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 برامج الصحة النفسية الجديدة

 
هيئة الخدمات البشرية في إلينوي مؤخرا عن ثالثة برامج  أعلنت 
جديدة للصحة النفسية تستهدف تقديم دعم إضافي لسكان 

ولتحقيق التحول الناجحلألفراد المغادرين للمستشفيات  إلينوي. 
الخدمات البشرية، ( التابعة لهيئة SOPHالنفسية الحكومية )

تتعاقد الهيئة مع مراكز الصحة النفسية المجتمعية ومقدمي 
الخدمات غير التقليدية لرفع القدرات وتقديم الخدمات العيادية  

ها المنظمات  والدعم غير التقليدي.  وهذه الموارد الجديدة ستقدم
خالل برنامج ) ( Living Room Programالمجتمعية من

( وبرامج Transitional Living Centersومراكز )
(Transitional Community Care and Support 

Programs.في جميع أنحاء الوالية )  
 

ويمكنك االطالع على المزيد من المعلومات عن جميع أوجه دعم  
ة من الهيئة من  ها المقدم  .هناالصحة النفسية وخدمات

 
 

 االفتراضية للوظائف IDHSمعارض هيئة الخدمات البشرية 

 
هيئة الخدمات البشرية في إلينوي بعرض فرص العمل!  قم   تقوم 
بمتابعة أحد معارض الوظائف الفتراضية أو فعاليات التوظيف 
ها لمعرفة المزيد حول التوظيف لدى الهيئة.  ويمكنك  الخاصة ب

هذا الموقعفعاليات التوظيف  إيجاد قائمة بجميع  . على 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( P-EBTتمديد فترة تقديم طلبات اإلعانات الغذائية لبرنامج )

 
مددت هيئة الخدمات البشرية في إلينوي الموعد النهائي لتقديم 

أغسطس. حيث   31سكان إلينوي لطلبات إلعانات الغذائية حتى  
ها   يستطيع سكان الوالية الحصول على إعانات غذائية تصل قيمت

 
دوالرا لكل طالب مستحق عن األيام الفائتة في فصل   342إلى 

يبا في أنحاء الوالية مستحق طالب تقر  390000وهناك   الربيع.  
حتى  2020لوجبات مجانية أو مخفضة األسعار من مارس 

لم يقدموا بعد طلبات للحصول على مزايا برنامج  2020يونيو 
فيمكن    (.P-EBTالتحويل إللكتروني إلعانات أثناء الجائحة )
في الربيع   SNAPللسكان الذين لم يحصلوا على إعانات برنامج  

-Pطلب مبسط للحصول على خدمات برنامج  الماضي تقديم
EBT  على الموقعاإللكترونيabe.illinois.gov   خالل من

 . موقع هيئة الخدمات البشريةتعبئة استمارة الطلب المتاحة على 
 
 

 المعونة اإلسكانية  

 
( الموعد IHDAمددت هيئة التنمية اإلسكانية في إلينوي )

النهائي للمستأجرين من سكان إلينوي للتقدم بطلبات المساعدة 
  28ظهرا يوم  12:00لمدة أسبوع آخر حتى الساعة 

أغسطس/آب، وذلك لمساعدة المتضررين من العواصف  
يجارية في الطوارئ  األخيرة.  حيث يقدم برنامج المساعدة اإل

(ERA )5000  دوالر للمستأجرين المستحقين الذين انخفض
وللمزيد من المساعدة   دخلهم األسري بسبب جائحة كورونا.

أو االتصال   era.ihda.orgيمكن لمقدمي الطلبات زيارة الموقع  
هيئة التنمية اإلسكانية على الرقم  - 883-312بمركز اتصاالت 

.  وبالنسبة للصم أو  1119-252-888أو الخط المجاني  2720
ة   Navicoreضعاف السمع أو البكم، يرجى االتصال بمنظم

Solutions   :للحصول على المساعدة المجانية على الرقم
(877 )274-4309 (TTY.) 
 
 
 

  

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=29735
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=80790
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?
https://era.ihda.org/
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هيئة الخدمات البشرية في إلينوي لمواجهة جائحة إجراءات 

 كورونا
 

  
 

( مستعدة لمساعدتك! IDHSهيئة الخدمات البشرية في إلينوي )
لقد اتخذت هيئة الخدمات البشرية في إلينوي في بداية جائحة  
ألرواح لضمانسالمة  كورونا تدابير سريعة وحكيمة ومنقذة 

ها والمتلقين لخدماته  ا.موظفيها وشركائ
  

ها االستثنائية المتعددة  وسعيًا لمواصلة حفاظ الهيئة على تدابير
دها  ملخًصاالل الجائحة فقد وضعت  يبين بعض من جهو

 الكبيرة.
  

مهم أن نستمر في التخطيط  حتى مع استمرار الجائحة من ال
هذه المعلومات    لمستقبلنا. ونأمل أن نستطيع جميعًا االستفادة من 

بتكار أفكار جديدة واستخالص الدروس التي تساعدنا في في ا
 تجديد نظام الخدمات البشرية في إلينوي وتطويره.

 
 

  البرنامج الصيفي لتوظيف الشباب
 

هيئة الخدمات البشرية بإلينوي مؤخًرا إلى الحاكم جيه  انضمت 
بي بريتزكر والقادة المحليين والشركاء في روكفورد و واكيغن 
وأوربانا وإيست سانت لويس لتسليط الضوء على نجاح برنامج 

 (.  C-SYEPالهيئة الصيفي لتوظيف الشباب )
 

شاب بالغ على   2400سوف يوظف برنامج توظيف الشباب 
هاية أغسطس/آب  دهم  2020مستوى الوالية حتى ن بحيث يساع

في تلقي التدريب وإيجاد فرص العمل في ظل استمرار جائحة  
مليون دوالر لدعم هذه  9,3د خصصت الوالية كورونا. وق

همة.  المبادرة الم
 

ة   الع على قائم ويمكن للمهتمين باالستفسار عن البرنامج اال
هات االتصال المرجعية من   .هنامقدمي الخدمات وج

 
 
 
 
 

 
 2020التعداد السكاني 

 
الموعد النهائي إلحصاء الذاتي الذي حدده مكتب التعداد 

.  قم بزيارة 2020سبتمبر/أيلول،  30األمريكي هو 
My2020census.gov 

- 330-2020الستكمال التعداد عبر اإلنترنت أو اتصل بالرقم 
سال رسالة إلى  .   للمزيد من المعلومات، يمكنك أيًضا إر844-1
 . census.illinois.govأو زيارة  987987 الرقم

 
 

 الرقم الجديد لخط اإلنقاذ من النتحار والوقاية منه: 

 
وضعت هيئة  2020يوليو/تموز،  16في يوم الخميس الموافق 

ليكون الرقم   988االتصاالت الفيدرالية قواعدإلقرار الرقم 
الد ألمريكيين الواقعين  هاتفي المختصر الجديد على مستوى ال ال
في األزمات التصال بمستشاري الوقاية من االنتحار واألزمات 
هاتفية  النفسية. وتلزم هذه القواعد جميع مقدمي الخدمات ال

إلى الخط الحالي الوطني إلنقاذ من    988بتحويل جميع مكالمات  
خالل فترة التحول إلى  2022يوليو/تموز،  16االنتحار قبل   .

يجب على األمريكيين الطالبين للمساعدة االستمرار  988رقم 
- 1في االتصال بالخط الوطنيلإلنقاذ من االنتحار على الرقم 

800-273-8255 (1-800-273-TALK أما قدامى .)
المحاربين والعسكريين فيمكنهم االتصال برقم أزمات قدامي 

بعد االتصال أو التحدث عبر   1ين بالضغط على رقم المحارب
أو  www.veteranscrisisline.netاإلنترنت على الموقع 

. وللمزيد من المعلومات، 838255بإرسال رسالة إلى الرقم 
 . هذا الموقعيرجى زيارة 

 
 

 تواصل االجتماعي لهيئة الخدمات البشرية في إلينويوسائل ال
 

ها على منصات التواصل  ندعوكم لمتابعة الهيئة على حسابات
االجتماعي.  حيث تمثل كل منصة وسيلة ممتازة للتواصل مع  
الع على آخر مستجدات أعمالها.  وفيما يلي روابط  الهيئة واال

,  Twitter  ,Facebookحسابات الهيئة:          
YouTube , LinkedIn. 

 
 

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123529
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://files.constantcontact.com/f1e178eb701/457951ad-02db-43b8-b9c2-44a1b081fae3.pdf
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=125237
https://my2020census.gov/
http://www.census.illinois.gov/
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC365563A1.docx
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://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/

