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 تدريب التعرف على ��ار بالبشر  

 
عادة�� يعرف ضحايا��تجار بالبشر إلى أين يتوجهون للحصول  
على المساعدة وغالبا ما يخافون من طلب المساعدة.  وللمساعدة في  
هيئة  التعرف على���ت ا�تجار بالبشر والقضاء عليها وضعت 

برنامجا لتدريب التعرف على   IDHSالخدمات البشرية في إلينوي 
��تجار   م قانون التدريب على رصد��تجار بالبشر بموجب أحكا

 Lodging Services Human)ة بالبشر في منشآت��قام
Trafficking Recognition Training Act)   الذي يلزم منشآت

��قامة بتدريب موظفيها على التعرف على���ت��تجار بالبشر  
وبروت���ت إب�����ت تجارة البشر المرصودة للسلطات  

أشهر من   6جب أن يكمل الموظف التدريب في خ�ل المختصة. ي 
بداية عمله في منشأة��قامة ثم كل سنتين إذا استمر في العمل  

 بالمنشأة.
 

هيئة الخدمات البشرية للمساعدة   يمكنكم��ط�� على دليل برنامج 
ها بشأن تجارة البشر  هذا في تدريب موظفي الفنادق بأنواع على 

 .  الموقع
 

 التواصل مع كبار السن 
 

هيئة الخدمات البشرية في   تلقت إدارة شؤون المسنين في إلينوي و
الصحة  مليون������بوع الماضي من وزارة  1,7إلينوي 

إدارة الشؤون المعيشية المجتمعية  -والخدمات البشرية ا��يكية 
هم  لتحسين خدمة كبار السن وذوي��عاقات المتأثرين أكثر من غير

 . 19بجائحة كورونا 
 

هذه����ل في شراء������لكترونية وتيسير  سوف تستخدم 
��فراد   وزيادة المشاركة���تماعية والتواصل حيث يستهدف الدعم

هم والذين�� يتلقون خدمات منزلية والمقيمين في  الذين يعيشون بمفرد
أماكن ريفية.  إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك من المسنين أو 
صديق أو جار لك في حاجة إلى المساعدة، يرجى زيارة 

www.illinois.gov/aging  أو��تصال بخط مساعدة المسنين
 . 8966-252-800-1على 

 
 معدات الوقاية الشخصية لمقدمي الخدمات المجتمعية  

 
هيئة الخدمات البشرية في إلينوي  ��بوع الماضي  IDHSأعلنت 

تابعة لمصنعين غير المعهد الوطني  KN95أنها ستوزع كمامات 
مهنية ) جتمعية في أنحاء  ( للمنظمات المNIOSHللس��ة والصحة ال

هذه العملية حددت الهيئة  ���ية.  ولتحقيق أكبر قدر من الفعالية في 

هذه الكمامات حسب���� أو نوع   المنظمات الشريكة لتوزيع 
البرنامج.  فبالنسبة للمنظمات المجتمعية الممولة من خ�ل إدارة  

رعاية إعاقات النمو وإدارة الخدمات��سرية والمجتمعية )باستثناء 
���ل( وإدارة الصحة النفسية وإدارة الوقاية والتعافي من تعاطي  
هيل في  المخدرات، فقد اتفقت الهيئة مع رابطة منشآت إعادة التأ

 ( للتكفل بالتوزيع. IARFإلينوي )
 

هيل يمكن  بالنسبة للمنظمات الممولة من إدارة خدمات إعادة التأ
من خ�ل مكاتب إدارة   KN95لمقدمي الخدمات طلب كمامات 

هيل المحلية وشبكة مراكز شؤون المعيشة المستقلة   خدمات إعادة التأ
 (.  INCILفي إلينوي )

 
هذه الكمامات من خ�ل شبكة   تستطيع مراكز رعاية����ل طلب 

موارد ���ت رعاية����ل في إلينوي ومن خ�ل مؤسسة  هيئات 
Minerva Promotions  . 

 
عبر خطابات من كل إدارة   KN95توفرت عملية طلب كمامات 
 معينة للمنظمات الخاصة بها.  

 
�ي أسئلة عن���تخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية يرجى  

بشأن استخدام   CDCدليل موقع مراكز الوقاية من��مراض زيارة 
    .معدات الوقاية الشخصية

 
 

معلومات هيئة الخدمات البشرية في إلينوي بشان جائحة كورونا  
19 
 

جميع�����ت والخطابات والتحديثات والروابط والموارد  
هيئة الخدمات البشرية بإلينوي  ��ع�نات والبيانات الصادرة من 

هيئة الخدمات  متوفرة على  19بشأن جائحة كورونا  صفحة معلومات 
 .البشرية بإلينوي بشأن فيروس كورونا

 
 

 توزيع النالوكسون   
 

الوقاية والتعافي من تعاطي المخدرات التابعة لهيئة  أعلنت إدارة 
الخدمات البشرية بإلينوي أنها حصلت على موافقة على تناول 

ة كوفيد  لتقليل   19الميثادون منزليًا كجزء من إجراءات مواجه
��تصال بين��شخاص في المرافق الطبية ووسائل النقل إلى مراكز 

هذا التغOTP����فيون ) يير في السياسات بتسليم  (. ويسمح 
زجاجة من الميثادون   28إلى  14المرضى مستقري ال��ت من 

لتناوله في المنزل. توفير الميثادون��ضافي يعتبر من التدابير 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
https://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27897/documents/Initiatives/HumanTrafficking/Human-Trafficking-Curriculum-Guide.pdf
http://www.illinois.gov/aging
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123118
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همة لتقليل انتشار فيروس كورونا  ولكنه أيًضا يزيد من  19الم
 احت��ت تعاطي جرعات زائدة من ��فيون.   

 
هذا الخطر  ة  تقوم إدارة الوقاية والتعافي من تعاطي  ولمواجه

المخدرات التابعة لهيئة الخدمات البشرية بإلينوي بزيادة وصف  
النالوكسون لمرضى ع�ج��فيون من خ�ل الشراكة مع مزودي  
خدمات التثقيف بشأن الجرعات الزائدة وتوزيع النالوكسون 

(OENDفي أنحاء الو�ية. حيث تقدم إدارة الوقاية والتع )  افي من
تعاطي المخدرات التابعة لهيئة الخدمات البشرية بإلينوي التمويل  

�عطاء مجموعتين من النالوكسون  OENDالكافي لمزودي خدمات 
 لكل مريض.   

  
 

 إعادة فتح مراكز رعاية ا�طفال وفقًا لخطة عودة الحياة في إلينوي 
 

ل في  على الرغم من استمرار العديد من دور ومراكز رعاية��طفا
فتح أبوابها لتوفير الرعاية الطارئة���ل العاملين في��عمال 

،�� أن غالبية  19���ية خ�ل إع�ن الكارثة جراء جائحة كوفيد 
 1برامج رعاية����ل المرخصة أغلقت أبوابها خ�ل المرحلتين 

من خطة إلينوي للعودة.  ندعو مقدمي الخدمات��عادة فتح   2و
من أجل تقديم الخدمات   4و 3رة آمنة في المرحلتين أبوابهم بصو

للعديد من العائ�ت التي ستعود إلى العمل. يُمكنك��ط�� على  
هنامالدلي�����ي المفصل   .ن 

 
 

 بنوك الطعام 
 

هيئة الخدمات البشرية في إلينوي العمل لزيادة التمويل  تواصل 
الفدرالي لبنوك ومخازن الطعام في أنحاء���ية. ��يجاد مخزن  
هزة القريب منك يرجى زيارة  الطعام أو مطبخ الوجبات الجا

sites.aspwww.illinoisfoodbanks.org/  . 
 
 

 التعامل مع الصدمات 
 

هيئة الخدمات البشرية أن الناس في جميع أنحاء الوطن   تدرك 
يتعرضون ل�� والكرب نتيجة ل�ثر الشديد والمتفاوت للظلم والعنف  

كما تجلى خ�ل جائحة   -وعدم المساواة في الخدمات الصحية 
 على أصحاب البشرة الملونة.  - 19كورونا 

 
هناك موارد وخدمات متوفرة إذا احتجت أنت أو أي  يرجى تذكر أ ن 

هذه��وقات. فهيئة الخدمات   أحد تعرفه إلى شخص للتحدث معه في 

هيئة الخدمات البشرية  البشرية توفر مجموعة من الموارد على  موقع 
" أو  TALK، ويمكنكم إرسال كلمة "حديث" أو "ويفي إلين 

"HABLAR إلى خط "Call4Calm  مجانًا  2020-55على الرقم
 للدعم النفسي. 

 
 

 توفير الطعام ل��ب  
 

 
 

( بهدف  P-EBTتأسس برنامج تحويل استحقاقات الطوارئ الوبائية ) 
والشباب في  مساعدة العائ�ت في إلينوي على شراء الغذاء ل�طفال 

سن الدراسة الذين يحصلون على وجبات البرنامج الوطني للغداء في  
 المدارس بالمجان أو بأسعاٍر مخفضة أثناء الدراسة. 

  
إذا كنت ممن يحصلون حاليًا على استحقاقات برنامج المساعدات  

هم SNAPالغذائية التكميلية ) ممن  (، فإن أطفالك الصغار أو الشباب 
-Pهلون تلقائيًا للحصول على استحقاقات برنامج في سن الدراسة مؤ

EBT     .دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول عليها 
 

في الوقت   SNAPإن لم تكن ممن يحصلون على استحقاقات 
للتعرف على المزيد من abe.illinois.gov الحالي، فتفضل بزيارة 

 P-EBTم طلب الحصول على استحقاقات برنامج المعلومات وتقدي 
 للطالب )الط�ب( في عائلتك.

 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/05.22.20%20Restore%20Illinois%20Child%20Care%20Guidelines.pdf
http://www.illinoisfoodbanks.org/sites.asp
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx/36398?item=36398
https://abe.illinois.gov/

