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 التعداد
 

 
 

تقرير مكتب يجب عدّ كل شخص يعيش في والية إلينوي!  يشير  
إلى أنه  تعداد هيئة الخدمات البشرية في إلينوي لشهر مايو

، احتلت إلينوي المرتبة التاسعة  2020أبريل  27"اعتباًرا من 
في لبالد بالنسبة لمعدالت االستجابة الذاتية للتعداد."  ويمكن 
للمشرعين والناخبين معرفة المزيد عن معدالت االستجابة في 

خالل زيارة  صفحة معدالت استجابة مكتب مناطقهم من
  (.USCBاإلحصاء في الواليات المتحدة )

 
ونود أن نُذكر أن مكتب اإلحصاء في الواليات المتحدة قام بتمديد 

.  قم 2020أكتوبر  31الموعد النهائيلالستجابة الذاتية حتى 
الستكمال التعداد عبر اإلنترنت My2020census.govبزيارة  

.  للمزيد من المعلومات، 1-844-330-2020أو اتصل بالرقم 
أو قم بزيارة موقع  987987 قم بإرسال رسالة إلى الرقم 

census.illinois.gov . 
 
 

  (IYIPبرنامج استثمار شباب إلينوي )
 

تلتزم هيئة الخدمات البشرية في إلينوي بتقديم المساعدة لشباب 
الوالية المعرضين للخطر، وذلك عن طريق إعطائهم الفرصة  
هذا   لالشتراك في برنامج استثمار شباب إلينوي.  وقد أنشئ 
مهم في مسيرتهم نحو  البرنامج تحديدًا بهدف تمكين الشباب ودع

 العمل المهني طويل األجل.  
 

مقدمي الخدمات المهتمين بالحصول على تمويل الشتراك يمكن ل
الموعد المحدد   .هنافي هذا البرنامج التعرف على المزيد عبر 

هناك أيًضا    .2020أغسطس،    3لتقديم الطلبات اإلثنين،   سيكون 
يوليو/تموز،  15مساعدة التقنية في ندوة عبر اإلنترنت بشأن ال

م. ويمكن التعرف على مزيد من   9:00الساعة  2020
ها على   . هذه الصفحةالمعلومات عن الندوة وكيفية التسجيل في

 
 الخدمات البشرية في إلينويوسائل التواصل االجتماعي لهيئة 

 
ندعوكم لمتابعة الهيئة على منصات التواصل االجتماعي 
الخاصة بها.  وكل منصة تمثل وسيلة ممتازة للتواصل مع الهيئة 
الع على آخر مستجدات أعمالها.  فيما يلي روابط حسابات  واال

, Twitterلهيئة الخدمات البشرية في إلينوي:         
Facebook ,YouTube ,and  LinkedIn. 

الب  -ال تفوت الفرصة   فوائد غذائية لل
 

 
 

في وقت سابق من هذا العام، سعت هيئة الخدمات البشرية في 
( وحصلت على موافقة فيدرالية إلدارة برنامج IDHSإلينوي )

(، والذي يوفر  P-EBTانة الطوارئ في ظل الجائحة )تحويل إع
األموال لمساعدة أسر إلينوي في شراء الطعاملألطفال في سن 
المدرسة الذين سيحصلون على وجبات مجانية أو بأسعار 

وعلى الرغم من أن الفصل مخفضة عندما تبدأ المدارس بالعمل.   
كان العئالت الدراسي قد انتهى لهذا العام، إال أنه ال يزال بإم

التقدم بطلب للحصول على إعانة برنامج تحويل إعانة الطوارئ 
يحق ألسر  يوليو/تموز.     15( حتى  P-EBTفي ظل الجائحة )

دوالر لكل طفل لكل يوم دراسي  5.70المؤهلة الحصول على 
 لم يتم الحضور فيه. 

  
الغذائية إذا كانت أسرتك تتلقى حاليًا مزايا برنامج المعونة 

الب مؤهلينلالستفادة من SNAPالتكميلية ) ها  ( ولدي
البرنامج، فسيتم تسجيلهم تلقائيًا وال يلزم تقديم أي طلب. تضيف 
هيئة الخدمات البشرية في إلينوي مزايا برنامج تحويل إعانة 

( لهذه األسر على بطاقات P-EBTالطوارئ في ظل الجائحة )
LINK   .الت  الحالية للعا

 
لم تكن أسرتك تتلقى حاليًا إعانات برنامج المعونة الغذائية  إذا

الب مؤهلين للحصول على  SNAPالتكميلية ) (، ولكن يوجد 
وجبات غداء مجانية أو مخفضة السعر، فيمكنك تقديم طلب 
للحصول على إعانات برنامج تحويل إعانة الطوارئ في ظل  

الحصول    يوليو/تموز. يمكن ألسر  15( حتى  P-EBTالجائحة )
على مزايا برنامج تحويل إعانة الطوارئ في ظل الجائحة إلى  
ها مستحقين للحصول على مزايا   الب ها  النقطة التي يصبح في
برنامج تحويل إعانة الطوارئ في ظل الجائحة.  يُرجى زيارة  

بالتقديم عن  لمعرفة المزيد أو قم  abe.illinois.govموقع 
 طريق النموذج المختصر.

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124114
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=124114
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://2020census.gov/en/response-rates.html
https://my2020census.gov/
http://www.census.illinois.gov/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123002
https://attendee.gotowebinar.com/register/9129843587717488908
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
https://abe.illinois.gov/
https://twitter.com/ILHumanServices
https://www.facebook.com/www.dhs.state.il.us/
https://www.youtube.com/channel/UCEbwKS7ZQ5WWvkPSeiQr8HA
https://www.linkedin.com/company/illinois-department-of-human-service-bureau-of-recruitment-and-selection/
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دها المساواة   منح مجتمعية األعمال تسو
 

ة  في األسبوع الماضي، أعلن الحاكم جيه بي بريتزكر عن حزم
مليون دوالر لدعم   900من برامج المنح الحكومية بقيمة 

المجتمعات والشركات تأثرت بالجائحةواالضطرابات المدنية 
مليون دوالر لدائرة إلينوي للخدمات   32.5ذلك  األخيرة، بما في  

الت العاملة IDHSالبشرية ) ( لدعم الشركات الصغيرة والعا
والعديد من االحتياجات الملحة في مجتمعات السود والبُنيين في 
هذه األموال لتنفيذ استراتيجيات توظيف  والية إلينوي.  ستُستخدم 

للشباب والحصول  البالغين العاطلين عن العمل وتوفير خدمات
على تمويل إضافي لبنوك الطعام وتوفير خدمات الصحة العقلية  
والمساعدة في الشفاء والعدالة التصالحية وتزويد األسر المحتاجة 
خالل هذه األوقات غير المستقرة. يمكن  بأمن غذائي إضافي

( IDHSلمقدمي خدمات هيئة الخدمات البشرية في إلينوي )
هذه المجاالت أن يتوقعوا المزيد من المعلومات   الذين يعملون في 

التفصيلية من أقسامنا ونشكر شبكة مزودينا الذين يعملون بجد 
 لمرونتهم في هذه األوقات ذات الحاجة المتزايدة.

 
إلعالن الكامل على  الموقعاإللكتروني يمكنك العثور على

 . للحاكم
 
 

الموقع المُعاد تصميمه لهيئة الخدمات البشرية في إلينوي 
(IDHS ) 
 

  
 

ها  يسر هيئة الخدمات البشرية في إلينوي أن تكشف عن موقع
هاب إليه عبر الرابط  ه والذي يمكن الذ  اإللكتروني المُعاد تصميم

www.DHS.illinois.gov   الموقع الجديد أكثر سهولة في
 االستخدام وأسهل في التنقل فيه من أي وقت مضى.    

 
 
 
 
 

 تم تمديد مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية
 للطوارئ طوال شهر يوليو/تموز! 

 
ة الفيدرالية على استمرار مخصصات الطوارئ   وافقت الحكوم

شهر يونيو لجميع أسر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية حتى 
(SNAP الت على (.  وتضمن هذه المخصصات حصول العا

الحداألقصى من تمويل برنامج المعونة الغذائية التكميلية لعدد  
أفراد أسرتها أثناء الجائحة.  وال يُطلب من العميل اتخاذ أي 

لغذائية التكميلية إجراء، وستصبح مخصصات برنامج المعونة ا
الت التابعة لهذا البرنامج   2020للطوارئ في يونيو  متاحة للعا

 .07/30/2020و  07/19/20في الفترة بين 
 

للتقدم بطلب للحصول على مزايا برنامج المعونة الغذائية 
 . nois.govabe.illiالتكميلية يُرجى زيارة موقع 

 
 

الشراء عبر إلنترنت التابع لبرنامج المساعدات الغذائية 
 التكميلية

 
ها  هيئة الخدمات البشرية في إلينوي أيًضا بتوفير تفخر حاليًا 

 1.9لعمليات شراء عبر اإلنترنت لمنتجات البقالة ألكثر من 
( لما SNAPمليون عميل في برنامج المعونة الغذائية التكميلية )

 يقرب من مليون أسرة.  
  

ويُعد متجري أمازون و وول مارت أول متاجر بيع التجزئة الذين 
يقدمون منتجات برنامج المعونة الغذائية التكميلية عبر اإلنترنت 
هيئة الخدمات  هذا البرنامج.   وتشجع أيًضا  في إلينوي مع بدء 

كة لتعميق البشرية في إلينوي تجار البقالة اآلخرين على المشار
طاق هذا البرنامج عبر مجتمعات إلينوي.  وتوسيع ن

 
.  EBT Onlineونُرحب بانضمام متاجر بقالة أخرى إلى 

ألي من تجار التجزئة المهتمين باالنضمام للبرنامج  ويمكن
الع على المزيد من المعلومات وتقديم الطلب على  اال

-http://www.fns.usda.gov/snap/online
pilot-purchasing. 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=21697
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=21697
http://dhs.illinois.gov/
http://dhs.illinois.gov/
https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot
http://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot

