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BH7صلا باEشلا فBظوت جمانرب قلطت رك34567ب ةرادإ
I J7

I انوروك ةحئاج لظ )COVID-19(  
 

L_ ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ قلطت
 سو�Kف ةثاغإ نم نيدعyzسملا كئلوأل ةرجاهملا sألا معد عوmnم اًضjأ )IDHS( يونيلإ `

 ة+لارد+فلا COVID-19 انوروك
 

L_ ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ تنلعأ - وغا�+ش
 دجتسملا انوروك سو�Kفل ة/اجتسالل JKLجمانرب نع مويلا )IDHS( يونيلإ `

COVID-19 دقتل ناممصمjالو نا�سل ه+لإ ةجاحلا دتش� يذلا معدلا مjص جمانرب وهو - يونيلإ ة+�L
 نم ���أل باzشلل `

 ةلهؤم �Kغ وأ ماع ل�ش¢ اهداعyzسا مت ةsأ 3600 نم ���أل ةرجاهملا sألا معد عوmnمو رطخلل JKLضرعم باش 2000
 .ةلاطzلا دض JKLمأتلاو ة+لاردفلا انوروك سو�Kف نم ةثاغإلل

 
Zّس_3غ تح abI cو ،وeI 5تركسhإلا تامدخلا ةرادإ ةmناسBة J7

I ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ" :نأ/ يونيلإ _L
 يونيلإ `

)IDHS( مه نيذلا نا�سلا ةدعاسمل دجاوتت _L
 دراوملا ¬إ لوصولا نم اونكمتي مل نيذلاو اهيلإ ةجاحلا سمأ `

ة/اجتسا" ."صرفلاو
ً

 نيدmnملا صاخشألا معدو ةjامحل ة+فاضإ دراوم mn¯ب انمق ،COVID-19 دجتسملا انوروك سو�Kفل 
 ¬إ لوصولل انلمع عيسوت ²ع نا+فاضإلا ناعوmnملا ناذه لمع�LL¬̀. jملا فنعلا اjاحضو ةقاعإلا يوذ صاخشألاو
 ." ةjاغلل ةzعص ة¶�ف لالخ ةثاغإلا ضع/ مjدقتو ةشمهملا تاعمتجملا

 
BH7صلا باEشلا لBغشr عو&%م

I 
 
L_ ة+ئانجلا ةلادعلا تامولعم ةئيه نم معد/

L_ ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ رخفت ، )ICJIA( يونيلإ `
 نالعإلا/ ،)IDHS( يونيلإ `

�L+صلا باzشلا ف+ظوت جمانرب نع
` _L

 يونيلإ ةjالو باzش نم دjدعلا هجاوي .)COVID-19)( )C-SYEP انوروك ةحئاج لظ `
L_ ة�Kبك تاjدحت اًماع 24 و JKL 16ب مهرامعأ حوا¶�ت نيذلا

 ف+ظوت جمانرب ذ+فنت متÁس .ف+صلا اذه لمعلا صرف JKLمأت `
�L+صلا باzشلا

` _L
L_ ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ نم ةلومملا باzشلا تامدخ تامظنم لzق نم هترادÂو انوروك ةحئاج لظ `

` 
 .يونيلإ ةjالو �Äع )IDHS( يونيلإ

 
L_ ةلماعلا ىوقلا ̀¬امجإ نم ٪24 باzشلا نم ةعومجملا ەذه ل�ش�

 سو�Kف بÉس¢ قالغإلل ةضرع ���ألا تاعانصلا `
�L+صلا باzشلا ف+ظوت جمانرب ÌسË ،ةقشملا ەذه ةجلاعمل  .COVID-19 دجتسملا انوروك

` _L
 ¬إ انوروك ةحئاج لظ `

L_ ةدعاسملا
L_ نوشÍعj نيذلا رطخلل JKLضرعملا باzشلاو تا+لقألاو ضفخنملا لخدلا يوذ باzشلا نم 2200 ف+ظوت `

` 
L_ مهتمدخ متي نيذلا باzشلل Õ̀اسألا فدهلا نوك+س .ءاÑÒلا نم ÐارÏLت ���ألا تاعطاقملاو ة�Kقفلا تاعمتجملا

 وه جمان�Äلا `
   .JKLئدتبملل ة+لمعلا ة�Äخلا باس�yاو ة+ساسألا ف+ظوتلا تاراهم رÑEطت
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JKL _Lفظوملا ¬إ نوجاتحj نيذلا JKLيلحملا لمعلا باحصأ عم جمان�Äلا نم نود+فتسملا كراشÍس
 عضو متÁس  .ف+صلا `

JKL _Lكراشملا باzشلا
 ،ة�Äخلل ةمئالملاو ،تاردقلل ةمئالملاو ،رمعلل ةمئالملا ث+ح نم كلذو لمعلا ساسأ ²ع ملعتلا صرف `

L_ ة�Äخلا صرفو
�L+ظولا رÑEطتلا `

   .ة+عانصلا ةذملتلا لzق ام جمارب وأ ،`
 
Ëشلا لمشzشلا نولهؤملا باzو ضفخنملا لخدلا يوذ باÙشلا وأzضرعملا باJKL ب مهرامعأ حوا¶�ت نيذلا رطخللJKL 16 و 

L_ ةماقإ مهيدل نيذلاو اًماع 24
L_ ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ عقوتت  .ف+ظوتلا لzق I-9 جذومن مjدقت ²ع نEرداقو يونيلإ `

` 
L_ اًعوmnم 30 ¬إ لصj ام لÑEمت )IDHS( يونيلإ

 ؛�KلÝ تناس اEرويب ؛JKLلÜام نو�ام ؛ك+ل ؛كوك ؛JKLبماش تاعطاقم `
   .وغاzي¯Eو نوس¯ف+yس
 
 ةرجاهملا wألا معد عو&%م
 
 ةرجاهملا sألا معدل عوmnم )IFC( JKLينواعتلا نDEجاهملا JKLلوممو )IDHS( يونيلإ ةjالوب ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ تقلطأ

_L
 نيذلا و يونيلإ نم نDEجاهملل ءاÑÒلا/ ةقلعتملا ةئراطلا ةدعاسملا لÑEمت رفويس يذلاو ،COVID-19 انوروك ةحئاج لظ `
ßàاذغلا نمألا مادعناو ة+بطلا ف+لا�تلاو لخدلا نادقف ،ةلاطzلا نوهجاوي

 دجتسملا انوروك سو�Kفل ةsnاzم ةج+yنك `áLكسلاو `
COVID-19 غ مه نيذلاو�K لهؤمJKL مت ةثاغإ يألÑEتامدخلا ةرادإ صصختس .ةرجهلا عضو نع رظنلا ضغ/ ة+لارد+ف ل 

 ةسسؤم ä̀و ،)IFC( JKLينواعتلا نDEجاهملا JKLلومم موقEو ،دهجلا اذهل رالود نويلم 2 غلzم )IDHS( يونيلإ ةjالوب ة+ناس\إلا
 .عوmnملا معدل رالود 750.000 ەردق ̀¬وأ غلzم عمج/ ،JKLلومملل ةصاخ ة+نواعت

 
çّغ تحDéو ،وه سä̀ تركس�Kة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ ة _L

 يونيلإ ةjالوب ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإل نكمj" :يونيلإ `
)IDHS( ، لا عمmnÝخلا ءا�KEصاخلا نJKL، ألا كلت معدل اندراوم نم ةدافتسالاs لاá¶` سا متyzاهداع çمت نم ةحاÑEةثاغإلا ل 
L_ اً+ساسأ اًرود نورجاهملا بعلj" ."ة+لارد+فلا

 تامدخلا ةرادإ رخفت .يونيلإ ةjالو �Äع انتاعمتجم جيس\ نول�شéو انعمتجم `
L_ انئاsnÝ عم لمعلا/ )IDHS( يونيلإ ةjالوب ة+ناس\إلا

L_ ةرجاهملا sألا معد عوmnم `
 COVID-19 انوروك ةحئاج لظ `

L_ نDEجاهملا عمتجم ةدعاسمل
 اهجاتحj نمل - انه ةدوجوم ةدعاسملا نأ/ عيمجلا فرعj نأ دDEن .ةمزألا ەذه لالخ يونيلإ `

". 
 
_L
 ًءانب ̀¬ارد+فلا يداصتقالا �Kثأتلا تاعوفدم نم معدلا ¬إ لوصولا ة+نا�مإ مهيدل يونيلإ ةjالو نا�س نم دjدعلا نأ JKLح `
 داعyzسا متي هنأ ذإ ،ىرخألا ة+لارد+فلا تاناعإلاو )CARES( يداصتقالا نمألاو ةثاغإلاو انوروك سو�Kف ةحفا�م نوناق ²ع
L_ عوmnملا اذه دعاسÍس .نDEجاهملا نم دjدعلا

 ةرجاهملا sألل ه+لإ ةجاحلا دتش� يذلا snاzملا معدلا �Kفوتو ةوجفلا دس `
_L
 .يونيلإ `

 
 JKLئجاللاو نDEجاهملا قوقحل يونيلإ فلاحت ريد+س ، )IDHS( يونيلإ ةjالوب ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ ةمهاسم لالخ نم
)ICIRR( ش لالخ نم لاومألاzالولا ىوتسم ²ع ةكjنيذلا ب+ح¶�لل يونيلإ ز�ارمو ة+عمتجم ةمظنم 60 نم ���أ مضت ة 
jو نوددحEألا ل+جس� ة+لهأ نودكؤs _L

 نم ���أ ²ع كلذ دع/ لÑEمتلا عــــEزوت متÁس ،ءاmnÝلا ءالؤه لالخ نمو . جمان�Äلا `
اضافخنا مه���أ ²ع �KLك¶�لا عم ،نEرÏLتملا نDEجاهملا نم ةsأ 3600

Ð
 _L

 نDEجاهملا JKLلومم لصاويس امÝ .لخدلا `
JKL _Lينواعتلا

 .ة+لوألا مهتارامثyسا زواجتي ام/ لاومألا عمج `
 
 :ة+لاتلا �Kياعملا ة+بلت JKLمدقتملا ²ع بجj ،ةدعاسملا ²ع لوصحلل لهأتلا لجأ نم
 

JKL _Lم+قم اونوكj نأ •
	.يونيلإ `
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L_ بارطضا نم اوناع دق اونوكj نأ •
 وأ ةف+ظولا نادقف امإ( – )COVID-19( انوروك سو�Kف ءاÑÒل ةج+yن لخدلا `

	.)لمعلا تاعاس ضافخنا
	 .ةلاطzلا دض JKLمأتلا وأ ̀¬ارد+فلا �KLفحتلا ²ع لوصحلل JKLلهؤم اونوكj ال نأ •

 
  .̀¬ارد+فلا رقفلا نم %200 ىوتسم نع اهلخد لقá¶` jلا sألل اًضjأ ةÑEلوألا ñعتس
 
L_ نDEجاهملا تاعمتجم تناÝ ،ةمزألا ەذه لzق"

 مدعو فعضلل لعفلا/ ةأ+هم قارعألا ةددعتم تاعمتجملاو يونيلإ `
L_ ةرجاهملا sألا معد عوmnم لثم ةدعاسملا جمارب دعت .نا�سإلاو ةحصلاو ة+لاملا ةاواسملا

-COVID انوروك ةحئاج لظ `
L_ ةjداصتقالا مهتامهاسم نم مغرلا ²ع ة�KLEفحتلا ةثاغإلا لاومأ اوقلتي مل نيذلا كئلوأل ةEروçL ¬وأ ةوطخ 19

` 
 فالآل ةمهم دراوم ةرداzملا ەذه رفوتس" :ة+نÁتاللا تاسا+سلا ¶�تلمل ةjذ+فنتلا ةريدملا ،`¶áنÑEب ا+فل+س تلاقو .ةلودلا
 ."sألا
 
 نم JKLلهؤملا لافطألل SNAP جمان�Äل ة+لهألا ²ع لوصحلل نDEجاهملا صحف اًضjأ متÁس ،لاومألا ەذه ¬إ ةفاضإلا/
ا+نو¶�õلإ ءاÑÒلا تاناعإ لقن ،نDEجاهملا

Ð
 تاهمألاو ، )WIC( لافطألاو عضرلاو ءاس¯لل صاخلا ة+ل+م�تلا ةjذغتلا جمانرÒو ،

L_ ةرجاهملا sألا معد عوmnم دعj .لماوحلا ءاس¯لل ةتقؤم ة+حص ةjاعر ة+طغت - لافطألاو
 COVID-19 انوروك ةحئاج لظ `

L_ ة+ناس\إلا تامدخلا ةرادإ تاماL¶�لا نم اًءزج
 ةلودك يونيلإ خــــEرات ²ع `áLبEو ب+ح¶�لا ز�ارم ەاجت ة+لاحلا )IDHS( يونيلإ `

L_ لخدتلا لثم ،تامدخلا نم ةعساو ةعومجم نDEجاهملل اً+لاح يونيلإ رفوت .ب+حرت
 ة+حصلا تامدخلاو تامزألا `

L_ نكسلاو ءاذغلا تاجا+تحاو
L_ ب+ح¶�لا ز�ارم `

 .ةjالولا ءاحنأ عيمج `
 

### 
 
jم لوح تامولعم ²ع روثعلا نكمmnألا معد عوs ةرجاهملا _L

 ط/ارلا ²ع COVID-19 انوروك ةحئاج لظ `
www.DHS.Illinois.gov/Welcome  

 
jشلا ف+ظوت جمانرب لوح تامولعم ²ع روثعلا نكمzصلا با+�L

 ط/ارلا ²ع `
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=103366  

  
 

 

 


