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رابطہ کار ايجنسياں کہاں پر واقع ہيں؟

Belleville بيلی ولے
ميڻرو ايسٹ کی DD خدمات ........................................... 236-7957 (618)

Centralia سنڻريليا
(618) 532-4300 ................................. جنوبی الی نائے کيکيس رابطہ کاری 

Chicago شکاگو
(773) 867-4000  ......................................................... کميونيڻی متبادل 

Chicago شکاگو
(773) 884-1000 ........................................... کميويڻی خدمت کے انتخابات 

Crystal Lake کرسڻل ليک
(815) 477-4720 ..................................................... انتخابات اور وکالت 

Decatur ڈيکيڻر
پرئير لينڈ (PRAIRELAND) خدمت کی رابطہ کاری ........... 864-0494 (217)

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

Geneva جينوا
ڈے ون نيٹ ورک انکارپوريڻڈ ......................................... 282-0997 (888)

Homewood ہوم ووڈ
(708) 799-9190 .... مضافاتی رسائی (SUBURBAN ACCESS) انکارپوريڻڈ 

Jacksonville جيکسن ولے
(217) 243-2330 ....................................... گريڻر ريور خدمت رابطہ کاری 

Joliet جولئيٹ
(815) 741-0800 .................................................... سروسز انکارپوريڻڈ .

Lombard لومبارڈ
پيکٹ انکارپوريڻڈ ........................................................ 960-9700 (630)

Macomb ميکومب
(309) 833-1621 .............................. مغربی الی نوائے خدمت رابطہ کاری ..

Pekin پيکن
(309) 347-7202 .............................. مرکزی الی نوائے رسائی برائے خدمت 

Pittsfield پيڻزفيلڈ
(217) 285-5227 .................................... مغربی مرکزی خدمت رابطہ کاری

Pontiac پونڻی ايک
(708) تحص ینہذ ےئارب ڈروب یڻنؤاک نوڻسا گنويل.. 844-7708 (815)  

Rockford روک فورڈ
خدمات برائے رسائی شمالی الی نوائے ............................... 282-8824 (815)

Urbana اربانا
(217) 328-3313 ......................................... شيمپئين عالقائی منصوبہ بندی 

TTY کے استعمال کنندگان کے لئے، براہ مہربانی الی نوائے ريلے 
سنڻر کو 0844-526-800-1 پر فون کريں۔

کون سی خدمات دستياب ہيں؟

IDHS کا نشوو نما کی معذوريوں کا شعبہ شخص- 
پہلے کی خدمات فراہم کرتا ہے اور نشوونما کی 

معذوريوں کے حامل افراد اور ان کے خاندانوں کی 
معاونت کرتا ہے۔  

ُممکنہ خدمات ميں شامل ہيں:

اندرون خانہ معاونتيں آپ کو زيادہ خود مختار طريقے 
سے رہنے ميں مدد کے لئے 

آرام کے وقفے کے دوران نگہداشت ، آپ کے نگہداشت 
کنندہ کو عارضی طور پر آرام پہنچانے کے لئے

تربيتی پروگرام ، آپ کو زندگی اور کام کی مہارتيں 
سکهانے کے لئے 

کام کے اتاليق ، جائے کار پر کامياب ہونے ميں آپ کی 
مدد کے لئے

رہنے کے لئے رہئشی انتظامات، آپ کو وہ سالمتی اور 
نگہداشت فراہم کرنے کے لئے جس کی آپ کو 

ضرورت ہے۔

حسب منشاء بنايا گيا سامان ، آپ کو زيادہ خود مختار بنانے کے 
لئے

ديگر معاونتيں ، آپ کا معيار حيات بلند کرنے کے لئے

ميں ان خدمات تک رسائی کيسے حاصل 
کر سکتا ہوں؟

IDHS نے نشوونما کی معذوری کے حامل ايسے لوگوں 
کا، جنہيں خدمات درکار ہوتی ہيں، ايک رياست بهر کا 
ڈيڻا بيس بنا رکها ہے ۔ اس ڈيڻا بيس سے ہميں يہ يقينی 
بنانے ميں مدد ملے گی کہ آپ اور آپ کے خاندان کو 

درکار ہونے کی صورت ميں خدمات دستياب ہيں۔ 

ہم مدد کرنا چاہتے ہيں۔
چاہے آپ کو…

خدمات فوری طور پر درکار ہوں يا آپ خدمات کو 
آئندہ درکار ہونے کی توقع کر رہے ہوں  

اپنی نزديکی رابطہ کار ايجنسی کو فون 
کريں اور ايک انڻرويو کے لئے 

اپوائنڻمنٹ طے کريں۔

طريق کارکيا ہے؟
انڻرويو ميں آپ کی دی گئی معلومات کی بنياد پر، 

رابطہ کار ايجنسی ايک " خدمات کی ضرورت کے 
فوری نوعيت کے ہونے کی ترجيح" 

 Prioritization of Urgency of Need for”
PUNS)  [”Services)] کا فارم تيار کرے گی اور 

خدمات کے لئے آپ کی ضرورت کی قسم بندی مندرجہ 
ذيل ميں سے ايک کے طور پر کرے گی:
ہنگامی - خدمات فوری طور پر درکار ہيں 

تشويشناک - خدمات ايک سال کے اندر درکار ہيں
ضرورت کے لئے منصوبہ بندی جاری ہے - خدمات 1 

تا 5 سال ميں درکار ہيں
ايک تکميل شدہ فارم سے نہ تو اس بات کی تصديق ہوتی 

ہے کہ آپ خدمات حاصل کرنے کے اہل ہيں نہ يہ ضمانت 
ديتا ہے کہ آپ کو خدمات فراہم کر دی جائيں گی۔ تاہم اس 
سے يہ بات يقينی ہے کہ IDHS خدمات کے لئے آپ کی 

ضرورت کو ضرور جانتی ہے۔

اگر ميری ضروريات بدل جائيں تو کيا 
ہوتا ہے؟

آپ کی صورت حال کی تشخيص سال ميں کم از کم 
ايک مرتبہ کی جائے گی اور اپنے حاالت کے بدلنے 

پر آپ کسی وقت بهی دوبارہ تشخيص کے لئے کہہ 
سکتے ہيں۔

آپ کی فراہم کردہ معلومات سے IDHS کو رياست بهر کی 
خدمت کے ضروريات کا اندازہ لگانے اور ان ضروريات کو 

پورا کرنے کا بہترين طريقہ طے کرنےميں مدد ملے گی۔  




