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 برنامج مساعدات اإليجار والمرافق أثناء الطوارئ 

 
برنامج  هو  البشرية  الخدمات  بهيئة  اإلسكانية  المساعدات  برنامج 

العائالت  إعانة  يستهدف  والمرافق  اإليجار  لدفع  طارئة  مساعدات 

إلينوي.  على الراغبين   19-المستحقة المتضررة من كوفيد بوالية 

المعلومات  باستخدام  الوكاالت  بإحدى  االتصال  المساعدة  تلقي  في 

الراب هذا  من  ط:  المتوفرة 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers 

بزيارة  تفضل  البرنامج  عن  المعلومات  من  للمزيد 

www.illlinoisrentalassistance.org . 

 

يوم   تخصص  البشرية  الخدمات  اليوم   31هيئة  ليكون  أغسطس 

 لمي للتوعية بمخاطر الجرعات الزائدة العا

 
من  والتعافي  الوقاية  إدارة  في  متمثلة  البشرية  الخدمات  هيئة  تقود 

( المخدرات  ألزمة SUPRتعاطي  للتصدي  المبذولة  الجهود   )

 اضطرابات تعاطي المخدرات في الوالية. 

 

وفي اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الجرعات الزائدة تجدد اإلدارة 

 ها بضمان توفير العالج ومحاربة وصم اإلدمان.   التزام

 

مليون دوالر تستهدف   13وقد بدأت الهيئة مؤخًرا في استثمار نحو  

بها التصدي ألزمة المواد األفيونية من خالل زيادة المتوفر من عقار 

عالج  في  يستخدم  األفيونية  للمواد  مضاد  عقار  وهو  النالوكسون 

ت في  فالتوسع  الزائدة.  أحد الجرعات  النالوكسون  عقار  وفير 

االستراتيجيات الهامة للحد من األضرار، وهي استراتيجية تنتهجها 

 الهيئة لمساعدة المتعرضين لمرض اإلدمان.

 

المنظمات الراغبة في طلب عقار "ناركان" من خالل هذا البرنامج 

الموقع  على  الدخول  يمكنها 

www.dhs.state.il.us/AccessNarcan  .لبدء اإلجراءات 

المخدرات،  تعاطي  من  تعرفه  أي شخص  أو  أنت  تعاني  كنت  إذا 

مساعدة مدمني المواد األفيونية والمواد األخرى التابع فاتصل بخط  

( Helpline for Opioids and other Substancesللوالية )

" إلى الرقم HELPأو ارسل كلمة "  6343-234-833-1على الرقم  

 . HelplineIL.orgأو قم بزيارة  833234

 

بقالة   إلكترونيًا متاجر  البقالة  توصيل  برنامج  إلى  تنضم  جديدة 

 SNAPلمستفيدي برنامج 
 

يسر هيئة الخدمات البشرية أن تعلن أن متاجر البقالة التي توفر شراء 

لبرنامج   سبعة   SNAPالبقالة  اآلن  أصبحت  إلينوي  في  إلكترونيًا 

هم   جدد  شركاء  أربعة  انضم  حيث   Woodman’sمتاجر. 

 Super Mercadosو  Fairplay Foodsو  County Marketو

El Guero  . 

 

لتوفير   Walmartو  Amazonو  ALDIانضمت هذه المتاجر إلى  

للعائالت المستحقة إلعانات   البقالة  . حيث يستطيع SNAPطلبات 

الغذائية  والسلع  الطازجة  األغذية  على  الحصول  المستفيدون 

يوم عبر خدمات التوصيل واالستالم في نفس ال  ALDIاألساسية من  

 . Instacartعن طريق شركة 

  

إعانات   من  بزيارة   SNAPلالستفادة  قم  اإلنترنت،  على 

shopwoodmans.com   أو

-grocery-mycountymarket.com/shop/online

shopping/    أوfairplayfoods.com   أو

shop.supermercadoselguero.com/    أوshop.aldi.us   أو

Amazon.com/SNAP    أوGrocery.Walmart.com   واتبع

إعانات  على  والحصول  للتسجيل  الشاشة.  على  المبينة  التعليمات 

SNAP أو لمعلومات أخرى، يرجى زيارة dhs.state.il.us. 

 

ويمكن لمتاجر التجزئة الراغبة في االنضمام للبرنامج االطالع على 

الطلبات  وتقديم  المعلومات  من  المزيد 

:www.fns.usda.gov/snap/online//http- على

pilot-purchasing.  
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نشاط هيئة الخدمات البشرية في التوعية باللقاح وفرص التوظيف 

 في توزيعه

 
( بدعم من هيئة الصحة العامة IDHSتبحث هيئة الخدمات البشرية )

( إلينوي  )IDPHفي  مجتمعية  منظمات  عن   )CBOs للشراكة  )

 معدالت قبول اللقاح في أنحاء الوالية.معها بهدف رفع 

 

عن  العامة  الصحة  وهيئة  البشرية  الخدمات  هيئة  تبحث  حيث 

منظمات مجتمعية قادرة على توفير الخدمات التالية بهدف توظيف 

 بالمواقع التي تديرها الهيئتان: 19-األفراد في تطعيم كوفيد

 

 التسويق والتوظيف •

 هاتفيًا ومن المنازل تسجيل طلبات التطعيم  •

 تكاليف الموقع/تأجير المكان  •

 الوجبات والمشروبات الخفيفة •

 وسائل النقل •

أيام   • األخرى  الدعم  أو فرق  الترجمة  فرق خدمات  إعداد 

 التطعيم 

 

 .الموقعلمعرفة المزيد، يُرجى زيارة هذا  

 

 تمويل والمنح  فرص ال

 

التمويل  فرص  إعالنات  من  الكثير  البشرية  الخدمات  هيئة  تصدر 

(NOFOs لبرامجنا طوال العام. يمكنك االطالع على قائمة كاملة )

موقع فرص التمويل من هيئة الخدمات البشرية بفرص التمويل على  

 . ينويبإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GATAالبرنامج التدريبي لقانون 

 

 
 

( لوضع GATAصدر قانون المساءلة والشفافية في برامج المنح ) 

الوالية بما يتوافق  المقدمة من  بالمنح  الخاصة  المتسقة  اإلجراءات 

 مع معايير اإلبالغ والتدقيق الفيدرالية.   

 

في  المجتمعات  تخدم  التي  األهلية  للمنظمات  أفضل  دعم  أجل  من 

( التقنية  للمساعدة  التعلم  إدارة  نظام  أنشئ  إلينوي،  ( LMSوالية 

ا  GATAلقانون   الخدمات  هيئة  التوجيهات في  لتقديم  لبشرية 

 اإلرشادية الخاصة بإجراءات طلب المنح.

 

خمسة  ويشمل  الذاتية  الوتيرة  بمستوى  التعلم  بنظام  متاح  النظام 

المقررات هي نحو   التقريبية الستكمال جميع   24مقررات. والمدة 

بعد  عن  الذاتية  بالوتيرة  بالتعلم  متاح  النظام  أن  الرغم  على  ساعة 

 ى مقررات منفصلة.   ويقسم النظام إل

   

الدخول على نظام  إلى صفحة تسجيل  للدخول مباشرة  اضغط هنا 

 . GATAإدارة التعلم للبرنامج التدريبي لقانون 

     

الرد على االستفسارات وطلبات المساعدة في محتوى المواضيع من 

اإللكتروني:  البريد  خالل 

DHS.GATATraining@illinois.gov . 

   

، فقد عقدت هيئة الخدمات GATAإذا كانت لديك أسئلة بشأن قانون  

س  منها  كل  مدة  حلقات  رفيع البشرية  عام  استعراض  لتقديم  اعة 

 باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.  GATAالمستوى لبرنامج قانون 

 

 اضغط هنا للغة اإلنجليزية.

 ية. اضغط هنا للغة اإلسبان
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