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 ILLINOISمجموعة المساعدة المتبادلة لموظفي الخطوط األمامية

يواجه موظفو الخطوط األمامية ضغوطات غير مسبوقة خالل جائحة
انضم إلى المدافعين عن اإلمكانات البشرية لمجموعة COVID-19.
مساعدة متبادلة مجانية لتبادل الخبرات والشعور بالدعم والحصول على
ظهرا ويمكن 12:00الموارد .تجتمع المجموعة كل ثالثاء في الساعة
ً
.هذا  Zoomالوصول إليها باستخدام رابط
المسكن الدائم الجديد NOFO

 IDHSالتابع لـ ) (SUPRأصدر قسم منع استخدام المواد واستردادها
إشعارا بفرصة التمويل
 (PSH).لإلسكان الداعم الدائم )(NOFO
ً
لنظام الخدمة البشرية الذي يم ّكن  IDHSرؤية  NOFOيعزز هذا
الجميع من االزدهار بغض النظر عن العرق والعرق والجنس
.والرمز البريدي والقدرة المتفاوتة
لألفراد الذين يعانون من  PSHهو توفير  NOFOالغرض من
أو تعاطي المخدرات المتزامن ) (SUDاضطراب تعاطي المخدرات
تشمل الفئات السكانية ذات  (COD).مع اضطراب الصحة العقلية
األولوية لهذا البرنامج الشباب والنساء والنساء ذوات األطفال  ،على
الرغم من أن المنظمات قد تنظر في جميع المتقدمين .من المتوقع أن
تمتثل المنظمات التي تتقدم بطلب للحصول على هذا التمويل لنهج
اإلسكان أوالً  ،والذي يعني ربط األفراد بالسكن دون شروط مسبقة
.أو توقعات لخدمات العالج أو التعافي
لمزيد من المعلومات أو لتقديم طلب  ،قم بزيارة الدائمة الداعمة
صفحة ويب  NOFO.لإلسكان
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مليون دوالر 300عن استثمارات إضافية بقيمة  IDHSتعلن
إلغاثة مقدم رعاية الطفل
في وقت سابق من هذا الشهر  ،أصدر الحاكم جي بي بريتزكر وقسم
ثانية .أعلنت جريس هو أنه سيتم ) (IDHSإلينوي للخدمات اإلنسانية
مليون دوالر في شكل منح إغاثة جديدة لمقدمي رعاية 300توفير
األطفال المؤهلين في جميع أنحاء الوالية .ستدعم هذه الدوالرات
دوالر لكل فصل دراسي 25000مقدمي رعاية األطفال بحوالي
دوالر سنويًا 15000سنويًا  ،ومنازل مجموعة رعاية األطفال بمبلغ
دوالر سنويًا .للمساعدة في  ،10000ودور رعاية األطفال بحوالي
50تعيين الموظفين واالحتفاظ بهم  ،يجب استثمار ما ال يقل عن
بالمائة من هذه األموال في مبادرات الموظفين والقوى العاملة
.الجديدة  ،مع التركيز على زيادة التعويضات والمزايا
من المقرر تقديم الطلبات لهذه الجولة الجديدة من التمويل في أوائل
 2023.وحتى يناير 2022يناير  ،مع بدء تدفق التمويل في فبراير
مع التركيز على العدالة  ،سيتم توفير تمويل إضافي للبرامج التي
تظهر أنها تصل إلى المجتمعات المحرومة .ستدعم هذه المنح مقدمي
الخدمات بتمويل يمكن التنبؤ به لتغطية زيادة األجور والتكاليف
.التشغيلية األخرى
تعمل الوالية أيضًا على تمديد برنامج المنح السابق من خالل تقديم
مليون دوالر أمريكي لمدة ستة أشهر لمنح استعادة رعاية الطفل 45
.ألفضل مقدمي المساعدة غير المؤهلين لجولة المنح الجديدة
ستكون معلومات التطبيق حول أحدث جولة من المنح وتمديد منحة
االستعادة متاحة لمقدمي الخدمات من إلينوي لوكاالت موارد رعاية
خالل شبكة  (INCCRRA).األطفال واإلحالة
منح الفرص
على ) (NOFOsالعديد من إشعارات فرص التمويل  IDHSتصدر
مدار العام لبرامجنا .يمكنك العثور على قائمة كاملة بفرص التمويل
 IDHS Grant Opportunities.على صفحة ويب
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برنامج استشارات األزمات لدعم المجتمعات األشد تضرراً من
فيروس كورونا
وهو برنامج تجريبي  Illinois-Strong ،برنامج  IDHSأطلقت
لتقديم المشورة المجتمعية بشأن األزمات لألفراد في مقاطعات
 COVIDالذين تأثروا سلبًا بـ  St. Clairو  Winnebagoو Cookيركز البرنامج على مساعدة الناجين من الكوارث على فهم 19.
ردود أفعالهم والتواصل مع األفراد والوكاالت األخرى التي قد
تساعدهم في تحسين أوضاعهم .الموظفون الذين يقدمون
االستشارات الفردية لألزمات هم مستمعون نشطون يقدمون
الطمأنينة والمساعدة العملية والدعم العاطفي  ،بينما يقومون بتدريس
.األساليب السلوكية للتعامل مع اإلجهاد
خدمات اإلغاثة المتعلقة بالكوارث لألفراد  Illinois-Strongستقدم
الذين تم تحديدهم من خالل التفاعالت الفردية والجماعية .للحصول
لمزيد : Illinois-strong.orgعلى معلومات إضافية  ،يرجى زيارة
.من المعلومات حول هذا البرنامج
للوسائط االجتماعية IDHS
على منصات  IDHSنحن نتطلع للبقاء على اتصال! ندعوكم لمتابعة
التواصل االجتماعي الخاصة بها .كل واحد هو وسيلة رائعة
والبقاء على اطالع بأحدث أعمال القسم .فيما  IDHSللتواصل مع
 IDHS:يلي روابط حسابات
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بائعي تجزئة جدد إلى برنامج البقالة السريع عبر 6تمت إضافة
اإلنترنت

تجار تجزئة إضافيين يعرضون شراء6أن تعلن عن  IDHSيسر
عبر اإلنترنت في إلينوي .يشمل تجار التجزئة المعتمدون SNAP
 FairPlayو  County Marketو  Capri IGAحديثًا

 Supermercados Elو  Schnucksو Neighborhood Market
يدير تجار التجزئة  Woodman&#39;s Market.و Guero
 .متجرا ً في جميع أنحاء إلينوي83اإلضافيون
مع إضافة تجار التجزئة هؤالء  ،أصبح لدى سكان إلينوي اآلن ما مجموعه
و  ALDIتقبل  SNAP.تسعة خيارات عبر اإلنترنت لعائالت
.أيضًا الطلبات عبر اإلنترنت في إلينوي  Walmartو Amazon

 ، www.capriiga.comعبر اإلنترنت  SNAPالستخدام مزايا
 mycountymarket.com/shop/onlineتفضل بزيارة و وgrocery-shopping/
shop.supermercadoselguero.com/
و و fairplayfoods.com
 shopwoodmans.comو
واتبع أو  / SNAP ،و Amazon.com shop.aldi.us
.التعليمات التي تظهر على الشاشة Grocery.Walmart.com

الذين لديهم بطاقات ربط في إلينوي  SNAPيمكن لجميع مستلمي
أو مزيد من المعلومات  ،يرجى  SNAPالمشاركة .للتسجيل في
 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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