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 6متاجر تجزئة جديدة تنضم إلى برنامج توصيل البقالة إلكترونيًا
لمستفيدي برنامج SNAP

هيئة الخدمات البشرية تعلن عن استثمارات إضافية لمساعدة اآلباء
واألمهات ومقدمي خدمات رعاية األطفال

يسر هيئة الخدمات البشرية في إلينوي ( )IDHSأن تعلن عن انضمام 6
متاجر جديدة لتوفير شراء بقالة برنامج  SNAPإلكترونيًا في إلينوي.
والمتاجر المنضمة الجديدة هي  Capri IGAوCounty Market
وSchnucks
FairPlay
Neighborhood
وMarket
و Supermercados El Gueroو .Woodman’s Marketويبلغ عدد
متجرا في أنحاء إلينوي.
فروع هذه المتاجر 83
ً

يسر هيئة الخدمات البشرية أن تعلن عن استثمارات جديدة لدعم رعاية
األطفال تستهدف مساعدة اآلباء واألمهات العاطلين عن العمل والساعين
للعودة إلى العمل وتعزيز قاعدة رعاية األطفال من خالل دعم دور الرعاية
والعاملين فيها.

وبعد إضافة هذه المتاجر ،أصبح إجمالي خيارات شراء البقالة على اإلنترنت
للعائالت المستفيدة من برنامج  SNAPفي إلينوي تسعة خيارات .باإلضافة إلى أن
 Aldiو  Amazonو  Walmartتقبل أيضًا طلبات الشراء على اإلنترنت في
الوالية.

لالستفادة من إعانات  SNAPعلى اإلنترنت ،قم بزيارة
 www.capriiga.comأو mycountymarket.com/shop/online-
 /grocery-shoppingأو  fairplayfoods.comأو
 /shop.supermercadoselguero.comأو shopwoodmans.com
أو  shop.aldi.usأو  Amazon.com/SNAPأو
 Grocery.Walmart.comواتبع التعليمات المبينة على الشاشة.
يستطيع المشاركة جميع المستفيدين من برنامج  SNAPالحاملين لبطاقات
 Linkفي إلينوي .للتسجيل والحصول على إعانات  SNAPأو لمعلومات
أخرى ،يرجى زيارة .dhs.state.il.us
يمكن لمتاجر التجزئة الراغبة في االنضمام للبرنامج االطالع على المزيد
الطلبات
وتقديم
المعلومات
من
على http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-
.pilot
أمر تنفيذي جديد يفرض إثبات التطعيم أو اختبار كوفيد 19-في مراكز
الرعاية النهارية
أمرا تنفيذيًا جديدًا يلزم جميع العاملين في
أصدر الحاكم جيه بي بريتزكر ً
مراكز الرعاية النهارية في والية إلينوي بتلقي لقاح كوفيد في موعد أقصاه
أول يناير أو الخضوع الختبار كوفيد أسبوعي .وهذا اإللزام الجديد ينطبق
على أكثر من  55000موظف يعملون في مراكز الرعاية المرخصة في
أنحاء الوالية.
يلتزم العامل بالرعاية النهارية بأن يتلقى إما الجرعة األولى من لقاح Pfizer
أو  Modernaوإما لقاح  Johnson & Johnsonذي الجرعة الوحيدة قبل
 3ديسمبر ،وأن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح  Pfizerأو  Modernaقبل
 3يناير  .2022ويجب على كل من لم يتلقى كامل التطعيم من العاملين
بالرعاية النهارية قبل  3ديسمبر أن يخضع الختبار كوفيد أسبوعي إلى أن
يتلقى اللقاح.

تدرك الهيئة أن األسر العاطلة عن العمل تحتاج إلى المساعدة في العودة إلى
واعتبارا من  1أكتوبر  2021سيكون
العمل بسبب جائحة كوفيد .19-ولذلك،
ً
ً
اآلباء واألمهات العاطلون والباحثون عن العمل بحثا حقيقيًا مستحقين
لمساعدة مقدارها ثالثة أشهر من مصاريف رعاية األطفال ،بشرط استيفاء
شروط استحقاق برنامج مساعدات رعاية األطفال ( .)CCAPفإذا أصبح
ً
عاطال عن العمل أو التحق ببرنامج تعليمي قبل نهاية مدة
الوالد (أو الوالدة)
الثالثة أشهر وكان مستوفيًا لجميع شروط استحقاق برنامج CCAP
شهرا.
األخرى ،فسيتم تمديد استحقاقه لمدة إجمالية قدرها 12
ً
تستطيع األسر الراغبة في طلب المساعدة من خالل برنامج CCAP
االتصال بوكالة موارد وإحالة رعاية األطفال المحلية ( )CCR&Rعلى
الموقع  https://www.inccrra.org/about/sdasearchأو االتصال
بالخط المجاني .4453-202-877-1
كما ستطلق الهيئة برنامج  Child Care Workforce Bonusالشهر
القادم .فمن خالل هذا البرنامج سيكون جميع العاملين في مراكز ودور
الرعاية النهارية المرخصة والمعفاة من الترخيص مستحقين لمكافأة قدرها
 1000دوالر ،بشرط استيفاء جميع شروط الترخيص والصحة والسالمة.
وسيستلم الموظف المستحق المكافأة من مركز الرعاية الذي يعمل به وذلك
خالل المدة من أكتوبر  2021إلى مارس  .2022بعد هذه المكافأة ،ستجرى
مرحلتان أخريان لمنح عودة عمل مراكز ودور رعاية األطفال ،باإلضافة
إلى مرحلة أخرى من المنح في عام  ،2022وذلك ضمن التمويل البالغ قدره
 300مليون دوالر المخصص لدعم مقدمي خدمات رعاية األطفال في أنحاء
الوالية.
ستتاح ألصحاب العمل معلومات التقدم بطلبات مساعدة البرنامج من خالل
شبكة وكاالت موارد وإحاالت رعاية األطفال في إلينوي ()INCCRRA
خالل األسابيع القادمة .وعلى صاحب العمل االلتزام بأن يدفع للموظف
المبلغ الكامل  %100للمكافأة الممنوحة من الوالية.
لمعرفة المزيد عن فرص مساعدات رعاية األطفال ،قم بزيارة
www.ilgateways.com/financial.opportunities/restoration-grants
هيئة الخدمات البشرية تحتفل بأكتوبر الشهر الوطني لوقاية الشباب من
تعاطي المخدرات
تقود هيئة الخدمات البشرية ممثلة في إدارة الوقاية والتعافي من تعاطي
المخدرات ( )SUPRالجهود المبذولة للتصدي الضطرابات تعاطي
المخدرات في الوالية ومحاربتها.
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ونظرا لخطورة الجمع بين تعاطي المخدرات وقيادة المركبات الذي يؤدي
ب
ً
إلى الحوادث والوفيات ،خصصت الهيئة أيضًا أيام  17إلى  23أكتوبر لتكون
األسبوع الوطني لسالمة القيادة بين المراهقين.

برنامج المساعدات الطارئة لإليجار والمرافق

فتعاطي المخدرات يعد من أهم أسباب حوادث سيارات المراهقين .حيث
أعلنت وزارة النقل أن حوادث السيارات هي السبب األول في الوفيات بين
األفراد من سن  15إلى  18عا ًما.
يعقد الشريك المجتمعي للهيئة مركز  Prevention Firstومركز Youth
 Prevention Resource Centerالتابع لمركز Prevention First
ندوة عبر اإلنترنت مدتها ساعة بعنوان" :تعاطي الكحوليات والسالمة
المرورية بين المراهقين" يوم الثالثاء الموافق  19أكتوبر.

برنامج المساعدات اإلسكانية بهيئة الخدمات البشرية هو برنامج مساعدات
طارئة لدفع اإليجار والمرافق والذي يستهدف إعانة العائالت المستحقة
المتضررة من فيروس كوفيد 19-بوالية إلينوي .وقد أقامت هيئة الخدمات
البشرية في إلينوي شراكات مع منظمات مجتمعية إلدارة هذا البرنامج.

كما تحتفل الهيئة باليوم الوطني DEA and Partners’ National
 Prescription Take Back Dayفي  23أكتوبر من الساعة  10ص
ظهرا .ويحتفل بهذا اليوم لرفع الوعي بإدمان األدوية الموصوفة طبيًا،
إلى 2
ً
مع التوعية بالطرق اآلمنة والمناسبة والمسؤولة للتخلص من العقاقير
الموصوفة.

تقبل الطلبات اآلن في المنظمات الشريكة للهيئة .على الراغبين في تلقي
المساعدة االتصال بإحدى المنظمات باستخدام المعلومات المتوفرة من هذا
الرابطhttps://www.illinoisrentalassistance.org/providers :
البرنامج
عن
المزيد
لمعرفة
.www.illlinoisrentalassistance.org

حيث يستطيع أي فرد إلقاء األدوية الموصوفة وغير الموصوفة غير
المستخدمة أو المنتهية صالحيتها في مواقع مخصصة للتخلص من األدوية
في أنحاء الوالية .فإذا أردت أنت أو جهتك المشاركة في هذه الفعالية يمكنك
الشراكة مع جهة إنفاذ القانون المحلية في منطقتك.
يمكنك زيارة  www.takebackday.dea.govلمعرفة مواقع التخلص
من األدوية أو اتصل بمركز اتصال االشتراك في قسم DEA Diversion
 Control Divisionعلى الرقم  9539-882-800-1لمعرفة المزيد عن
هذه المواقع.
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