island. Zarejestruj się 

tutaj.  
• 2701 West Lake St, Melrose Park. Zarejestruj 

się tutaj. 
Druga dawka będzie oferowana w tych samych 
miejscach w dniach 21, 22 i 24 maja. Dodatkowe 
informacje zostaną podane w najbliższym czasie.  
 
Kliniki podające pierwszą dawkę będą szczepiły 
również w następujących lokalizacjach 7 maja, 8 
maja i 10 maja:  
 
• 2000 N Lewis Ave, Waukegan. Zarejestruj się 

tutaj. 
• 1717 Park St, Suite 105 w Naperville. 

Zarejestruj się tutaj.  
 
Druga dawka będzie oferowana w tych samych 
miejscach w dniach 28 maja, 29 maja i 1 czerwca. 
Dodatkowe informacje zostaną podane w 
najbliższym czasie.  

POMOC TECHNICZNA W RAMACH 
USTAWY O ROZLICZALNOŚCI I 
PRZEJRZYSTOŚCI DOTACJI 
 
Ustawa o rozliczalności i przejrzystości dotacji w 
stanie Illinois (Illinois Grant Accountability and 
Transparency Act, GATA) została stworzona w 
celu zapewnienia spójnych procesów dla dotacji 
stanowych, które są zgodne z federalnymi 
standardami raportowania i audytowania.   
 
Aby wesprzeć organizacje, które działają w trudno 
dostępnych społecznościach, Departament Usług 
Społecznych stanu Illinois (Illinois Department of 
Human Services, IDHS) stworzył System 
Zarządzania Pomocą Techniczną GATA (Learning 
Management System, LMS), który dostarcza 
wskazówek na temat procesu ubiegania się o 
dotacje.  
 
Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do strony 
logowania do systemu zarządzania nauczaniem 
GATA. W przypadku pytań i potrzeby pomocy w 
obsłudze systemu wystarczy wysłać krótką 
wiadomość na adres e-mail 
DHS.GATATraining@illinois.gov.     
 
IDHS zorganizuje sześć jednogodzinnych sesji, 
aby zapewnić wysoki poziom zrozumienia GATA. 
Wymagana jest rejestracja, a liczba miejsc jest 
ograniczona.  
  
Sesje będą identyczne, prosimy więc o rejestrację 
tylko na jeden z poniższych terminów:  
 

• Czwartek, 13 maja o 10:00 (zarejestruj się 
tutaj) 

• Wtorek, 25 maja o 14:00 (zarejestruj się 
tutaj)  

• Środa, 9 czerwca o 10:00 (zarejestruj się 
tutaj) 

• Czwartek, 24 czerwca o 14:00 (zarejestruj 
się tutaj) 

 
Więcej informacji na temat GATA można znaleźć 
tutaj.  
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ZASOBY DOTYCZĄCE ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DOSTĘPNE W JĘZYKU 
HISZPAŃSKIM 
 
Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego 
(National Institute of Mental Health, NIMH) 
oferuje podstawowe informacje na temat zaburzeń 
psychicznych i tematów pokrewnych w języku 
hiszpańskim dla pacjentów i ich rodzin, 
pracowników służby zdrowia i społeczeństwa. 
Materiały drukowane można zamówić bezpłatnie i 
są one dostępne w ilościach hurtowych do 
dystrybucji w przychodniach, szkołach i na 
imprezach środowiskowych. 
 
Aby uzyskać więcej informacji i zamówić 
bezpłatne egzemplarze, należy przejść tutaj. 
 
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, należy 
wejść na stronę shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP 
lub Grocery.Walmart.com i postępowaćj zgodnie z 
instrukcjami na ekranie. Aby zapisać się do SNAP 
lub uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić 
stronę dhs.state.il.us. 
 
Sprzedawcy detaliczni zainteresowani programem 
mogą znaleźć więcej informacji i złożyć wniosek 
na stronie http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot.  

NOWY PROGRAM DORADZTWA 
KRYZYSOWEGO WSPIERAJĄCY 
SPOŁECZNOŚCI NAJCIĘŻEJ DOTKNIĘTE 
PRZEZ COVID-19 
 
IDHS uruchamia Illinois-Strong, program 
pilotażowy, mający na celu zapewnienie społecznego 
doradztwa kryzysowego dla osób mieszkających w 
hrabstwach Cook, Winnebago i St. Clair, które 
zostały dotknięte negatywnymi skutkami 
spowodowanymi przez COVID-19. Program 
koncentruje się na pomocy w zrozumieniu ich reakcji 
i skontaktowaniu ich z innymi osobami i agencjami, 
które mogą pomóc im w poprawie sytuacji.  
 
Pracownicy udzielający indywidualnych porad w 
sytuacjach kryzysowych są aktywnymi słuchaczami, 
którzy oferują otuchę, praktyczną pomoc i wsparcie 
emocjonalne, ucząc jednocześnie technik 
behawioralnych radzenia sobie ze stresem. 
 
Illinois-Strong będzie oferować pomoc związaną z 
klęskami żywiołowymi osobom zidentyfikowanym w 
wyniku indywidualnych i grupowych interakcji. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony: Illinois-
Strong.org gdzie można uzyskać więcej informacji na 
temat tego programu. 
 
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 i wydarzenia 
rekrutacyjne, aby dowiedzieć się więcej na temat 
zatrudnienia w tej agencji.  Listę wszystkich targów 
pracy IDHS, wirtualnych rekrutacji oraz wydarzeń 
związanych z zatrudnieniem można znaleźć tutaj, 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. 


