
حجم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8

الدخل لمدة 30 يوًما $2,265 $3,052 $3,838 $4,625 $5,412 $6,198 $6,985 $7,772

الدخل السنوي $27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

خدمات األسنان والبصر مثل الفحوصات والنظارات المساعدة في وسائل النقل مع

إصالحات السيارات وبطاقات الحافالت وبطاقات الغاز والمزيد المنح الدراسية للتعليم

ما بعد الثانوي
التحضير للوظيفة واالستشارات مع التدريب والتوظيف والمزيد

المنتجات الطازجة والتثقيف الغذائي

األموال اإلضافية الحتياجاتك الفريدة، مثل األِسرَّة والحصول عىل بطاقة هوية ودفع

رسوم GED والمزيد.

برنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعية

(FSACE)

ضواحي مقاطعة كوك

ما المقصود بالبرنامج؟
برنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) هو برنامج "إدارة حاالت" يبحث في

احتياجاتك ويبني لك طريًقا نحو االكتفاء الذاتي. 

يمكنك الحصول عىل...كيف يُساعدك؟

هل أنا مؤهل لالشتراك في البرنامج؟
يجب أن تعيش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل:

ما الذي يتعين عليَّ فعله؟
اتصل بالرقم 8948-795 (312). ستحتاج إىل رخصة قيادة/هوية الوالية/بطاقة هوية قنصلية،

باإلضافة إىل بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 30 يوًما لجميع أفراد األسرة. 

سنخبرك إذا كنا بحاجة إىل مستندات إضافية. 

قدم طلًبا مسبًقا اليوم!

تمت المراجعة في 2/3/2022. يتم تنفيذ هذه المشاريع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعية (Community Services Block Grant) التي تديرها إدارة التجارة والفرص

االقتصادية في إلينوي وال تمثل بالضرورة كلًيا أو جزئًيا وجهة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادية في إلينوي. 

CEDAorg.net/GetHelp !سجل االشتراك من أجل الحصول عىل األخبار والتحديثات



حجم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8

الدخل لمدة 30 يوًما $2,265 $3,052 $3,838 $4,625 $5,412 $6,198 $6,985 $7,772

الدخل السنوي $27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

مدفوعات خاصة باإليجار والرهن العقاري وفاتورة المياه وفاتورة الهاتف أساسيات

التعليم عبر اإلنترنت لطالب K-8 بما في ذلك األجهزة المحمولة التكاليف الطبية

لإلمدادات والوصفات الطبية

تسليمات صندوق الطعام لكبار السن واألشخاص المالزمين للمنزل

تكاليف وسائل المواصالت مثل رسوم التسجيل

إغاثة فيروس كورونا (COVID-19) التابعة
لبرنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعية

(FsACE)

ضواحي مقاطعة كوك

ما المقصود بالبرنامج؟
تم تصميم هذا البرنامج لدعم األسر التي عانت من حاالت تسريح العمالة، ووجود حاالت

وفاة داخل األسرة، وانخفاض األجور، ووجود أطفال في المنزل، والنفقات الطبية، ونفقات
الطعام اإلضافية، والمزيد.

يمكنك الحصول عىل...كيف يُساعدك؟

هل أنا مؤهل لالشتراك في البرنامج؟
يجب أن تعيش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل: أنت مؤهل إذا كنت أنت أو

أحد أفراد أسرتك موظًفا أساسًيا أو تعاني من فقدان الدخل، أو فيروس كورونا (COVID-19)، أو

.(COVID-19) وفاة أحد أفراد األسرة بسبب فيروس كورونا

ما الذي يتعين عليَّ فعله؟
اتصل بالرقم 8948-795 (312). ستحتاج إىل رخصة قيادة/هوية الوالية/بطاقة هوية قنصلية،

باإلضافة إىل بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 30 يوًما لجميع أفراد األسرة. 

سنخبرك إذا كنا بحاجة إىل مستندات إضافية.

قدم طلًبا مسبًقا اليوم!

تمت المراجعة في 2/3/2022. يتم تنفيذ هذه المشاريع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعية (Community Services Block Grant) التي تديرها إدارة التجارة والفرص

االقتصادية في إلينوي وال تمثل بالضرورة كلًيا أو جزئًيا وجهة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادية في إلينوي. 

CEDAorg.net/GetHelp !سجل االشتراك من أجل الحصول عىل األخبار والتحديثات

 

دعم األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) هو برنامج "إدارة حاالت"

يبحث في احتياجاتك ويبني لك طريًقا نحو االكتفاء الذاتي.



حجم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8

الدخل لمدة 30 يوًما $2,265 $3,052 $3,838 $4,625 $5,412 $6,198 $6,985 $7,772

الدخل السنوي $27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

مدفوعات عىل اإليجار والمياه والغاز والكهرباء والهاتف الخلوي

نفقات/رسوم التعليم والتدريب للتعليم واإلمدادات والفحوصات وما بعدها

رسوم الوثيقة لرخصة القيادة وCDL والجنسية والنسخ طبق األصل والمزيد

المالبس بما في ذلك الزي الرسمي ومالبس المقابلة وأجهزة الحماية/معدات الوقاية الشخصية

المستلزمات الشخصية مثل الصابون والشامبو ومعجون األسنان ومستلزمات الحالقة

مساعدة وسائل النقل مثل بطاقات الحافالت/الغاز واإلصالحات والتأمين ضد المسؤولية

احتياجات ترخيص رعاية األطفال  مثل طفايات الحريق وتركيب الهاتف

تقليل عوائق التوظيف (BRP) التابع لدعم
 (FsACE) األسرة والمشاركة المجتمعية

ضواحي مقاطعة كوك

ما المقصود بالبرنامج؟
يساعد تقليل عوائق التوظيف (BRP) األشخاص في الحصول عىل عمل أو االحتفاظ به من خالل

SNAP تمويل الخدمات الداعمة إلزالة العوائق المالية. يساعد هذا البرنامج متلقي برنامج

واألشخاص المعرضين لخطر فقدان السكن.

يمكنك الحصول عىل...كيف يُساعدك؟

هل أنا مؤهل لالشتراك في البرنامج؟
يجب أن تعيش في ضواحي مقاطعة كوك. تحتاج أيًضا إىل أن تكون موظًفا أو تبحث عن عمل أو مسجالً

في برنامج توظيف/تدريب مهني و:

،SNAP أو تكون جزًءا من أسرة نشطة من SNAP أن تحصل عىل مخصصات برنامج

أن تكون مؤهًال لمخصصات SNAP ولك طلب معلق

تم إلغاء اشتراكك في برنامج SNAP بسبب الحدود الزمنية للمخصصات خالل األشهر التسعة الماضية

ما الذي يتعين عليَّ فعله؟
اتصل بالرقم 8948-795 (312)  الستقبال طلبات االلتحاق الخاصة ببرنامج دعم

األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) وطلب الفحص المسبق لتقليل عوائق

.(BRP) التوظيف

قدم طلًبا مسبًقا اليوم!

تمت المراجعة في 2/3/2022. يتم تنفيذ هذه المشاريع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعية (Community Services Block Grant) التي تديرها إدارة التجارة والفرص

االقتصادية في إلينوي وال تمثل بالضرورة كلًيا أو جزئًيا وجهة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادية في إلينوي. 

CEDAorg.net/GetHelp !سجل االشتراك من أجل الحصول عىل األخبار والتحديثات

برنامج األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) هو برنامج "إدارة حاالت"

يبحث في احتياجاتك ويبني لك طريًقا نحو االكتفاء الذاتي.



حجم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8

الدخل لمدة 30 يوًما $2,265 $3,052 $3,838 $4,625 $5,412 $6,198 $6,985 $7,772

الدخل السنوي $27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

األطعمة الصحية مثل المنتجات الطازجة عالية الجودة 

التثقيف الغذائي حتى تتمكن من اتخاذ أفضل الخيارات لعائلتك

برنامج تغذية العائلة التابع لبرنامج دعم
 (FsACE) األسرة والمشاركة المجتمعية

ضواحي مقاطعة كوك

ما المقصود بالبرنامج؟

يساعد هذا البرنامج عائالت ضواحي مقاطعة كوك عىل تناول الطعام بشكل جيد واتخاذ

خيارات صحية في محل البقالة.

يمكنك الحصول عىل...كيف يُساعدك؟

هل أنا مؤهل لالشتراك في البرنامج؟

يجب أن تعيش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل:

ما الذي يتعين عليَّ فعله؟

ستحتاج إىل رخصة قيادة/هوية الوالية/بطاقة هوية قنصلية، باإلضافة إىل بطاقات الضمان

االجتماعي ودخل آخر 30 يوًما لجميع أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا بحاجة إىل مستندات إضافية.

قدم طلًبا مسبًقا اليوم!

تمت المراجعة في 2/3/2022. يتم تنفيذ هذه المشاريع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعية (Community Services Block Grant) التي تديرها إدارة التجارة والفرص

االقتصادية في إلينوي وال تمثل بالضرورة كلًيا أو جزئًيا وجهة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادية في إلينوي. 

CEDAorg.net/GetHelp !سجل االشتراك من أجل الحصول عىل األخبار والتحديثات

برنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) هو برنامج "إدارة

حاالت" يبحث في احتياجاتك ويبني لك طريًقا نحو االكتفاء الذاتي.



حجم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8

الدخل لمدة 30 يوًما $2,265 $3,052 $3,838 $4,625 $5,412 $6,198 $6,985 $7,772

الدخل السنوي $27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

مساعدة إصالحات السيارات وبطاقات الغاز والحافالت

برنامج وسائل المواصالت التابع لبرنامج دعم
(FsACE) األسرة والمشاركة المجتمعية

ضواحي مقاطعة كوك

ما المقصود بالبرنامج؟

يحل هذا البرنامج مشاكل النقل، بحيث يمكنك العثور عىل وظيفة والوصول إىل العمل

والمدرسة والحصول عىل الرعاية الصحية.

يمكنك الحصول عىل...كيف يُساعدك؟

هل أنا مؤهل لالشتراك في البرنامج؟

يجب أن تعيش في ضواحي مقاطعة كوك، وأن تمتلك سيارتك، وأن يكون لديك تأمين عىل

السيارات، وأن تفي بإرشادات الدخل:

ما الذي يتعين عليَّ فعله؟

اتصل بالرقم 8948-795 (312) . ستحتاج إىل رخصة قيادة/هوية الوالية/بطاقة هوية قنصلية،

باإلضافة إىل بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 30 يوًما لجميع أفراد األسرة.ستحتاج أيًضا إىل

تزويدنا بإثبات الملكية وإثبات التأمين. سنخبرك إذا كنا بحاجة إىل مستندات إضافية.

قدم طلًبا مسبًقا اليوم!

تمت المراجعة في 2/3/2022. يتم تنفيذ هذه المشاريع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعية (Community Services Block Grant) التي تديرها إدارة التجارة والفرص

االقتصادية في إلينوي وال تمثل بالضرورة كلًيا أو جزئًيا وجهة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادية في إلينوي. 

CEDAorg.net/GetHelp !سجل االشتراك من أجل الحصول عىل األخبار والتحديثات

برنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) هو برنامج "إدارة

حاالت" يبحث في احتياجاتك ويبني لك طريًقا نحو االكتفاء الذاتي.



حجم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8

الدخل لمدة 30 يوًما $2,265 $3,052 $3,838 $4,625 $5,412 $6,198 $6,985 $7,772

الدخل السنوي $27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

خدمات األسنان بما في ذلك العالجات األساسية مثل ملء التجاويف

فحوصات العين والنظارات لألطفال والبالغين

خدمات البصر واألسنان التابعة لبرنامج
دعم األسرة والمشاركة المجتمعية

 (FsACE)

ضواحي مقاطعة كوك

ما المقصود بالبرنامج؟

يساعد هذا البرنامج عائالت ضواحي مقاطعة كوك عىل الوصول إىل رعاية األسنان والبصر

عن طريق الدفع المباشر ألطبائهم.

يمكنك الحصول عىل...كيف يُساعدك؟

هل أنا مؤهل لالشتراك في البرنامج؟

يجب أن تعيش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل:

ما الذي يتعين عليَّ فعله؟

اتصل بالرقم 8948-795 (312) . ستحتاج إىل رخصة قيادة/هوية الوالية/بطاقة هوية قنصلية،

باإلضافة إىل بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 30 يوًما لجميع أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا

بحاجة إىل مستندات إضافية.

قدم طلًبا مسبًقا اليوم!

تمت المراجعة في 2/3/2022. يتم تنفيذ هذه المشاريع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعية (Community Services Block Grant) التي تديرها إدارة التجارة والفرص

االقتصادية في إلينوي وال تمثل بالضرورة كلًيا أو جزئًيا وجهة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادية في إلينوي. 

CEDAorg.net/GetHelp !سجل االشتراك من أجل الحصول عىل األخبار والتحديثات

برنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) هو برنامج "إدارة

حاالت" يبحث في احتياجاتك ويبني لك طريًقا نحو االكتفاء الذاتي.



حجم األسرة  1 2 3 4 5 6 7 8

الدخل لمدة 30 يوًما $2,265 $3,052 $3,838 $4,625 $5,412 $6,198 $6,985 $7,772

الدخل السنوي $27,180 $36,620 $46,060 $55,500 $64,940 $74,380 $83,820 $93,260

استشارات التوظيف وخدمات التخطيط

التدريب عىل المهارات التجارية للبرامج المهنية قصيرة األجل التي تؤدي إىل الحصول

عىل شهادة

خدمات التدريب والتوظيف التابعة لبرنامج
دعم األسرة والمشاركة المجتمعية

 (FsACE)

ضواحي مقاطعة كوك

ما المقصود بالبرنامج؟

يمكن أن يساعدك هذا البرنامج في العثور عىل وظيفة والتقدم في حياتك المهنية.

يمكنك الحصول عىل...كيف يُساعدك؟

هل أنا مؤهل لالشتراك في البرنامج؟

يجب أن تعيش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل:

ما الذي يتعين عليَّ فعله؟

اتصل بالرقم 8948-795 (312) . ستحتاج إىل رخصة قيادة/هوية الوالية/بطاقة هوية قنصلية،

باإلضافة إىل بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 30 يوًما لجميع أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا

بحاجة إىل مستندات إضافية.

قدم طلًبا مسبًقا اليوم!

تمت المراجعة في 2/3/2022. يتم تنفيذ هذه المشاريع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعية (Community Services Block Grant) التي تديرها إدارة التجارة والفرص

االقتصادية في إلينوي وال تمثل بالضرورة كلًيا أو جزئًيا وجهة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادية في إلينوي. 

CEDAorg.net/GetHelp !سجل االشتراك من أجل الحصول عىل األخبار والتحديثات

برنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعية (FsACE) هو برنامج "إدارة

حاالت" يبحث في احتياجاتك ويبني لك طريًقا نحو االكتفاء الذاتي.


