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SPIS LUDNOŚCI W 2020 R. 
 
Każda osoba w stanie Illinois musi zostać 
policzona!  Dokładne policzenie populacji stanu 
Illinois jest niezbędne do tego, aby zapewnić, że 
stan otrzyma fundusze potrzebne do 
zapewnienia właściwej opieki jego 
mieszkańcom oraz do świadczenia kluczowych 
usług i realizacji programów.  Wyborcy mogą 
dowiedzieć się więcej o wskaźnikach 
odpowiedzi w swoich obszarach, odwiedzając tę 
stronę.  
 
Biuro Spisu Powszechnego Stanów 
Zjednoczonych  określiło ostateczny termin 
samodzielnego udzielenia odpowiedzi na dzień 
30 września 2020 roku.  Odwiedź 
My2020census.gov, aby wziąć udział w spisie 
powszechnym online lub zadzwoń pod numer 1-
844-330-2020.   Aby uzyskać więcej informacji, 
można również wysłać SMS-a pod numer 
987987 lub odwiedzić stronę census.illinois.gov. 
 
REAKCJA IDHS NA COVID-19  
 

Departament Usług Socjalnych Stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services, IDHS) 
jest tu dla Ciebie. Kiedy rozpoczęła się 
pandemia COVID-19, departament IDHS 
wprowadził natychmiastowe, odpowiedzialne i 
ratujące życie środki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa naszemu personelowi, 
organizacjom partnerskim oraz tym, którym 
służymy. 
Aby móc śledzić wiele niezwykłych środków 
podjętych przez IDHS podczas pandemii, 
opracowano dokument podsumowujący, który 
odzwierciedla niektóre z tych monumentalnych 
działań. 
Choć kryzys wciąż trwa, istotną jest, abyśmy 
nadal układali plany na przyszłość.  Mamy 
nadzieję, że wszyscy będziemy mogli 
wykorzystać te informacje do zapoczątkowania 
nowych pomysłów i wyciągnięcia wniosków, 
które pomogą nam wymyślić na nowo i 
odświeżyć system usług społecznych dla 
mieszkańców stanu Illinois! 
 

NOWY NUMER LINII ZAPOBIEGANIA 
SAMOBÓJSTWOM   

 
W czwartek 16 lipca 2020 roku Federalna 
Komisja Łączności (Federal Communications 
Commission) przyjęła zasady ustanawiające 
numer 988 jako nowy, ogólnokrajowy, 
trzycyfrowy numer telefonu dla Amerykanów w 
sytuacjach kryzysowych, aby mogli połączyć się 
z doradcami ds. zapobiegania samobójstwom 
oraz specjalistami w zakresie kryzysów zdrowia 
psychicznego. Do 16 lipca 2022 roku przepisy 
nakładają na dostawców usług telefonicznych 
obowiązek przekierowania wszystkich połączeń 
988 do obecnie istniejącej Krajowej Linii 
Zapobiegania Samobójstwom (National Suicide 
Prevention Lifeline). W okresie przejścia na 
numer 988 Amerykanie potrzebujący pomocy 
powinni w dalszym ciągu kontaktować się z 
Krajową Linią Zapobiegania Samobójstwom, 
dzwoniąc pod numer 1-800-273-8255 (1-800-
273-TALK). Weterani i pracownicy służb mogą 
skontaktować się z Linią Kryzysową dla 
Weteranów (Veterans Crisis Line), naciskając 1 
po wybraniu numeru, korzystając z chatu online 
na stronie www.veteranscrisisline.net lub 
wysyłając SMS-a pod numer 838255. Aby 
uzyskać więcej informacji, odwiedź tę stronę.  
 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
LATEM:  
 
 

Lato to zazwyczaj wspaniała pora roku na 
spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dla 
niektórych osób takie spędzanie czasu obejmuje 
picie napojów alkoholowych. W świetle 
pandemii koronawirusa warto dowiedzieć się, 
jakie działania należy podjąć, aby chronić 
zdrowie własne i swoich bliskich. Kliknij tutaj, 
aby dowiedzieć się więcej o sposobach ochrony 
swojego zdrowia podczas tego lata. 
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NIE PRZEGAP – ŚWIADCZENIA 
ŻYWNOŚCIOWE DLA UCZNIÓW  
 
 

Program transferu świadczeń w sytuacji 
kryzysowej wskutek pandemii – Pandemic 
Emergency Benefit Transfer (P-EBT) zapewnia 
fundusze na pomoc rodzinom w stanie Illinois na 
zakup żywności dla dzieci w wieku szkolnym, 
które wiosną otrzymałyby obiady wydawane 
bezpłatnie lub po obniżonych cenach.  Chociaż 
szkoły zakończyły już pracę w tym roku 
szkolnym, termin składania wniosków o 
świadczenie P-EBT został przedłużony do 31 
sierpnia.  Rodziny kwalifikujące się do tego 
programu mają prawo otrzymać 5,70 USD na 
dziecko za każdy utracony dzień szkolny, w 
którym nie otrzymało posiłku, licząc wstecz do 
dnia, kiedy uczniowie uzyskali prawo do 
świadczenia. 
  
Jeśli dane gospodarstwo domowe otrzymuje 
obecnie świadczenia SNAP i mieszkają w nim 
uczniowie kwalifikujący się do programu, nie 
potrzeba składać żadnego wniosku, a 
świadczenia P-EBT zostaną dodane do 
aktualnych rodzinnych kart LINK.   
 
Gospodarstwa domowe nieotrzymujące obecnie 
świadczeń SNAP, a w których mieszkają 
uczniowie mogący kwalifikować się do obiadów 
wydawanych bezpłatnie lub po obniżonych 
cenach, mogą ubiegać się o świadczenia P-EBT 
do 31 sierpnia.  
 
Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić 
stronę abe.illinois.gov. 
 
 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE IDHS 
 
Zapraszamy do śledzenia IDHS na platformach 
mediów społecznościowych.  Każde z nich to 
świetny sposób na to, 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. 

LETNI PROGRAM ZATRUDNIENIA 
MŁODZIEŻY  
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) wraz z gubernatorem JB Pritzkerem, 
przedstawicielami władz lokalnych i partnerami 
z Rockford, Waukegan, Urbana oraz East St. 
Louis zwrócili ostatnio uwagę na sukces 
Letniego Programu IDHS Zatrudnienia 
Młodzieży (C-SYEP).   
 
Program C-SYEP do końca sierpnia 2020 r. 
zatrudni 2400 młodych ludzi w całym stanie, 
pomagając im w szkoleniach i w znalezieniu 
pracy w trakcie pandemii COVID-19. Stan 
przeznaczył 9,3 miliona dolarów na wsparcie tej 
ważnej inicjatywy. 
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji 
na temat programu tutaj mogą znaleźć listę 
pracodawców i kontaktów. 
 
ZAKUPY ONLINE W RAMACH 
PROGRAMU SNAP 
 
IDHS z dumą oferuje teraz zakupy online 
artykułów spożywczych dla ponad 1,9 miliona 
klientów SNAP, zamieszkujących około miliona 
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 uczestnictwa 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. 


