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  CALM 4اتصل بـ  ، IDHS خط الدعم العاطفي المجاني من

 

على الصحة العقلية ويتفهمها. وفقًا لذلك ، أنشأ قسم   IDHS يتعرف

خًطا نصيًا للدعم العاطفي   IDHS التابع لـ (DMH) الصحة العقلية

اإلجهاد   ، Call4Calm ، مجانًا من  يعانون  الذين  إلينوي  لسكان 

العقلية المتعلقة بـومشاكل الصحة   COVID-19.  

 

يمكن لألفراد الذين يرغبون في التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية 

الرقم   ;quot;TALK&quot& إرسال 0-2-0-2-5-5إلى  أو      ،

إلى   ;quot;HABLAR&quot& بالنسبة لإلسبانية ، يمكنهم إرسال

الرقم:   2-5-5نفس  -  0-2-0. Call4Calm   ، لالستخدام  مجاني 

ل األفراد مجهولينوسيظ .  

 

بمجرد أن يرسل المقيم رسالة نصية إلى الخط الساخن ، في غضون  

24 ساعة ، سيتلقى مكالمة من مستشار يعمل من قبل مركز صحة    

نصية  رسالة  إرسال  أيًضا  لألفراد  يمكن  الدعم.  لتقديم  محلي  نفسية 

الرقم   0-2-0-2-5-5إلى  مثل     ، رئيسية  كلمات  مع   ،  

&quot; البطالة&quot;  أو &quot; الغذاء&quot; أو 

&quot;المأوى&quot; ،   التنقل كيفية  حول  معلومات  وسيتلقون 

  .والوصول إلى الدعم والخدمات

 

اختبار أو  تلقيح  يتطلب  الذي  التنفيذي  في   COVID-19 األمر 

  DAYCARE مراكز

 

الحاكم جميع   JB Pritzker أصدر  من  يطلب  جديدًا  تنفيذيًا  أمًرا 

في   لقاحالعاملين  على  الحصول  إلينوي  في  النهارية  الرعاية  مركز   

COVID   أسبوعي الختبار  الخضوع  أو   ، يناير  أوائل  بحلول 

55000للفيروس. ينطبق التفويض الجديد على أكثر من   موظف في    

  .مراكز الرعاية النهارية المرخصة في جميع أنحاء الوالية

 

على   النهارية  الرعاية  موظفو  يحصل  أن  من يجب  األولى  الجرعة 

لقاح ، Moderna أو Pfizer لقاح من  واحدة  جرعة   Johnson أو 

&amp; Johnson   3بحلول لقاح   من  الثانية  والجرعة   ، ديسمبر   

Pfizer أو Moderna   3بحلول يناير     . أي طاقم رعاية نهارية  2022

بحلول   بالكامل  تطعيمهم  يتم  لم  3الذين  أن يخضعوا     يجب  ديسمبر 

  األسبوعي حتى يتم تطعيمهم بالكامل COVID الختبار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب إجراء استثمارات كبيرة لمكافحة العنف المسلح كأزمة صحية 

  عامة

 

أزمة صحية  يمثل  المسلح  العنف  أن  بريتزكر  بي  جي  الحاكم  أعلن 

250عامة وأعلن دعمه الستثمار حكومي قيمته   مليون دوالر على    

خطة لتنفيذ  المقبلة  الثالث  السنوات   Reimagine Public مدى 

Safety ،   البيانات وتستند إلى وهي مبادرة لمنع العنف تعتمد على 

الخدمات  إدارة  خالل  من  االستثمارات  هذه  إجراء  سيتم  المجتمع. 

إلينوي في  والتحويل   (IDHS) اإلنسانية  العنف  منع  برامج  في 

  .وتوظيف الشباب

تب منع  مك Reimagine Public Safety Act (RPSA) أنشأ قانون

النارية  األسلحة  باستخدام  للتركيز   IDHS داخل (OFPV) العنف 

على الحد من عنف األسلحة النارية في المجتمعات التي تشهد أعلى  

النارية. مطلوب لتحديد والعمل مع   OFVP معدالت عنف األسلحة 

منظمي منع العنف في أحياء شيكاغو ذات أعلى معدالت العنف. في 

، شيكاغو  خارج  سيشكل  مناطق   OFVP   استشارية مجموعات 

األسلحة   عن  الناجمة  والوفيات  اإلصابات  لتقليل  مصممة  مجتمعية 

  .النارية
 

عن فرص تمويل تنافسية لمنح   OFVP في األسابيع المقبلة ، سيعلن

الشباب والتدخل.  تم  العنف وتنمية  لمنع  الفنية  المساعدة  تركز على 

السنة المالية    تخصيص خمسين مليون دوالر كتمويل لبقية 22 للوالية    

100، وسيتم طلب  مليون دوالر لكل من السنتين الماليتين التاليتين   .  

 

المجتمع   IDHS أطلقت لمنظمات  التدريب  الفنية وفرص  المساعدة 

تمويل من شأنه  للحصول على  للتقدم بطلب  الوالية  أنحاء  في جميع 

حأن يساعد في معالجة العوامل التي تسهم في عنف السال .  

 

وفرص  المتاحة  الفنية  المساعدة  حول  معلومات  على  للحصول 

موقع بزيارة  قم   ، القادمة   على  IDHS التمويل 

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx. الويب على  
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  منح الفرص

 

من   IDHS تصدر التمويلالعديد  بفرص  اإلخطارات   (NOFOs) 

بفرص  كاملة  قائمة  على  العثور  يمكنك  لبرامجنا.  العام  مدار  على 

  .IDHS Grant Opportunities التمويل على صفحة ويب

 

  المساعدة في اإليجارات والمرافق الطارئة
 

اإلسكان مساعدة  اإليجار   IDHS برنامج  في  مساعدة  برنامج  هو 

 والمرافق يستهدف المساعدة لألسر المؤهلة في إلينوي المتأثرة بوباء

COVID-19. دخلت IDHS   في شراكة مع منظمات مجتمعية إلدارة

  .البرنامج
 

لنا. يجب على  الشريكة  المنظمات  قبل  بنشاط من  الطلبات  قبول  يتم 

ا المقدمة المتقدمين  المعلومات  باستخدام  بالمنظمة  االتصال  لمهتمين 

الرابط هذا   :عبر 

https://www.illinoisrentalassistance.org/providers  

 

بزيارة قم   ، البرنامج  حول  المزيد    لمعرفة 
www.illlinoisrentalassistance.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6تمت إضافة  بائعي تجزئة جدد إلى برنامج البقالة عبر اإلنترنت    
 

تعلن عن   IDHS يسر 6أن  يعرضون شراء   إضافيين  تجزئة  تجار   

SNAP   تجار إلينوي. يشمل  في  اإلنترنت  المعتمدون  عبر  التجزئة 

 FairPlay و County Market و Capri IGA حديثًا

Neighborhood Market و Schnucks و Supermercados El 

Guero و Woodman&#39;s Market.   تجار التجزئة  يدير 

83اإلضافيون  متجراً في جميع أنحاء إلينوي  .  

 

 مجموعه  ما اآلن إلينوي سكان لدى أصبح ، هؤالء التجزئة  تجار إضافة  مع
لعائالت اإلنترنت عبر خيارات تسعة  SNAP. تقبل ALDI  و 

Amazon و Walmart إلينوي في اإلنترنت عبر الطلبات أيًضا .  
 

مزايا اإلنترنت SNAP الستخدام   www.capriiga.com ، عبر 

بزيارة  و  و -mycountymarket.com/shop/online تفضل 

grocery-shopping/ shop.supermercadoselguero.com/ 

fairplayfoods.com و   و  و shopwoodmans.com 

Amazon.com shop.aldi.us و / SNAP ، واتبع  أو 

Grocery.Walmart.com التعليمات التي تظهر على الشاشة.  
 

مستلمي لجميع  إلينوي   SNAP يمكن  في  ربط  بطاقات  لديهم  الذين 

في  للتسجيل  يرجى   SNAP المشاركة.   ، المعلومات  من   مزيد  أو 

  .dhs.state.il.us زيارة

 

 يمكن لبائعي التجزئة المهتمين بالبرنامج معرفة المزيد والتقديم على 
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot.  

 

.  
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