
 
 
 

 (ناول کوروناوائرس) الینوائز فیملیز کے لیے عمومی سواالت  19کوڈ ۔ 
  کہاں سے مدد حاصل کریں 

 
 

 کھانے
اضالع کی اس بات پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وه تمام   •

بچوں کے لیے کھانا فراہم کریں جس کی انہیں ضرورت ہے، 
لو اور جاؤ" کی اجازت اسی طرح سے  جیسے کہ فیملیز کو " 

دی گئی۔  کھانے کی پک اپ / ڈراپ آف آپشنز کا اپنے ضلع 
 کے ساتھ چیک کریں.

اپنے مقامی ضلع کے دفتر سے رابطہ کریں یہ جاننے کے لیے  •
 کہ کھانے کی تقسیم کیسے ہوگی۔

اپنی ضلع کے رابطہ کی معلومات یہاں تالش  •
/https://www.isbe.net/Pages کریں:

PublicSchoolDistrictLookup.aspx 
اپنے ضلع    اگر آپ کے پاس انڻرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، تو •

 کو کال کریں  ISBEکے نمبر کے لیے 
 866-262-6663 or 217-782- 4321 

 {COVID-19} تازه ترین معلومات کے لیے براه کرم •
ISBE’s :کی ویب سائٹ وزٹ کریں 

COVID19 https://www.isbe.net/  

 بچوں کی دیکھ بھال
گھر میں قیام کرنے کے حکم کے تحت ، بچے کے دیکھ بھال کے  •

 مراکز ۔جو  عام لوگوں کے لیے بند ہیں۔ 
بہت سے افراد بھی الئسنس یافتہ ہونے کے لیے درخواست دے رہے  •

ہیں  بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے جیسے کہ  ہنگامی 
طور پر بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز صرف ضروری سروس / 

 ایمرجینسی کی صورت میں کام کرنے والے لوگ ۔ 
 ہوگی۔ 1.00والدین کی مشترکہ تنخواه $  •
وں کی دیکھ بھال اور متعلقہ قواعد و ضوابط اور کوئی شخص بچ •

ضابطے کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بارے میں مزید 
کے ویب سائٹ ’ DHSمعلومات حاصل کرنے کے لیے برائے کرم 

inois.https://www2.ill پر جائیں
Communities.aspx-gov/sites/OECD/Pages/For 

 

 بے روزگاری + رہائش
جیسی صورت حال میں ایمرجنسی کی طرح   19-گورنر نے کوِوڈ •

تباہی کی مدت کے دوران ریاست بھر میں تمام داخلے روک دیا۔ .  
کم سے کم اپریل,  تک توسیع ہونا ہے  ابھی ابھی، یہ اعالن ہوا کہ 

بے روزگاری کے فوائد ان افراد کو دستیاب ہوسکتے ہیں  .2020
سے ہے۔ . لینوائز کے  19-کوِوڈ جن کی بے روزگاری کا تعلق  

کےوسائل کے لیے ایک نئی ویب سائٹ ہے ،   19-پاس  کوِوڈ 
  .https://www2 جس میں 

 illinois.gov/sites/coronavirus/FAQ/Pages/
FAQ.aspx-Unemployment. 

الینوائز ڈیپارڻمنٹ آف ایمپالئمنٹ سیکیورڻی کے بے روزگاری میں  •
-800ملنے والے فوائد کے کسڻمر سروس کا فون نمبر یہ ہے: 

 .TTY 4016-488-866یا   244-5631

 

   

ICIRR  کے بحران کے دوران تارکین وطن سے متعلق    19-کوڈ
 اعالنات اور معلومات دستیاب ہیں۔

https://www.facebook.com/ICIRR 
 /photospcb.10158356861141672/

158356846041672/?type=3&theater10 
 ICIRR  کے پاس انگریزی/ اسپینش میں گائڈ الئن موجود ہیں۔

.https://docs.google انگریزی: 
 com/document/d/1_FkBlQh4AIuGm3_

j5cxatvnIoxEIbmCc/-rQAVBIHmDM 
/https://docs.google.com : اسپینش:ایڈیٹ 
 document/d/1jF4KcuoAj22PacFk04sBOH65

QmEsO0/edit4r1WxPWUBPM3u 
امیگرنٹ فیملیز کی حفاظت کرنے والی تنظیم  کے ہوم پیج    

//:https پر بھی معلومات موجود ہیں: 
protectingimmigrantfamilies.org/ 

 

 امیگریشن
 19 –اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کے بچے (بچوں) کو  کوِوڈ  

کے آثارظاہر ہورہے ہیں اور آپ کو یا آپ کے بچے (بچوں) کو بخار 
اور عالمات نظر آتے ہیں، جیسے کھانسی یا سانس لینے میں دشواری 
، طبی مشورے کےلیئے اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے 

 کریں۔رابطہ 
گھر میں ان عالمات کا کس طرح عالج کریں (انگریزی / 

 http://www.dph.illinois.gov/topics-اسپینش) 
-conditions/diseases-and-diseases services/

treatment-coronavirus/symptoms list/-z-a 
غیر بیمہ شده، ناقص اور جن کے پاس دستاویز نہیں ہیں، تارکین   

وطن اور مہاجرین کے حقوق کے لیے الینوائز کولیشن  افورڈیبل 
ور ) تک رسائی حاصل کرنے کے لیئے وسائل اACAکیئر ایکٹ (

معاشرتی صحت کے مراکز کی ایک فہرست فراہم کرتا ہے۔ جو 
اس حاالت سے قطع نظر، تمام الینوائز رہائشیوں کے لیے قابل 

 .access-https://www.icirr.org/healthcareرسائی ہے:
ICIRR  :7360-332-312سے اس پر رابطہ کریں 

 ہیلتھ کیئر
سے اور جب تک کہ ذاتی طور پر ہدایات  31مارچ کے شروعات 

دوباره شروع نہیں ہوسکیں گی ، الینوائز کے پبلک اسکول   ریموٹ 
لرننگ ڈے میں داخل ہوجائیں گے جو انسڻرکشنل دن کے حساب 

سے شمار ہوں گے۔ اسکول کا کام دیا جائے گا اور درجہ بندی کی 
   کے یہ تجویز کرتا ہے کہ کام اسکول   ISBE جائے گی لیکن 

بندش < کے دوران مکمل ہوجائے اوراس بات کو مدنظر رکھیں کہ 
طلبا کو گھر میں سپورٹ اور ڻکنالوجی کی مختلف رسائی حاصل 
ہو۔ براه کرم   تمام طلبہ کے لیے ان کے ریموٹ لرننگ پالن کے 

متعلق معلومات کے لیے اپنے   ضلع سے رابطہ کریں، تمام طالب 
 س کو خاص ضرورت درکار ہے۔علموں کے لیئے بشمول وه ج

//:https اپنے ضلع کے رابطہ کی معلومات یہاں تالش کریں
 www.isbe.net/Pages/PublicSchoolDistrictLookup.

aspx 
اگر آپ کو انڻرنیٹ کی رسائی حاصل نہیں ہے، تو اپنے ڈسڻرکٹ 

-217یا   6663-262-866پر کال کریں:  ISBEنمبر کے لیے 
782-4321 

کی  COVID-19  ISBE’s} معلومات کے لیئے براه کرم} تازه ترین
 https://www.isbe.net/COVID19 ویب سائٹ وزٹ کریں:

 

 سیکھنا + ہدایات
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 باخبر رہنے کا طریقہ 
 باقاعده اپ ڈیڻس کے لیے کہ کیا چل رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کس طرح مدد کرسکتے ہیں:

in-updates/cases-ncov/cases-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- کی ویب سائٹ پر جائیں : s ’CDCمزید معلومات اور نیشنل اپ ڈیڻس کے لیے  •
us.htmlمتعدد زبانوں میں  ؛CDC :: کے وسائل languages?Sort=Lang%3A%3-https://wwwn.cdc.gov/pubs/other 

Nc5a9zGsaAK0wtIfO8-WgtsT1G6CJqfXVYmL43E0CV4mMf0uWHIY6O6Aasc&fbclid=IwAR1G 
/sites/coronavirus/Pages/https://www2.illinois.gov الینوائز کے گورنر کے دفتر کے ذریعہ فراہم کرده معلومات برائے مہربانی سرکاری ویب سائٹ پر جائی: •

default.aspx 
• s’ISBE : 20گھر بیڻھے پڑھنے کی سفارشات کے لیے یہاں جائیں.pdf-27-3-Recommendations-tps://www.isbe.net/Documents/RLht 

 شکاگو WBEZ 91.5اگر آپ کے پاس قابل اعتماد انڻرنیٹ رسائی نہیں ہے، تو براه کرم اپ ڈیٹ کے اپنے مقامی عوامی ریڈیو اسڻیشن سے رابطہ رکھیں: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
. اگر اس دوران https://www.isbe.net/COVID19 سے متعلق معلومات:  19 –تازه ترین معلومات کے لیے ویب سائٹ  کوِوڈ   19 –کوِوڈ   s’ISBEبراه کرم وزٹ کریں 

اگر آپ اپنے اسکول یا ضلع تک پہنچنے سے قاصر ہیں، تو آپ اپنے  آپ کے پاس اضافی سواالت اور خدشات ہیں تو براه کرم پہلے اپنے اسکول اور ضلع سے رابطہ کریں۔
 .COVID19@isbe.netای میل:   s COVID’ISBE-19سواالت یا خدشات کو ای میل کرسکتے ہیں اس پر 

 
 مزید تفصیلی معلومات کے لیے ، براه کرم اس پر جائیں

 )  //:FAQ.pdf-content/uploads/COVID-https://partnersforeachandeverychild.org/wphttps( صفحہ تین  19 –کوِوڈ 
 )FAQ.pdf-content/uploads/COVID-https://partnersforeachandeverychild.org/wp( کے بارے میں جامع عمومی سواالت   19 –کوِوڈ  یا مزید 
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