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أين تقع وكاالت التنسيق؟

Belleville
(618) 236-7957 ...................... DD SERVICES OF METRO EAST

Centralia
(618) 532-4300 ..............SOUTHERN IL CASE COORDINATION

Chicago
(773) 867-4000  ...........................COMMUNITY ALTERNATIVES

Chicago
(773) 884-1000 ..................... COMMUNITY SERVICE OPTIONS

Crystal Lake
(815) 477-4720 .....................................OPTIONS & ADVOCACY

Decatur
(217) 864-0494 .........PRAIRELAND SERVICE COORDINATION

East Moline
(309) 278-0020 ..............................................................CSO/RIM

Geneva
(888) 282-0997 ....................................DAYONE NETWORK INC

Homewood
(708) 799-9190 ................................. .SUBURBAN ACCESS INC

Jacksonville
(217) 243-2330 ........GREAT RIVER SERVICE COORDINATION

Joliet
(815) 741-0800 ................................................... .SERVICES INC

Lombard
(630) 960-9700 .............................................................PACT INC

Macomb
(309) 833-1621 ..WESTERN ILLINOIS SERVICE COORDINATIO

Pekin
(309) 347-7202 ............ CENTRAL ILLINOIS SERVICE ACCESS

Pittsfield
(217) 285-5227 ..........W. CENTRAL SERVICE COORDINATION

Pontiac
 (815) 844-7708 ..LIVINGSTON COUNTY MENTAL HEALTH (708) BOARD

Rockford
(815) 282-8824 ......ACCESS SERVICES NORTHERN ILLINOIS

Urbana
(217) 328-3313 .................CHAMPAIGN REGIONAL PLANNING

لمستعملي  (TTY) الرجاء اإلتصال بمركز إلينويز: ٠٨٤٤-٥٢٦-٨٠٠-١

ما هي الخدمات المتوفرة؟

يزّودك قسم IDHS لحاالت العجز الوظيفي بخدمات الدعم 
لألفراد المصابين بحاالت العجز الوظيفي وعائالتهم. 

الخدمات الممكنة تشمل:

المساندة داخل البيت لمساعدتك لتعيش مستقال بشكل أكثر 

العناية بك إلعطاء القائم برعايتك فترة راحة مؤقتة.

البرامج التدريبية لتعليمك مهارات الحياة والعمل. 

تدريب وظيفي لمساعدتك كي تنجح في موقع العمل.

ترتيب المسكن لتوفير األمن والرعاية التي تحتاجها.

األجهزة التعويضية  لجعلك أكثر إستقاللية. 

األنواع األخري من المساعدة لتحسين نوعية حياتك.

كيف أحصل علي هذه الخدمات؟
IDHS يحتفظ بقاعدة بيانات في عموم الوالية تشمل 

الناس المصابين بحاالت العجز الوظيفي الذين يحتاجون 
للخدمات.  قاعدة البيانات هذه ستساعدنا في التأكد من 

توفير الخدمات لك ولعائلتك عندما تحتاجها. 

نحن نوّد مساعدتك.

سوء …
تحتاج المساعدة فورا أو تتوّقع إحتياج الخدمات في 

المستقبل 

اتصل بوكالة التنسيق األقرب لك وحدد 
موعد لمقابلتك.

ما هي الطريقة؟
مستندة على المعلومات التي تزّودنا بها أثناء مقابلتك، 

تقوم وكالة التنسيق باستكمال استمارة "أولوية اإلحتياج 
للخدمات" (PUNS)، وتصّنف حاجتك للخدمات كأحد 

التصنيفات التالية:

طوارئ - احتياج فوري للخدمات 
حالة حرجة - احتياج للخدمات خالل سنة واحدة

حاجة محتملة - احتياج للخدمات خالل سنة ١ إلى ٥ سنوات

استكمال إستمارة PUNS ال يؤكد بأنك مؤّهل 
للخدمات وال يضمن تجهيز تلك الخدمات. على أية 

حال، هو يضمن بأّن IDHS يعرف بظروف حاجتك 
للخدمات.

ماذا لو أن حاجاتي تغّيرت؟
حالتك ستقّيم على األقل مرة كل سنة ويمكنك طلب 

إعادة التقييم في أي وقت كان تتغّير فيه ظروفك.

المعلومات التي تعطيها ستساعد  IDHS في التنبؤ بالخدمات 
المطلوبة في عموم الوالية وتحديد أفضل الطرق إلستعمال مواردنا 

لتلبية تلك االحتياجات.




