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PROJEKT WSPARCIA RODZIN 
IMIGRANTÓW ZE WZGLĘDU NA 
COVID-19  
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) współpracuje z Koalicją na rzecz praw 
imigrantów i uchodźców stanu Illinois (ICIRR) 
przy administrowaniu projektem wsparcia 
rodzin imigrantów ze względu na COVID-19. 
IDHS zdaje sobie sprawę, że wielu obywateli 
stanu Illinois cierpi z powodu niestabilności 
ekonomicznej z powodu COVID-19 i nie ustaje 
w wysiłku, aby zapewnić wszystkim 
potrzebującym usługi wsparcia. IDHS zdaje 
sobie również sprawę, że wielu imigrantów 
zostało wykluczonych z federalnej ustawy o 
świadczeniach pieniężnych (CARES Act 
Economic Impact Payments) i innych świadczeń 
federalnych. Projekt ten pomoże wypełnić tę 
lukę i zapewnić bardzo potrzebne bezpośrednie 
wsparcie dla rodzin imigrantów w stanie Illinois. 
 
Rodziny mogą otrzymać jednorazowe wsparcie 
w wysokości 1000 USD na zakwaterowanie, 
wyżywienie, koszty medyczne lub wydatki na 
opiekę nad dziećmi.  Wnioski są przyjmowane 
od 1 do 14 października 2020 r.  Aby złożyć 
wniosek, należy wejść na www.icirr.org/covidil.  
 
MIESIĄC NARODOWEGO 
DZIEDZICTWA 
LATYNOAMERYKAŃSKIEGO 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
od 15 września do 15 października ma 
przyjemność obchodzić Narodowy Miesiąc 
Dziedzictwa Latynoamerykańskiego. Miesiąc 
ten obejmuje dni niepodległości Kostaryki, 
Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, 
Meksyku i Chile. Jest to czas uhonorowania  
 
bogatego dziedzictwa latynoamerykańskiego 
wplecionego w tkankę kultury amerykańskiej 
oraz uznania szerokiego i wpływowego dorobku 
latynoskich Amerykanów.  IDHS świętuje i 
docenia wszystkich swoich latynoskich 
pracowników i klientów oraz życzy wszystkim 
szczęśliwego Narodowego Miesiąca 
Dziedzictwa Latynoamerykańskiego.   

PROGRAM DLA KOBIET, NIEMOWLĄT 
I DZIECI  
 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) jest zachwycony mogąc podzielić się 
aktualnymi informacjami na temat modernizacji 
swojego programu WIC (Kobiety, Niemowlęta i 
Dzieci).  Program WIC oferuje specjalną pomoc 
żywieniową, która koncentruje się na 
dodatkowych potrzebach kobiet w ciąży, po 
porodzie i karmiących piersią oraz rodzin z 
dziećmi do 5 roku życia mających niskie 
dochody.  Dostawcy WIC oferują również 
doradztwo żywieniowe i dostęp do usług 
zdrowotnych.   
 
Wraz z przejściem na karty WIC EBT, co trwało 
prawie pięć lat, Illinois rozpoczęło pilotaż w 
marcu 2020 roku, aby rozpocząć przenoszenie 
160 000 uczestników WIC Illinois z 
przestarzałego systemu komputerowego 
uruchomionego w latach 90-tych do 
zaktualizowanego systemu wykorzystującego 
karty EBT.  Przez wiele lat program WIC 
dostarczał rodzinom papierowe czeki, które 
gwarantowały ich świadczenia, jednak system 
ten ograniczał niezależność i zaufanie rodzin do 
ich decyzji zakupowych w sklepach 
spożywczych, a także zwiększał piętno związane 
z używaniem czeków WIC do zakupu artykułów 
spożywczych. 
 
Ostatnie biura WIC przestawiły się na nowy 
system w zeszłym miesiącu, a wszystkie 
uczestniczące w programie rodziny mają 
korzystać z karty EBT do końca grudnia. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat 
programu WIC i innych usług oferowanych 
przez IDHS, odwiedź 
dhs.illinois.gov/helpishere. 
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PROJEKT DOTYCZĄCY 
ZATRUDNIENIA I SZKOLEŃ W 
ODPOWIEDZI NA COVID-19 
Projekt pomocy mieszkaniowej i użyteczności 
publicznej Departamentu Usług dla ludności 
stanu Illinois (IDHS) powstał w celu 
zapewnienia tymczasowego i awaryjnego 
zatrudnienia oraz usług szkoleniowych dla 
imigrantów, uchodźców i osób z ograniczoną 
znajomością języka angielskiego (LEP), które w 
okresie od 1 marca do 30 grudnia 2020 r. 
doświadczyły trudności finansowych 
związanych z COVID-19. 
 
IDHS nawiązał współpracę z 26 organizacjami 
społecznymi, aby zapewnić szkolenia 
pracownicze dla osób o niskich dochodach 
dotkniętych COVID-19. Kwalifikujący się 
uczestnicy mogą zapisać się na szkolenie 
zawodowe, staże zawodowe, programy 
certyfikatów, zwrot kosztów czesnego, 
szkolenia komputerowe, naukę angielskiego 
jako drugiego języka oraz programy gotowości 
zawodowej i orientacji zawodowej za 
pośrednictwem naszej sieci organizacji 
lokalnych. Aby znaleźć najbliższe centrum 
powitalne w Illinois, proszę odwiedzić stronę 
IDHS.  
 
WIRTUALNA PREZENTACJA DLA 
WETERANÓW  
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
IDHS (IDHS) dołącza do IDVA i IDES, aby 7 
października 2020 roku o 11:00 rano 
przeprowadzić wirtualną prezentację dla 
weteranów.  Wirtualny warsztat szkoleniowy ma 
za zadanie pomoc weteranom szukającym 
zatrudnienia w stanie Illinois. Prezentacje będą 
koncentrować się na kształceniu osób 
zainteresowanych poznaniem procesu ubiegania 
się o państwowe zatrudnienie i będą dotyczyć 
ogólnych kwestii, w tym preferencji w zakresie 
zatrudniania weteranów przez państwo.  
 
Zainteresowani mogą zarejestrować się na tej 
stronie.  Lista wszystkich wydarzeń związanych 
z zatrudnieniem w IDHS znajduje się na tej 

stronie.  Możliwości zatrudnienia w IDHS oraz 
inne oferty zatrudnienia w stanie można znaleźć 
na stronie work.illinois.gov. 
 
OSTRZEŻENIE: FAŁSZYWE OPIOIDY 
Departament Usług Społecznych stanu Illinois 
(IDHS) ostrzega wszystkich, że w ciągu 
ostatniego tygodnia, Centrum ds. trucizn stanu 
Illinois oraz Departament Zdrowia Publicznego 
hrabstwa Cook otrzymały raporty o pięciu 
prawdopodobnych przypadkach 
przedawkowania fałszywych pigułek 
opioidowych, w tym dwóch śmiertelnych, wśród 
młodych ludzi w wieku 19-23 lat, a kilka 
dodatkowych możliwych przypadków jest 
przedmiotem dochodzenia. 
 
Pacjenci nazywali pigułki „M30”, „Percocet” 
lub oksykodon i kupowali je na ulicach.  Pigułki 
to małe, niebieskie, okrągłe tabletki z 
wytłoczonym „M”, które sprzedawane są w 
nadrukowanym pudełku. 
 
Osobom udzielającym pomocy w nagłych 
wypadkach zaleca się zwrócenie uwagi na 
potencjalny wzrost przypadków 
przedawkowania leków wśród młodych osób, 
które zażyły te tabletki, wykazujących znacząco 
zmieniony stan psychiczny, depresję 
oddechową, hipotensję, hipotermię, 
hipoglikemię, niestabilność serca lub inne 
dowody na dysfunkcję narządów 
wielosystemowych. 
 
Prosimy o zgłaszanie potencjalnych przypadków 
przedawkowania z powodu podrobionego 
oksykodonu do Centrum ds. trucizn stanu 
Illinois pod numerem 1-800-222-1222 w celach 
śledzenia i zaleceń dotyczących leczenia. 
 
Jeśli ty lub ktoś kogo znasz zmaga się z 
problemem związanym z zażywaniem 
substancji, IDHS jest tu po to, aby Wam pomóc.  
Proszę odwiedzić dhs.illinois.gov/helpishere. 
 


