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 ي برنامج إلينوي ���مار الشباب

 
الخدمات ا�نسانية   وإدارة  وكما أُعلن سابقاً، فإن الحاكم بريتزكر

ن بالتأكد من أن الشباب املتزم(IDHS)  إلينويفي و�ية 
المعرضين للخطر في إلينوي � يتخلفون عن الركب مع بدء 

 فيروس كرورنا المستجد بعد جائحة في استئناف الحياةالو�ية 
COVID-19 . وتحقيقا ً لتلك الغاية، أنشأت الو�ية برنامج

وهو نهج متعدد ا��ه (IYIP)  يلشباباإلينوي���تثمار   ،
لذين  ا  إلينوي،و�ية لمعرضين للخطر في يستهدف الشباب ا

رهم بين   إلى ضمان  البرنامج  ويهدف    عاماً.  24و  16تتراوح أعما
مشاركة في فرص العمل في  وحق العلى فرصة عادلة    محصوله

معوقات التوظيف البرنامج  هذا وسيراعي. و�يةجميع أنحاء ال
وكذلك احتياجات الصحة البدنية والعاطفية وا��تماعية 
ة العمل على  والعقلية، مع مساعدة الشباب على تأمين واستدام

أكبر  الوظيفي، مما يضمن احتما�ً المدى الطويل و/أو العمل 
   للنجاح وا�كتفاء الذاتي.

 
هذا   يمكن لمقدمي الخدمات المهتمين بتلقي التمويل للمشاركة في 

يتم تمديد تاريخ استحقاق   .هنا اضغط مج معرفة المزيدالبرنا

 .2020يوليو  1يونيو إلى  1الطلب من 
 
 

 الشكر لكم، طاقم التمريض!
 

 
 
 
 

الخدمات ا�نسانية في  إدارة وفي ا��بوع الماضي، احتفلت
ا��بوع العالمي للتمريض من��ل ب(IDHS)  إلينويو�ية 

خصوصاً تلك الموجودة  ين، التعبير عن التقدير لجميع الممرض
هذا الوباء. في حين أن   حاربعلى الخطوط ا�مامية التي ت

ها إ�  لهم، الكلمات )أو الفيديو( � يمكن أن تعبر عن مدى امتنان
 إلينويالخدمات ا�نسانية في و�ية    إدارةأن ذلك لم يمنع وزيرة  

IDHS ها  !في ذلك من المحاولة غريسهو وفريق
 

 (WIC) لنساء والرضع وا�طفالللمساعدة الغذائية امج برنا

 
WIC  .هو برنامج للمساعدة الغذائية للنساء والرضع وا�طفال

هات الجدد وا�طفال الصغار  فهو يساعد النساء الحوامل وا�م
 .على تناول الطعام بشكل جيد والبقاء في صحة جيدة

ل في لنساء والرضع وا�طفاللمساعدة الغذائية ابرنامج � يزال 
عمليات ال ومواص�ً بخدمة ا�� ملتزماً (WIC)  و�ية إلينوي

 .COVID-19فيروس كورنا المستجد  اليومية��ل جائحة
لمساعدة الغذائية ابرنامج يرجى العلم أن الوكا�ت المحلية في 

 واعيدمقد مُنحت المرونة �كمال ل لنساء والرضع وا�طفال
هاتف.   للنساء والرضع وا�طفال لمساعدة الغذائية  ابرنامج    عبر ال

التثقيف الغذائي/  إعادة التأهيل، وتشمل هذه المواعيد الملتحقين، 
وا��الة إلى   دعم الرضاعة الطبيعية،، إصدار المستحقات

برنامج في الوقت الحالي، ستختلف عمليات خدمات أخرى. 
حسب المنطقة/وكالة   للنساء والرضع وا�طفال لمساعدة الغذائية  ا

المحلية، لذا   للنساء والرضع وا�طفاللمساعدة الغذائية ابرنامج 
لنساء والرضع للمساعدة الغذائية  ابرنامج  يرجى ا�تصال بعيادة  

تفاصيل أو  المزيد من ال المحلية مباشرة للحصول على  لوا�طفا
 سئلة.��

لنساء للمساعدة الغذائية  ابرنامج  الموقع المخصص لقم باستخدام  
عثور على مكتب النساء والرضع وا�طفال لل  لوالرضع وا�طفا

برنامج القريب منك أو قم بالتواصل مع مكتب الو�ية لالمحلي 
 ل على الرقم التالي  ع وا�طفالنساء والرضل لمساعدة الغذائية ا

(217) 782-2166. 
 
 
 

مواد ��مان()المواد المخدرة استعمال   
 

إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعرفه من اضطراب في  
استخدام المواد���يونية أو اضطراب آخر في تعاطي 

على    إلينويفي و�ية  يمكنك ا�تصال بخط المساعدة  ،  المخدرات
دربين مالمع  للتحدث FIND-HELP-2-833-1الرقم 

يتم ل HelplineIL.orgموقع  يمكنك أيًضا زيارة. المحترفين
ها إلى الموارد المخصصة  ت  .الدعم والمشورةوتقديم وجيه
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CALL 4 CALM مبادرة 
 

و�ية  في ا�نسانيةالخدمات  إدارةفي الشهر الماضي، أطلقت 
وهي عبارة عن مراسلة  ،"Call4Calm"مبادرة باسم  إلينوي

لمساعدة���ينويين الذين  نصية مجانية تقدم الدعم العاطفي 
  والتوتر المرتبط بفيروس كرونا المستجد  يعانون من ا��هاد

COVID-19  .نص "هؤ�ء ا�شخاص كتابة اليمكن لTALK" 
 سبانية(باللغة ا�" HABLAR" النص أو)باللغة ا���يزية 

ة من  552020  على الرقم الرعاية في مركز مستشار    لتلقي مكالم
التي  للتحدياتيستمع بعناية  الصحة النفسية المجتمعية الذي 

ها الناس ا�ن.    يواجه
 

إلينوي في   و�ية با�ضافة إلى ذلك، يساعد رقم النص سكان
العثور على المساعدة والتوجيه بشأن القضايا الحرجة ا��رى  

ن للمقيمين إرسال كلمات رئيسية مثل يمك .كرونا ��ل جائحة
" UNEMPLOYMENT " أو "FOOD أو "
"SHELTER " لتلقي ا��تفسار عن أي 552020على الرقم 

 معلومات إضافية.
 

ة. إذا  خاص با�خط  " ليس  Call4Calm"  مبادرة تحتاج   كنتزم
أو أي شخص تعرفه إلى مساعدة فورية، يرجى ا�تصال   أنت

  .911بالرقم 
 
 DRSلمجاني الخاص بقسم خدمات إعادة التأهيل الرقم ا 
 

التأهيل قسم خدمات إعادة باستمرار إغ�� المكاتب المحلية 
(DRS) إلينويو�ية  في ا�نسانيةالخدمات  دارة� التابع 
IDHS،  قسم خدمات إعادة التأهيلولكن (DRS)  يزال يقوم��

لمساعدة العم�� والبائعين وأصحاب بعمله هنا )عن بعد( 
المصلحة ا��ين في الحصول على معلومات الدعم المهني أو 

رقًما مجانيًا لتوسيع هذا القسم أطلق حيث  الخدمات المنزلية.
يمكن للعم�� الجدد أو الحاليين حيث  –نطاق هذه الخيارات 

 : على الرقم التالي�تصال ذوي ا�عاقات البدنية او
كيفية عن الخدمات أو  ��تفسار 1-877-581-3690

مهم  .استخدا
 

 المقامرة
 

  إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعرفه من اضطراب في 
 ،   GAMBLER-800-1المقامرة، قم با�تصال على الرقم  

، 53342على الرقم   ILGAMBأو قم بإرسااال رسااالة نصااية  
الاااامااااوقااااع الااااتااااالااااي  زيااااارةأو � تااااتااااردد فااااي 

 www.weknowthefeeling.org  عالاى تاواصاااااال تاكاون لا
 .منطقتكالخاصة ببالموارد وبرامج ال��ج في 

  (NAI) مبادرة ا�مريكيين الجدد

 
المنظمات المجتمعية لتقديم تقوم بتمويل  مبادرة ا�ميركيين الجدد  

مقيمين الدائمين المؤهلين للتقدم بطلب للحصول على  الخدمات لل
)العمل المؤجل��طفال  الجنسية من��ل عملية التجنس و

مهاجرين  ائت��يدير .DACA الوافدين( إلينوي لحقوق ال
الخدمات  إدارةنيابة عن ، (ICIRR)هذا البرنامج  و���ئين

 الوكا�ت، من ��ل شبكة من  IDHS  إلينويا�نسانية في و�ية  
 المجتمعية الشريكة.

 
هذه الخدمات التثقيف المجتمعي والتوعية، ودروس اللغة  وتشمل 

المواطنة في مجال التربية المدنية، دروس وا���يزية 
مع إعداد طلبات الجنسية ا�ميركية   يوالمساعدة والتوجيه القانون

عملية و ،DACA  الوافدين()العمل المؤجل��طفال أو 
ها، و  المقابلة.   طبيعةتقديم

 
مهاجرين يمكنك إيجاد . يمكنك هنا قائمة بالوكا�ت التي تخدم ال

أيضا العثور على معلومات عن العديد من الخدمات والبرامج  
ها   IDHS إلينويو�ية  في ا�نسانيةالخدمات  إدارةالتي تقدم

��ل زيارة ��ئين مهاجرين من الموقع  وال
 .ois.gov/welcomedhs.illin التالي

 
 

 موارد السكن وا�قامة 

 

 
 

بزيادة   IDHSا�نسانيةالخدمات  إدارةوو�ية إلينوي قامت 
��ل هذا الوباء وكذلك برامج منع  قامةالتمويل لخدمات ا�

حصولهم على عدم  التشرد وتقديم الدعم ��ئك الذين يعانون من  
ة دائمة  . إقام

 
الخدمات   إدارة طورتقد  الخدمات،للمساعدة في التنقل في هذه 

  الخاصة بالموارد  الوثائق  IDHSإلينويو�ية  في ا�نسانية
من صفحة واحدة باللغتين مكونة تهم وهذه الوثائق ساعدمل

  .ا��بانيةو ليزيةج��
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