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PONOWNE OTWARCIE OPIEKI NAD 
DZIEĆMI W RAMACH PRZYWRACANIA 
STANU ILLINOIS DO NORMALNEGO 
FUNKCJONOWANIA 
 
Podczas gdy wiele domów i ośrodków opieki 
nad dziećmi pozostało otwartych i zapewniało 
doraźną opiekę  dzieciom niezbędnych 
pracowników podczas Ogłoszenia stanu klęski 
żywiołowej COVID-19, większość 
licencjonowanych programów opieki nad 
dziećmi została zamknięta podczas Fazy 1 i 2 
Planu Restore Illinois.  Świadczeniodawcy są 
zachęcani do bezpiecznego ponownego 
otwarcia w Fazie 3 i 4, aby służyć wielu 
rodzinom, które będą wracać do pracy. 
Szczegółowe wskazówki są dostępne tutaj. 
 
ŻYWNOŚĆ DLA UCZNIÓW  
 
Program Pandemic Emergency Benefit Transfer 
(PEBT) został stworzony, aby pomóc rodzinom 
w stanie Illinois w zakupie żywności dla dzieci 
w wieku szkolnym i młodych dorosłych, którzy 
otrzymywaliby posiłki w ramach programu 
National School Lunch Program za darmo lub po 
obniżonych cenach, kiedy szkoły są w trakcie 
sesji. 
  
Jeśli obecnie otrzymujesz świadczenia SNAP, 
Twoje dzieci i młodzi dorośli w wieku szkolnym 
automatycznie kwalifikują się do świadczeń P-
EBT i nie muszą się o nie ubiegać.  Twoje 
świadczenia P-EBT zostaną automatycznie 
przekazane na Twoje konto Illinois Link EBT 
wraz z regularnymi świadczeniami SNAP.  
 
Jeśli obecnie nie otrzymujesz świadczeń SNAP, 
wejdź na stronę abe.illinois.gov, aby dowiedzieć 
się więcej i złożyć wniosek o świadczenia P-
EBT dla ucznia(ów) z Twojego gospodarstwa 
domowego. 
 
ZAKUPY ONLINE SNAP 
 
Gubernator JB Pritzker i Departament Służb 
Społecznych stanu Illinois z dumą ogłaszają, że 
od 2 czerwca 2020 roku klienci SNAP mogą 

robić zakupy online, aby zakupić kwalifikujące 
się produkty żywnościowe za pomocą 
świadczeń SNAP przy użyciu karty Illinois 
Link.  Wszyscy klienci Link zostaną 
powiadomieni, kiedy będą mogli użyć swojej 
karty do składania zamówień żywności online i 
nie będą musieli dzwonić lub odwiedzać biura, 
aby móc skorzystać z tej możliwości. 
 
Pierwsze dwie firmy świadczące sprzedaż 
detaliczną, w których będzie można realizować 
zakupy SNAP on-line, to Walmart 
(https://grocery.walmart.com/) i Amazon 
(www.amazon.com/SNAP).  Więcej informacji i 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
będą dostępne w najbliższych dniach na stronach 
Link i Abe Illinois. 
 
Zapraszamy inne firmy świadczące sprzedaż 
detaliczną artykułów spożywczych do wzięcia 
udziału w EBT Online. Każdy sprzedawca 
zainteresowany udziałem w programie może 
znaleźć więcej informacji i złożyć wniosek na 
stronie http://www.fns.usda.gov/snap/online-
purchasing-pilot. 
 
LOKALNE BIURA IDHS 
 

Lokalne biura IDHS pozostają zamknięte dla 
ogółu społeczeństwa, aby chronić 
bezpieczeństwo klientów i pracowników.  
Osoby zainteresowane pozyskaniem informacji 
na temat usług IDHS powinny wejść na stronę 
dhs.illinois.gov/helpishere lub zadzwonić pod 
bezpłatny numer 1-833-2-FIND-HELP (1-833-
234-6343).  Osoby, które chcą otrzymać 
świadczenia lub zarządzać istniejącymi 
świadczeniami powinny wejść na stronę 
abe.illinois.gov.  
 
WSPARCIE POWROTU DO ZDROWIA 
 
COVID-19 dokłada dodatkową warstwę 
wyzwań dla osób zmagających się z powrotem 
do zdrowia - to wymaga komunikacji.  W 
odpowiedzi na te wyzwania IDHS zgromadziło 
obszerne zasoby wsparcia w zakresie wsparcia 
cyfrowego, dzięki czemu ludzie mogą wirtualnie 
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nawiązać kontakt z sieciami wsparcia, które 
mają kluczowe znaczenie dla ich dobrobytu i 
próbach powrotu do zdrowia.  Spotkania online, 
rozmowy telefoniczne, czaty - to działania, które 
pomagają obecnie wielu osobom.  Dostęp do 
tych usług można uzyskać odwiedzając stronę 
dhs.illinois.gov/helpishere i wybierając w menu 
„recovery” lub dzwoniąc pod numer 1-833-2-
FIND-HELP. 

PROGRAM INWESTYCYJNY DLA 
MŁODZIEŻY STANU ILLINOIS  
 
IDHS angażuje się w pomoc zagrożonej 
młodzieży w Illinois poprzez umożliwienie im 
uczestnictwa w Illinois Youth Investment 
Program. Program ten został stworzony 
specjalnie w celu wzmocnienia pozycji i 
wsparcia młodych ludzi na ich drodze do 
długoterminowego, zawodowego zatrudnienia.   
 
Świadczeniodawcy zainteresowani 
otrzymaniem funduszy na udział w tym 
programie mogą dowiedzieć się więcej tutaj.   
Termin składania wniosków został 
przedłużony do środy, 1 lipca 2020 r.  1 
czerwca 2020 r. odbędzie się również webinar, 
więcej informacji na temat webinaru i sposobu 
rejestracji można znaleźć na  tej stronie.   
 
SPIS LUDNOŚCI 
 
IDHS przypomina, że każda osoba w stanie 
Illinois musi zostać policzona!  Odwiedź 
My2020census.gov, aby wziąć udział w spisie 
powszechnym online lub zadzwoń pod numer 1-
844-330-2020.  Aby uzyskać więcej informacji 
wyślij SMS na numer 987987 lub wejdź na 
stronę census.illinois.gov. 
 
CALL 4 CALM 
 
W zeszłym miesiącu, Departament Usług 
Społecznych stanu Illinois uruchomił 
„Call4Calm”, bezpłatną usługę SMS ze 
wsparciem emocjonalnym, która ma pomóc 
mieszkańcom stanu Illinois doświadczającym 
stresu związanego z COVID-19.  Każdy może 

wysłać wiadomość o treści „TALK” (lub 
„HABLAR” w języku hiszpańskim) na numer 
552020, aby zadzwonił do niego/niej opiekun ze 
środowiskowego ośrodka zdrowia 
psychicznego, który może być wsparciem w 
wyzwaniach, których ludzie obecnie 
doświadczają.   
 
Dodatkowo, numer SMS może pomóc 
mieszkańcom stanu Illinois w znalezieniu 
pomocy i wskazówek dotyczących innych 
krytycznych kwestii podczas pandemii. 
Mieszkańcy mogą wysłać wiadomość 
zawierającą słowa kluczowe takie jak 
„UNEMPLOYMENT” (BEZROBOCIE), 
„FOOD” (ŻYWNOŚĆ) lub „SHELTER” 
(SCHRONIENIE) pod numer 552020, aby 
otrzymać dodatkowe informacje. 
 
Proszę pamiętać, że „Call4Calm” nie jest linią 
kryzysową.  Jeśli ty lub ktoś kogo znasz 
potrzebuje natychmiastowej pomocy, zadzwoń 
pod numer 911. 
 
BRAK DYSKRYMINACJI 
 
IDHS ma na celu zapewnienie mieszkańcom 
stanu Illinois dostępu do niezbędnego wsparcia, 
opieki i komfortu niezależnie od rasy, 
niepełnosprawności, wyznania, płci czy innej 
tożsamości. 
  
W ramach tej misji, Biuro Gubernatora, IDHS i 
kilka innych agencji stanowych współpracuje w 
celu stworzenia  „Wytycznych dotyczących 
braku dyskryminacji w leczeniu nowego korona 
wirusa 2019 (COVID-19)”, które można 
przeczytać klikając tutaj.  
 
Ponadto, dwa tygodnie temu IDPH wydało 
wytyczne, w których wyjaśniło, że osoby 
niepełnosprawne powinny mieć zapewnione 
uzasadnione udogodnienia, za pośrednictwem 
osoby wspierającej, w szpitalach i innych 
placówkach opieki zdrowotnej, aby zapewnić im 
znaczący dostęp do informacji i równe szanse na 
skorzystanie z leczenia.  Zobacz pełną treść 
wytycznych tutaj. 


