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PROGRAM INWESTOWANIA W 
MŁODZIEŻ STANU ILLINOIS (YOUTH 
INVESTMENT PROGRAM)  
 
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 zatrudnienia zawodowego.   
 
Świadczeniodawcy zainteresowani 
otrzymaniem funduszy na udział w tym 
programie mogą dowiedzieć się więcej tutaj.  
Termin składania dokumentów upływa w 
poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r.  W dniu 15 
lipca 2020 r. IDHS prowadziło seminarium 
internetowe dotyczące pomocy technicznej; 
nagranie będzie dostępne na stronie internetowej 
IDHS. 
 
SPIS LUDNOŚCI 
 
Każda osoba w Illinois musi zostać policzona! 
Lipcowy Raport biura Spisu powszechnego 
IDHS wskazuje, że na dzień 29 czerwca stan 
Illinois uplasował się na ósmym miejscu w kraju 
pod względem wskaźnika odpowiedzi w spisie. 
Mamy jednak jeszcze długą drogę do pokonania. 
Wyborcy mogą dowiedzieć się więcej o 
wskaźnikach odpowiedzi w swoich obszarach, 
odwiedzając stronę Biura spisu powszechnego 
Stronę wskaźników odpowiedzi Biura Spisu 
Powszechnego USA (USCB)a.  
 
Dla przypomnienia, Biuro Spisu Powszechnego 
USA wydłużyło termin odpowiedzi do 31 
października 2020 roku.  Aby wziąć udział w 
spisie, należy odwiedzić stronę 
My2020census.gov lub zadzwonić pod numer 1-
844-330-2020.  Aby uzyskać więcej informacji, 
należy wysłać SMS z pytaniem pod numer 
987987 lub przejść na stronę census.illinois.gov. 
 
 
 
 

NIE PRZEGAP – ŚWIADCZENIA 
ŻYWNOŚCIOWE DLA STUDENTÓW  
 
 

 
 

 
Na początku tego roku IDHS zwróciło się o 
uzyskanie i otrzymało federalną zgodę na 
zarządzanie programem P-EBT (Pandemic 
Emergency Benefit Transfer), który zapewnia 
fundusze na pomoc rodzinom z Illinois w 
zakupie żywności dla dzieci w wieku szkolnym, 
tak aby otrzymały posiłki darmowe lub po 
obniżonej cenie w okresie roku szkolnego.  
Chociaż szkoły zakończyły już pracę w tym 
roku szkolnym, termin składania wniosków o 
P-EBT został przedłużony do 31 lipca.  
Kwalifikujące się rodziny mają prawo do 5,70 
USD na dziecko za każdy opuszczony dzień w 
szkole. 
  
Jeśli twoje gospodarstwo domowe otrzymuje 
obecnie świadczenia SNAP i należą do niego 
uprawnieni uczniowie, są oni automatycznie 
zapisywani i nie jest wymagany żaden wniosek. 
IDHS dodaje świadczenia P-EBT dla tych 
gospodarstw domowych do istniejących 
rodzinnych kart LINK.   
 
Gospodarstwa domowe, które obecnie nie 
otrzymują świadczeń SNAP , a w których 
mieszkają uczniowie, którzy mogą 
kwalifikować się do bezpłatnych lub obniżonych 
cen obiadów, mogą ubiegać się o świadczenia P-
EBT do 31 lipca. Gospodarstwa domowe mogą 
otrzymywać świadczenia P-EBT do momentu, w 
którym ich uczniowie kwalifikują się do P-EBT.  
Proszę odwiedzić abe.illinois.gov, aby 
dowiedzieć się więcej. 
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WIRTUALNE TARGI PRACY IDHS 
 
Zatrudnienie w Departamencie Usług 
Socjalnych Stanu Illinois (IDHS)!  Dołącz do 
jednego z wirtualnych targów pracy lub 
wydarzeń rekrutacyjnych, aby dowiedzieć się 
więcej o zatrudnieniu w tym urzędzie.  Lista 
wszystkich wydarzeń związanych z 
zatrudnieniem znajduje się na tej stronie. 
 
PRZYDZIAŁY AWARYJNE SNAP 
WYDŁUŻONE DO KOŃCA LIPCA! 

 
Władze federalne zatwierdziły dalsze przydziały 
awaryjne do czerwca dla wszystkich 
gospodarstw domowych objętych Programem 
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 
awaryjne SNAP za czerwiec 2020 r. staną się 
dostępne dla gospodarstw objętych programem 
SNAP między 19 lipca 2020 r. a 30 lipca 2020 r. 
 
Aby ubiegać się o świadczenia SNAP, proszę 
odwiedzić stronę internetową abe.illinois.gov. 
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE IDHS 
 
Zapraszamy do śledzenia IDHS na platformach 
mediów społecznościowych.  Każde z nich to 
świetny sposób, aby połączyć się z IDHS i być 
na bieżąco z najnowszą pracą Departamentu.  
Oto łącza do profili IDHS na portalach 
społecznościowych:         Twitter, 
Facebook, YouTube, oraz  LinkedIn. 

 
ZAKUPY ONLINE SNAP 
 
IDHS z dumą oferuje teraz zakupy online 
artykułów spożywczych dla ponad 1,9 miliona 
klientów SNAP w około milionie gospodarstw 
domowych.   
  
Amazon i Walmart są pierwszymi 
sprzedawcami detalicznymi, którzy uruchomili 
program SNAP przez Internet w stanie Illinois.   
IDHS zachęca również innych sprzedawców 
detalicznych do uczestniczenia w tym programie 
w celu pogłębienia i poszerzenia jego zasięgu w 
społecznościach stanu 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. 
 
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. 


