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NOWE PROGRAMY DOTYCZĄCE 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

 
Departament Opieki Społecznej stanu Illinois 
(IDHS) ogłosił niedawno trzy nowe programy 
dotyczące zdrowia psychicznego mające na celu 
zapewnienie dodatkowego wsparcia 
mieszkańcom stanu Illinois.  W celu 
pomyślnego przejścia osób opuszczających 
Państwowe Szpitale Psychiatryczne IDHS 
(SOPH) departament IDHS zawiera umowy z 
lokalnymi ośrodkami zdrowia psychicznego i 
dostawcami usług nietradycyjnych w celu 
rozwijania zdolności i świadczenia usług 
klinicznych i wsparcia nietradycyjnego.  Te 
nowe zasoby zostaną zapewnione przez 
organizacje społeczne za pośrednictwem 
programu LRP (Living Room Program), 
ośrodków TLC (Transitional Living Centres) 
oraz programów TCCS (Transitional 
Community Care and Support Programs) w 
całym stanie.  
 
Więcej informacji na temat wszystkich rodzajów 
wsparcia i usług związanych ze zdrowiem 
psychicznym oferowanych przez IDHS można 
znaleźć tutaj. 
 
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. 
 
 

ROZSZERZENIE WNIOSKU O 
ŚWIADCZENIA ŻYWNOŚCIOWE P-EBT  
 
Departament Opieki Społecznej stanu Illinois 
(IDHS) przedłużył termin składania wniosków o 
świadczenia żywieniowe przez mieszkańców 
stanu Illinois do 31 sierpnia. Mieszkańcy stanu 
Illinois mogą otrzymać zasiłek żywieniowy w 
łącznej wysokości do 342 USD na 
uprawnionego ucznia za opuszczone dni szkolne 
na wiosnę.  Około 390 tys. uczniów w całym 
stanie Illinois uprawnionych do bezpłatnych lub 
zniżkowych posiłków od marca 2020 r. do 
czerwca 2020 r. nie złożyło jeszcze wniosku o 
świadczenia P-EBT (Illinois Pandemic 
Electronic Benefit Transfer).  Osoby, które nie 
otrzymały świadczeń SNAP wiosną, mogą 
złożyć uproszczony wniosek o świadczenia P-
EBT, korzystając z portalu internetowego 
abe.illinois.gov lub wypełniając papierowy 
wniosek dostępny na stronie internetowej IDHS.  
 
POMOC MIESZKANIOWA  

 
Zarząd Rozwoju Mieszkaniowego stanu Illinois 
(IHDA, Illinois Housing Development 
Authority) przedłużył termin, w którym najemcy 
w Illinois mogą ubiegać się o pomoc z powodu 
ostatnich burz. Nowy termin kończy się o 
tydzień później, tj. 28 sierpnia o godzinie 12:00.  
Program Emergency Rental Assistance (ERA) 
zapewnia 5000 USD kwalifikującym się 
najemcom, u których wystąpił spadek dochodów 
na gospodarstwo domowe w wyniku COVID-
19.  Aby uzyskać dodatkową pomoc, kandydaci 
mogą odwiedzić stronę era.ihda.org lub 
skontaktować się z centrum obsługi 
telefonicznej IHDA pod numerem 312-883-
2720 lub pod bezpłatnym numerem 888-252-
1119.  W przypadku osób niesłyszących lub 
niedosłyszących, prosimy o kontakt z Navicore 
Solutions w celu uzyskania bezpłatnej pomocy 
pod numerem: (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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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! 
 
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. 

SPIS LUDNOŚCI W 2020 R. 
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. 
 
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.  
 
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. 

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/

