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SUPLEMENTY SNAP I ZAKUPY ONLINE 

 
W zeszłym tygodniu Departament Usług 
Socjalnych Stanu Illinois ogłosił, że rząd 
federalny wydał zgodę na kontynuację do końca 
czerwca Przydziałów Awaryjnych (Emergency 
Allotments) dla wszystkich gospodarstw 
domowych korzystających z Programu 
Suplementarnej Pomocy Żywnościowej 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP).  Przydziały te zapewniają, że podczas 
pandemii rodziny otrzymają maksymalne kwoty 
z funduszu SNAP biorąc pod uwagę wielkość 
gospodarstwa domowego.  Klient nie musi 
podejmować żadnych działań, a przydziały 
interwencyjne SNAP za czerwiec 2020 r. staną 
się dostępne dla aktywnych gospodarstw SNAP 
między 06/19/20 a 06/30/2020. 
 
IDHS jest również dumne z tego, że może teraz 
zaoferować zakupy online dla ponad 1,9 miliona 
klientów programu SNAP (Supplemental 
Nutrition Assistance Program) w około milionie 
gospodarstw domowych.  Dzięki temu 
uzyskanie dostępu do żywności jest nieco 
łatwiejsze dla tak wielu rodzin, zarówno w 
czasie kryzysu, jak i poza nim.  
  
Amazon i Walmart są pierwszymi 
sprzedawcami detalicznymi, którzy uruchomili 
program SNAP przez Internet w stanie Illinois.   
Cieszymy się, że krajowe przedsiębiorstwa 
detaliczne z dużymi obszarami dostaw są 
pierwszymi partnerami w tym zakresie i od razu 
dotrą do tak wielu osób.  IDHS zachęca również 
innych sprzedawców detalicznych do 
uczestniczenia w tym programie w celu 

pogłębienia i poszerzenia jego zasięgu w 
społecznościach stanu Illinois. 
 
Aby ubiegać się o świadczenia SNAP, proszę 
odwiedzić stronę internetową abe.illinois.gov. 
 
 
CALL 4 CALM 
 
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. 
 
 
SPIS LUDNOŚCI 
 

 
 
Każda osoba w stanie Illinois musi zostać 
policzona!  Majowy Raport Biura Spisu 
Powszechnego IDHS wskazuje, że „27 kwietnia 
2020 roku, Illinois uplasowało się na 
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dziewiątym miejscu w kraju pod względem 
wskaźnika odpowiedzi w ramach spisu 
powszechnego”.  Ustawodawcy i wyborcy mogą 
dowiedzieć się więcej o wskaźnikach 
odpowiedzi w swoich obszarach, odwiedzając 
Stronę wskaźników odpowiedzi Biura Spisu 
Powszechnego USA (USCB)a.  
 
Dla przypomnienia, Biuro Spisu Powszechnego 
USA wydłużyło termin odpowiedzi do 31 
października 2020 roku.  Odwiedź 
My2020census.gov, aby wziąć udział w spisie 
powszechnym online lub zadzwoń pod numer 1-
844-330-2020.  Aby uzyskać więcej informacji, 
wyślij SMS pod numer 987987 lub wejdź na 
stronę census.illinois.gov. 
 
 
NOWA STRONA INTERNETOWA IDHS 
 

  
 
Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services) z 
przyjemnością dokonuje odsłony swojej nowej 
strony internetowej, którą można znaleźć pod 
adresem www.DHS.illinois.gov.  Nowa strona 
jest bardziej przyjazna dla użytkownika i 
łatwiejsza w nawigacji niż kiedykolwiek 
wcześniej.    
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE IDHS NA TEMAT COVID-
19 
 
Wszystkie wytyczne, komunikaty, aktualizacje, 
linki, zasoby, ogłoszenia i publikacje 
Departamentu Usług Socjalnych Stanu Illinois 
na temat COVID-19 są dostępne na stronie 
informacyjnej IDHS dotyczącej koronawirusa.   
 
 
WZNOWIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI  
 
Gubernator JB Pritzker ogłosił program dotacji 
Child Care Restoration Grant o wartości 270 
milionów dolarów, który wesprze rozległą sieć 
placówek opieki nad dziećmi w stanie Illinois w 
celu dalszego świadczenia usług opieki nad 
dziećmi w całym stanie podczas pandemii 
COVID-19.   
 
Administracją dotacji w ramach wyżej 
wspomnianego programu zajmie się organizacja 
Illinois Network of Child Care Resources & 
Referral Agencies (INCCRRA).  
 
Uruchomiono ankietę „Zamiar wnioskowania” 
(Intent to Apply), która dostępna jest online 
TUTAJ.  Zebrane informacje pomogą 
informować na temat rozwoju programu, który 
rozpocznie się w lipcu br., zaś placówki opieki 
otrzymają pierwsze raty w późniejszym okresie 
tego lata. 
 
 


