
 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
CEDAorg.net                @CEDAgogreen                         8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 
إدارة التجارة والفرص  ) التي تدیرھا Community Services Block Grantیتم تنفیذ ھذه المشاریع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعیة ( 2/3/2022تمت المراجعة في:  

 االقتصادیة في إلینوي وال تمثل بالضرورة كلیًا أو جزئیًا وجھة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي. 
 

 ) FsACEبرنامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة ( 
ي االستقرار ع� مدار 

نامج �ف ي مقاطعة س����ان كوك، ف�مكن أن �ساعدك هذا ال�ب
ا من   90إذا كنت تع�ش �ف يوم�

 خالل تخص�ص الدعم الحت�اجاتك. 
 

  

 

 ما المقصود بالبرنامج؟ 
 

ي لك  FsACEالمجتمع�ة (برنامج دعم األ�ة والمشاركة  ي احت�اجاتك و�بيف
) هو برنامج "إدارة حاالت" يبحث �ف

 . ي
ا نحو اال�تفاء الذايت  ط��ق�

  

 

 یمكنك الحصول على كیف یُساعدك؟ 
 

 مثل الفحوصات والنظارات األسنان والبصرخدمات 
 مع إصالحات السیارات وبطاقات الحافالت وبطاقات الغاز والمزید مساعدة وسائل النقل

 للتعلیم ما بعد الثانوي  المنح الدراسیة
 مع التدریب والتوظیف والمزید التحضیر للوظیفة واالستشارات 

 والتثقیف الغذائيالمنتجات الطازجة 
ة والحصول على بطاقاألموال اإلضافیة   والمزید. GEDة ھویة ودفع رسوم الحتیاجاتك الفریدة، مثل األِسرَّ

  

 

 ھل أنا مؤھل لالشتراك في البرنامج؟ 
 

 یجب أن تعیش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل:
 

�ة 
ُ
 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األ

ا  30الدخل لمدة    $ 7,772 $ 6,985 $ 6,198 $ 5,412 $ 4,625 $ 3,838 $ 3,052 $ 2,265 يوم�
 $ 93,260 $ 83,820 $ 74,380 $ 64,940 $ 55,500 $ 46,060 $ 36,620 $ 27,180 الدخل السنوي 

 

 
  

 قدم طلبًا مسبقًا الیوم! ما الذي یتعین عليَّ فعلھ؟  
 

. ستحتاج إلى رخصة قیادة/ھویة الوالیة/بطاقة ھویة قنصلیة، باإلضافة إلى  8948-795 (312)اتصل على الرقم  
 یوًما لجمیع أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مستندات إضافیة.  30آخر بطاقات الضمان االجتماعي ودخل 



 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
CEDAorg.net                @CEDAgogreen                         8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 
إدارة التجارة والفرص  ) التي تدیرھا Community Services Block Grantیتم تنفیذ ھذه المشاریع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعیة ( 2/3/2022تمت المراجعة في:  

 االقتصادیة في إلینوي وال تمثل بالضرورة كلیًا أو جزئیًا وجھة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي. 
 

) لدعم  FsACEبرنامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة ( 
وس كورونا (  ) COVID-19ف�ي

ي لك  FsACEبرنامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة ( ي احت�اجاتك و�بيف
) هو برنامج "إدارة حاالت" يبحث �ف

 . ي
ا نحو اال�تفاء الذايت  ط��ق�

 

 

 

 

 

 ما المقصود بالبرنامج؟ 
 

ي عانت من حاالت ���ــــح العمالة، ووجود حاالت وفاة داخل األ�ة،   نامج لدعم األ� اليت تم تصم�م هذا ال�ب
ل، والنفقات الطب�ة، ونفقات الطعام اإلضاف�ة، والم��د.  ف ي الم�ف

 وانخفاض األجور، ووجود أطفال �ف

  

 

  یمكنك الحصول علىكیف یُساعدك؟ 
 

 على اإلیجار والرھن العقاري وفاتورة المیاه وفاتورة الھاتف مدفوعات 
 بما في ذلك أجھزة الكمبیوتر المحمولة K-8لطالب  التعلیم عبر اإلنترنت أساسیات 

 لإلمدادات والوصفات الطبیةالتكالیف الطبیة 
 لكبار السن واألشخاص الماكثین في المنزلتسلیمات صندوق الطعام 

 مثل رسوم التسجیل  وسائل المواصالت تكالیف 

  

 

 ھل أنا مؤھل لالشتراك في البرنامج؟ 
 

موظفًا  أنت مؤھل إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك  یجب أن تعیش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل.
 أو موظفًا ذا خبرة: أساسیًا 

 ، أو تقل�ل ساعات العمل أو ز�ادة نفقات األ�ة فقدان الوظ�فة 
وس كورونا المرض   المرتبط بف�ي

وس كورونا  وفاة  أحد أفراد األ�ة �سبب ف�ي

 
�ة 

ُ
 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األ

ا  30الدخل لمدة    $ 7,772 $ 6,985 $ 6,198 $ 5,412 $ 4,625 $ 3,838 $ 3,052 $ 2,265 يوم�
 $ 93,260 $ 83,820 $ 74,380 $ 64,940 $ 55,500 $ 46,060 $ 36,620 $ 27,180 الدخل السنوي 

 

 
 قدم طلبًا مسبقًا الیوم! ما الذي یتعین عليَّ فعلھ؟  

 
الوالیة/بطاقة ھویة قنصلیة، باإلضافة إلى  . ستحتاج إلى رخصة قیادة/ھویة 8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 یوًما لجمیع أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مستندات إضافیة.  30بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 



 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
CEDAorg.net                @CEDAgogreen                         8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 
إدارة التجارة والفرص  ) التي تدیرھا Community Services Block Grantیتم تنفیذ ھذه المشاریع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعیة ( 2/3/2022تمت المراجعة في:  

 االقتصادیة في إلینوي وال تمثل بالضرورة كلیًا أو جزئیًا وجھة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي. 
 

 ) التابع  BRPبرنامج تقل�ل عوائق التوظ�ف (
نامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة (   ) FsACEل�ب

ا نحو  ) هو برنامج "إدارة حاالت"  FsACEبرنامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة ( ي لك ط��ق� ي احت�اجاتك و�بيف
يبحث �ف

. ال�تفاء ا  ي
 الذايت

 

 

 بالبرنامج؟ ما المقصود 
 

ي الحصول ع� عمل أو االحتفاظ به من خالل تم��ل  BRP�ساعد برنامج تقل�ل عوائق التوظ�ف (
) األشخاص �ف

ي برنامج 
نامج متل�ت ف لخطر فقدان  SNAPالخدمات الداعمة إلزالة العوائق المال�ة. �ساعد هذا ال�ب واألشخاص المعرضني

 المسكن. 
  

 

 یمكنك الحصول على كیف یُساعدك؟ 
 

 والكھرباء والھاتف الخلوي على اإلیجار والمیاه والغاز مدفوعات 
 والفحوصات وما بعدھا للتعلیم واإلمدادات  التعلیم والتدریب نفقات/رسوم 

 ، والجنسیة، والنسخ طبق األصل، والمزیدCDLللحصول على رخصة القیادة، ورسوم الوثیقة 
 الشخصیة بما في ذلك الزي الرسمي ومالبس المقابلة وأجھزة الحمایة/معدات الوقایة المالبس 

 مثل الصابون والشامبو ومعجون األسنان ومستلزمات الحالقة المستلزمات الشخصیة 
 مثل بطاقات الحافالت/الغاز واإلصالحات والتأمین ضد المسؤولیة وسائل النقل مساعدة 

 مثل طفایات الحریق وتركیب الھاتف   ترخیص رعایة األطفال احتیاجات
  

 

 البرنامج؟ ھل أنا مؤھل لالشتراك في 
 

یجب أن تعیش في ضواحي مقاطعة كوك. تحتاج أیًضا إلى أن تكون موظفًا أو تبحث عن عمل أو مسجالً في برنامج 
 توظیف/تدریب مھني و: 

 
 ، SNAPأو تكون جزًءا من أسرة نشطة من   SNAPأن تحصل على مخصصات برنامج  

 ولك طلب معلق    SNAP أن تكون مؤھالً لمخصصات 
 بسبب الحدود الزمنیة للمخصصات خالل األشھر التسعة الماضیة   SNAPمج تم طردك من برنا

 
�ة 

ُ
 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األ

ا  30الدخل لمدة    $ 7,772 $ 6,985 $ 6,198 $ 5,412 $ 4,625 $ 3,838 $ 3,052 $ 2,265 يوم�
 $ 93,260 $ 83,820 $ 74,380 $ 64,940 $ 55,500 $ 46,060 $ 36,620 $ 27,180 الدخل السنوي 

 

 
  

 قدم طلبًا مسبقًا الیوم! ما الذي یتعین عليَّ فعلھ؟  
 

) وطلب  FsACEالستقبال طلبات االلتحاق ببرنامج دعم األسرة والمشاركة المجتمعیة ( 8948-795 (312)اتصل بالرقم  
 . BRPالفحص المسبق لـ 



 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
CEDAorg.net                @CEDAgogreen                         8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 
إدارة التجارة والفرص  ) التي تدیرھا Community Services Block Grantیتم تنفیذ ھذه المشاریع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعیة ( 2/3/2022تمت المراجعة في:  

 االقتصادیة في إلینوي وال تمثل بالضرورة كلیًا أو جزئیًا وجھة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي. 
 

نامج دعم األ�ة والمشاركة   برنامج تغذ�ة العائلة التابع ل�ب
)FsACE ( 

ي لك  FsACEبرنامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة ( ي احت�اجاتك و�بيف
) هو برنامج "إدارة حاالت" يبحث �ف

 . ي
ا نحو اال�تفاء الذايت  ط��ق�

 

  

 

 المقصود بالبرنامج؟ ما 
 

ي  
نامج عائالت ضوا�ي مقاطعة كوك ع� تناول الطعام �شكل ج�د واتخاذ خ�ارات صح�ة �ف �ساعد هذا ال�ب

 محل البقالة. 
  

 

 یمكنك الحصول على كیف یُساعدك؟ 
 

   مثل المنتجات الطازجة عالیة الجودةاألطعمة الصحیة 
 الخیارات لعائلتكحتى تتمكن من اتخاذ أفضل التثقیف الغذائي 

 
  

 

 ھل أنا مؤھل لالشتراك في البرنامج؟ 
 

 یجب أن تعیش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل:
 

حجم 
�ة 

ُ
 األ

1 2 3 4 5 6 7 8 

الدخل  
  30لمدة 
ا  يوم�

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 $ 
 

 
  

 قدم طلبًا مسبقًا الیوم! ما الذي یتعین عليَّ فعلھ؟   
 

. ستحتاج إلى رخصة قیادة/ھویة الوالیة/بطاقة ھویة قنصلیة، باإلضافة إلى  8948-795 (312)اتصل بالرقم 
 أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مستندات إضافیة. یوًما لجمیع  30بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 



 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
CEDAorg.net                @CEDAgogreen                         8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 
إدارة التجارة والفرص  ) التي تدیرھا Community Services Block Grantیتم تنفیذ ھذه المشاریع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعیة ( 2/3/2022تمت المراجعة في:  

 االقتصادیة في إلینوي وال تمثل بالضرورة كلیًا أو جزئیًا وجھة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي. 
 

نامج دعم األ�ة والمشاركة   برنامج وسائل المواصالت التابع ل�ب
 )  FsACEالمجتمع�ة ( 

ي لك  FsACEبرنامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة ( ي احت�اجاتك و�بيف
) هو برنامج "إدارة حاالت" يبحث �ف

ا نحو  . ط��ق� ي
 اال�تفاء الذايت

 

  

 

 ما المقصود بالبرنامج؟ 
 

نامج مشا�ل النقل، بح�ث �مكنك العثور ع� وظ�فة والوصول إ� العمل والمدرسة والحصول   �حل هذا ال�ب
 ع� الرعا�ة الصح�ة. 

  
 

 

 یمكنك الحصول على كیف یُساعدك؟ 
 

 مساعدة إصالح السیارات
 بطاقات الغاز والحافالت 

  
 

 

 مؤھل لالشتراك في البرنامج؟ ھل أنا 
 

یجب أن تعیش في ضواحي مقاطعة كوك، وأن تمتلك سیارتك، وأن یكون لدیك تأمین على السیارات، وأن تفي بإرشادات  
 الدخل: 

 
�ة 

ُ
 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األ

ا  30الدخل لمدة    $ 7,772 $ 6,985 $ 6,198 $ 5,412 $ 4,625 $ 3,838 $ 3,052 $ 2,265 يوم�
 $ 93,260 $ 83,820 $ 74,380 $ 64,940 $ 55,500 $ 46,060 $ 36,620 $ 27,180 السنوي الدخل 

 

 
  

 قدم طلبًا مسبقًا الیوم! ما الذي یتعین عليَّ فعلھ؟  
 

. ستحتاج إلى رخصة قیادة/ھویة الوالیة/بطاقة ھویة قنصلیة، باإلضافة إلى  8948-795 (312)اتصل بالرقم 
یوًما لجمیع أفراد األسرة. ستحتاج أیًضا إلى تزویدنا بإثبات الملكیة وإثبات   30االجتماعي ودخل آخر بطاقات الضمان 

 التأمین. سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مستندات إضافیة. 



 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
CEDAorg.net                @CEDAgogreen                         8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 
إدارة التجارة والفرص  ) التي تدیرھا Community Services Block Grantیتم تنفیذ ھذه المشاریع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعیة ( 2/3/2022تمت المراجعة في:  

 االقتصادیة في إلینوي وال تمثل بالضرورة كلیًا أو جزئیًا وجھة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي. 
 

نامج دعم األ�ة والمشاركة   خدمات الب� واألسنان التابعة ل�ب
 )  FsACEالمجتمع�ة ( 

ي لك  FsACEوالمشاركة المجتمع�ة (برنامج دعم األ�ة  ي احت�اجاتك و�بيف
) هو برنامج "إدارة حاالت" يبحث �ف

 . ي
ا نحو اال�تفاء الذايت  ط��ق�

 

 

  

 

 ما المقصود بالبرنامج؟ 
 

نامج عائالت ضوا�ي مقاطعة كوك ع� الوصول إ� رعا�ة األسنان والب� عن ط��ق الدفع المبا�ش   �ساعد هذا ال�ب
 ألطبائهم. 

  
 

 

 یمكنك الحصول على المساعدة في كیف یُساعدك؟ 
 

 بما في ذلك العالجات األساسیة مثل ملء التجاویفخدمات األسنان 
 لألطفال والبالغینفحوصات العین والنظارات 

  
 

 

 ھل أنا مؤھل لالشتراك في البرنامج؟ 
 

 یجب أن تعیش في ضواحي مقاطعة كوك وتفي بإرشادات الدخل:
 

�ة حجم 
ُ
 8 7 6 5 4 3 2 1 األ

ا  30الدخل لمدة    $ 7,772 $ 6,985 $ 6,198 $ 5,412 $ 4,625 $ 3,838 $ 3,052 $ 2,265 يوم�
 $ 93,260 $ 83,820 $ 74,380 $ 64,940 $ 55,500 $ 46,060 $ 36,620 $ 27,180 الدخل السنوي 

 

 
  

 
 قدم طلبًا مسبقًا الیوم! ما الذي یتعین عليَّ فعلھ؟  

 
. ستحتاج إلى رخصة قیادة/ھویة الوالیة/بطاقة ھویة قنصلیة، باإلضافة إلى  8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 یوًما لجمیع أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مستندات إضافیة.  30بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 



 
 

 ھل لدیك أسئلة؟ 
CEDAorg.net                @CEDAgogreen                         8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 
إدارة التجارة والفرص  ) التي تدیرھا Community Services Block Grantیتم تنفیذ ھذه المشاریع بأموال مقدمة بموجب منحة كتلة الخدمات المجتمعیة ( 2/3/2022تمت المراجعة في:  

 االقتصادیة في إلینوي وال تمثل بالضرورة كلیًا أو جزئیًا وجھة نظر إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي. 
 

نامج دعم  األ�ة خدمات التدر�ب والتوظ�ف التابعة ل�ب
 )  FsACEوالمشاركة المجتمع�ة ( 

ي لك  FsACEبرنامج دعم األ�ة والمشاركة المجتمع�ة ( ي احت�اجاتك و�بيف
) هو برنامج "إدارة حاالت" يبحث �ف

 . ي
ا نحو اال�تفاء الذايت  ط��ق�

 

 

 ما المقصود بالبرنامج؟ 
 

ي ح�اتك 
ي العثور ع� وظ�فة والتقدم �ف

نامج �ف  المهن�ة. �مكن أن �ساعدك هذا ال�ب

  
 

 

 یمكنك الحصول على المساعدة في كیف یُساعدك؟ 
 

 وخدمات التخطیط استشارات التوظیف 
 للبرامج المھنیة قصیرة األجل التي تؤدي إلى الحصول على شھادةالتدریب على المھارات التجاریة 

  
 

 

 ھل أنا مؤھل لالشتراك في البرنامج؟ 
 

 وتفي بإرشادات الدخل:یجب أن تعیش في ضواحي مقاطعة كوك 
 

�ة 
ُ
 8 7 6 5 4 3 2 1 حجم األ

ا  30الدخل لمدة    $ 7,772 $ 6,985 $ 6,198 $ 5,412 $ 4,625 $ 3,838 $ 3,052 $ 2,265 يوم�
 $ 93,260 $ 83,820 $ 74,380 $ 64,940 $ 55,500 $ 46,060 $ 36,620 $ 27,180 الدخل السنوي 

 

 
  

 
 قدم طلبًا مسبقًا الیوم! ما الذي یتعین عليَّ فعلھ؟  

 
. ستحتاج إلى رخصة قیادة/ھویة الوالیة/بطاقة ھویة قنصلیة، باإلضافة إلى  8948-795 (312)اتصل بالرقم 

 یوًما لجمیع أفراد األسرة. سنخبرك إذا كنا بحاجة إلى مستندات إضافیة.  30بطاقات الضمان االجتماعي ودخل آخر 


