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والمرافق  لإليجار  الطارئة  المساعدات  برنامج 

 
برنامج المساعدات اإلسكانية بهيئة الخدمات البشرية هو برنامج مساعدات  

المستحقة  العائالت  إعانة  يستهدف  والذي  والمرافق  اإليجار  لدفع  طارئة 

كوفيد فيروس  من  هيئة    19-المتضررة  أقامت  إلينوي.  الخدمات بوالية 

 البشرية في إلينوي شراكات مع منظمات مجتمعية إلدارة البرنامج. 

 

تلقي   الراغبين في  للهيئة. على  الشريكة  المنظمات  في  اآلن  الطلبات  تقبل 

المساعدة االتصال بإحدى المنظمات باستخدام المعلومات المتوفرة من هذا 

 https://www.illinoisrentalassistance.org/providersالرابط: 

 

تفضل البرنامج مات عن المعلو يد من للمز

 . www.illlinoisrentalassistance.orgبزيارة  

 

الخدمات  هيئة  من  النصية  بالرسائل  المجاني  النفسي  الدعم  خط 

 CALL 4 CALMالبشرية في إلينوي، 

إلينوي وتفهم اآلثار السيئة التي خلفتها   البشرية في  تدرك هيئة الخدمات 

كوفيد الصحة    19-جائحة  إدارة  أطلقت  ولذلك   . النفسية.  الصحة  على 

"، وهي خدمة خط Call4Calmالنفسية بهيئة الخدمات البشرية خدمة "

نصي مجاني للدعم النفسي تستهدف مساعدة سكان إلينوي الذين يعانون  

 .19-من الضغط النفسي والمشاكل النفسية الناتجة عن جائحة كوفيد

 

كلمة  إرسال  نفسي  إخصائي  إلى  التحدث  في  يرغب  من  يستطيع 

"TALK  الرقم إلى  إلى  HABLAR، وباإلسبانية "5-5-2-0-2-0"   "

هي خدمة مجانية وال    Call4Calm. خدمة  0-2-0-2-5-5قم:  نفس الر

 يفصح فيها عن هوية طالب المساعدة.

 

مكالمة  سيتلقى  الساخن،  الخط  إلى  الرسالة  المساعدة  إرسال طالب  بعد 

خالل   المحلي   24في  النفسية  الصحة  لمركز  تابع  مستشار  من  ساعة 

-0-2-5-5الرقم    ليقدم له الدعم. يمكن أيًضا ألي فرد إرسال رسالة إلى

تحتوي على كلمات رئيسية مثل "بطالة" أو "غذاء" أو "مأوى"،   2-0

وسيتلقى المعلومات حول كيفية طلب الدعم والخدمات وكيفية الحصول  

 عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

الشباب  لوقاية  الوطني  الشهر  بأكتوبر  تحتفل  البشرية  الخدمات  هيئة 

 من تعاطي المخدرات

 

الخدمات   هيئة  من تقود  والتعافي  الوقاية  إدارة  في  متمثلة  البشرية 

( المخدرات  الضطرابات SUPRتعاطي  للتصدي  المبذولة  الجهود   )

 تعاطي المخدرات في الوالية ومحاربتها. 

 

ونظًرا للعالقة الخطيرة بين تعاطي المخدرات وبين قيادة المركبات التي 

أيام   أيًضا  الهيئة  والوفيات، خصصت  الحوادث  إلى    23إلى    17تؤدي 

فتعاطي   المراهقين.  بين  القيادة  لسالمة  الوطني  األسبوع  لتكون  أكتوبر 

ظل   في  وذلك  المراهقين،  قيادة  حوادث  أسباب  أهم  من  يعد  المخدرات 

الوفيات  في  األول  السبب  السيارات هي  أن حوادث  النقل  إعالن وزارة 

 عاًما.  18إلى  15بين األفراد من سن 

 

للهيئة مركز   المجتمعي  الشريك   Prevention First and theيعقد 

Youth Prevention Resource Center    لمركز التابع 

Prevention First   بعنوان "تعاطي اإلنترنت مدتها ساعة  ندوة عبر 

الموافق   الثالثاء  يوم  للمراهقين"  المرورية  والسالمة   19الكحوليات 

الساعة   )بالت  10أكتوبر  المركزي(.  صباًحا  هنا وقيت  من  سجل 

 للمشاركة في الندوة. 
 

الوطني   باليوم  الهيئة   DEA and Partners’ Nationalكما تحتفل 

Prescription Take Back Day    الساعة    23في من    10أكتوبر 

إلى   ب  2ص  ويحتفل  األدوية ظهًرا.  بإدمان  الوعي  لرفع  اليوم  هذا 

والمسؤولة  والمناسبة  اآلمنة  بالطرق  التوعية  مع  طبيًا،  الموصوفة 

 للتخلص من العقاقير الموصوفة. 

 

حيث يستطيع أي فرد إلقاء األدوية الموصوفة وغير الموصوفة غير 

للتخلص من  في مواقع مخصصة  المنتهية صالحيتها  أو  المستخدمة 

اء الوالية. فإذا أردت أنت أو جهتك المشاركة في هذه األدوية في أنح

 الفعالية يمكنك الشراكة مع جهة إنفاذ القانون المحلية في منطقتك. 

 

زيارة   مواقع    www.takebackday.dea.govيمكنك  لتحديد 

 DEAجيل في قسم  التخلص من األدوية أو اتصل بمركز اتصال التس

Diversion Control Division    9539-882-800-1على الرقم 

 لمعرفة المزيد عن هذه المواقع. 
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تعمل هيئة الخدمات البشرية في إلينوي على زيادة الجهود  

ومنع  األفيونية  المخدرات  تعاطي  وباء  لمكافحة  المبذولة 

 الوفيات المرتبطة به

 
حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة   2944، كان هناك  2020في عام  

من  عدد  أكبر  هو  وهذا  إلينوي.  في  األفيونية  الُمخدرة  المواد  من 

 الوفيات السنوية التي تسجلها والية إلينوي.

 

( المخدرات  تعاطي  من  والتعافي  الوقاية  إدارة  هيئة SUPRتقود  في   )

اضطرابات الخدمات البشرية في إلينوي جهود الوالية المبذولة لمكافحة  

 وباء تعاطي المواد األفيونية والمخدرات األخرى. 

 

 13ووفقًا لذلك، تستثمر هيئة الخدمات البشرية في إلينوي ما يقرب من 

خالل  من  األفيونية  المواد  تعاطي  أزمة  مكافحة  بهدف  دوالر  مليون 

النالوكسون.  عقار  للحياة،  المنقذ  العقار  إلى  الوصول  نطاق  توسيع 

هو من   والنالوكسون  الزائدة  الجرعة  لعالج  يستخدم  أفيوني  مضاد 

تماًما   آمن  الدواء  وهذا  والفنتانيل.  الهيروين  مثل  األفيونية،  المواد 

ويمكن إعطاؤه عن طريق رذاذ األنف أو الحقن العضلي. يمكن إعطاء 

عقار نالوكسون عن طريق األنف، ناركان، بواسطة أي شخص )من  

ونشجع   الطبية(  التخصصات  ذوي  األشخاص غير  وأحباء  األصدقاء 

الذين يتعاطون المخدرات على أن يحرصوا على تواجد عقار ناركان 

 معهم. 

 

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

يمكنها الدخول على الموقع  

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

 

وي،  لمزيد من المعلومات حول حالة وباء تعاطي المواد األفيونية في إلين

يمكنك االطالع على التقرير نصف السنوي لوزارة الصحة العامة في 

إلينوي حول تعاطي المواد األفيونية: 

es/default/files/publicatihttp://www.dph.illinois.gov/sit

2021.pdf-august-report-opioid-semiannual-ons/idph  

 

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

للوالية  التابع  األخرى  والمواد  األفيونية  المواد  مدمني  مساعدة  بخط 

(Helpline for Opioids and other Substances  الرقم على   )

أو   833234" إلى الرقم  HELPأو ارسل كلمة "  1-833-234-6343

 . HelplineIL.orgقم بزيارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GATAالبرنامج التدريبي لقانون 

 

 ( المنح  برامج  في  والشفافية  المساءلة  قانون  لوضع  GATAصدر   )

مع   يتوافق  بما  الوالية  من  المقدمة  بالمنح  الخاصة  المتسقة  اإلجراءات 

 معايير اإلبالغ والتدقيق الفيدرالية.

 

في   المجتمعات  تخدم  التي  األهلية  للمنظمات  أفضل  دعم  أجل  والية من 

( التقنية  للمساعدة  التعلم  إدارة  نظام  أنشئ  لقانون LMSإلينوي،   )

GATA    في هيئة الخدمات البشرية لتقديم التوجيهات اإلرشادية الخاصة

 بإجراءات طلب المنح.

 

النظام متاح بنظام التعلم بمستوى الوتيرة الذاتية ويشمل خمسة مقررات. 

المقررا جميع  الستكمال  التقريبية  نحو  والمدة  هي  على    24ت  ساعة 

إلى  النظام  بعد ويقسم  الذاتية عن  بالوتيرة  بالتعلم  النظام متاح  أن  الرغم 

 مقررات منفصلة. 

 

إدارة   الدخول على نظام  إلى صفحة تسجيل  للدخول مباشرة  اضغط هنا 

 . GATAللبرنامج التدريبي لقانون  التعلم

 

الرد على االستفسارات وطلبات المساعدة في محتوى 

المواضيع من خالل البريد اإللكتروني: 

DHS.GATATraining@illinois.gov. 

 

قانون   بشأن  أسئلة  لديك  كانت  الخدمات GATAإذا  هيئة  عقدت  فقد   ،

البشرية حلقات مدة كل منها ساعة لتقديم استعراض عام رفيع المستوى  

 باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.  GATAلبرنامج قانون 

اإلنجليزية. للغة  هنا   اضغط 

 اضغط هنا للغة اإلسبانية. 
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