સમુદાય સહાય
જો તમને પોતાને બેરોજગારી લાભો માટે ફાઇલ કરવાની જરૂર હોય, તો કૃ પા કરીને નીચેની લલિંકને અનુસરો:

https://www2.illinois.gov/ides/individuals/UnemploymentInsurance/Pages/default.aspx
*ન ધ
ોં નીય કે ટલીક બાબત :
-એ-એમ અક્ષર થી શરૂ થતા અોંતતમ નામ થી, રતિિાર, મોંગળિાર અથિા ગુરુિારે તેમના દાિા દાખલ
કરિા કહેિામાોં આિશે.
-એન-ઝે ડ અક્ષર થી શરૂ થતા અોંતતમ નામ થી, સ મિારે, બુધિાર, શુક્રિારે તેમના દાિા દાખલ કરિા
કહેિામાોં આિશે.
-સાથે શતનિાર ક ઈપણ તેમના માટે ફાળિિામાોં આિેલી તિોંડ દરતમયાન ફાઇલ ન કરી શકે તેિા લ ક ને
સમાિિા માટે ઉપલબ્ધ રહેશ.ે
જો તમે applicationનલાઇન એલલલકે શન ભરી શકતા નથી, તો તમે ક callલ કરી શકો છો 800-244-5631

*ન ધ
ોં નીય કે ટલીક બાબત :
-એ-એમ અક્ષર થી શરૂ થતા અોંતતમ નામ સાથે, મોંગળિાર અને ગુરુિારે સિારે 7:30 થી સાોંજના 6
િાગ્યા સુધી ક .લ કરિા કહેિામાોં આિશે.
-એન-ઝે ડ અક્ષર થી શરૂ થતા અોંતતમ નામ સાથે, સ મિાર અને બુધિારે સિારે 7:30 થી સાોંજના 6
િાગ્યા સુધી ક callલ કરિા કહેિામાોં આિશે.
-ફ્રીડાઇઝ (સિારે 7:30 થી સાોંજ 6 િાગ્યે) ક ઈપણ જેમને તેમની ફાળિેલ તિોંડ દરતમયાન ફાઇલ ન કરી
શકાય તેિા લ ક ને સમાિિા માટે ઉપલબ્ધ રહેશ.ે
બેરોજગારી લાભોની અરજી શરૂ કરતા પહેલાના મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો:
તમાર સામાતજક સુરક્ષા નોંબર
-તમારા ડર ાઇિરનુોં લાઇસન્સ અથિા રાજ્ય ID
- છેલ્ લા 18 મતહનાન તમાર ર જગાર ઇતતહાસ, જેમાોં એમ્પ્લ યર ના નામ, પ્રારોં ભ તારીખ,
કામન છેલ્ લ તદિસ અને કે ટલા તદિસ કામ કરે છે.
-જ તમે ક ઈ આતિત બાળક અથિા આતિત જીિનસાથીન દાિ કરી રહ્યા છ , ત તમારે
તમારા આતિત નુોં નામ, સામાતજક સુરક્ષા નોંબર અને જન્મ તારીખ પ્રદાન કરિાની રહેશે
COVID-19 ને કારર્ે બેકારી લાભો લવશે વધુ સીધી માલહતી માટે : કૃ પા કરીને નીચેની લલિંક્સને
અનુસરો:
https://www2.illinois.gov/ides/Pages/COVID-19-and-Unemployment-Benefits.aspx
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/Covid19-FAQ-Claimant.pdf

સમુદાય સહાય
યુનાઇટે ડ વે
યુનાઇટે ડ િે પાસે ક તિડ -19 સમુદાય આતથિક રાહત ભોંડ ળ છે . તેઓ ભાડુ , ખ રાક અને બીલની સહાય
કરશે. નોંબર 1-866-211-9966 છે . તેઓ તઝપ ક ડ માટે પૂછશે અને સહાય આપતી એજન્સીઓને મદદ
કરશે.
સાથે મળીને કોપ
https://togetherwecope.org સ્થાતનક એજન્સી 17010 ઓક પાકિ એિ, તટનલી પાકિ , આઈએલ 60477
ફ ન: 708-633-5040. ખ રાક અને કે ટલીક સમુદાય સેિાઓ (નાણાકીય, આિય, િગેર)ે પ્રદાન કરી શકે
છે.
મારી એન્ટટરી પોઇન્ટટ
myentrypoint.org અથિા 877-426-6515 પર ફ ન દ્વારા. કે સ િકિ રને દરેક પતરિારને સ પ
ોં િામાોં આિશે
અને સોંભતિત બેઘર થિામાોં મદદ સતહતના ય ગ્ય સોંસાધન સાથે મેળ ખાિાની તેમની જરૂતરયાત નુોં
મૂલ્યાોંકન કરિામાોં આિશે
સામાન્ટય માનલસક આરોગ્ય સિંસાધનો
https://childmind.org ચાઇલ્ડ માઇન્ડ ઇતન્સ્ટટ્યૂટ પાસે માતાતપતા અને તિદ્યાથીઓને મદદ કરિા માટે
COVID કટ કટી દરતમયાન ઘણા બધા સોંસાધન છે . તેમની પાસે એડીએચડી, Autતટઝમ, અસ્િસ્થતા,
હતાશા, િગેર ે પરના િેષ્ઠ લેખ છે.
South Cook Resources for Families એક સોંકતલત સૂતચ જે તકનીકી ઉપય ગ, સામાન્ય તશક્ષણતિદ
તેમજ સામગ્રી તિતશષ્ટ શૈક્ષતણક સહાય જેિા તિષય પર સોંસાધન પ્રદાન કરે છે

ફડ
ૂ પેન્ટટરીઝ
USDA હોં ગર ફ્રી અમેતરકા દ્વારા સોંચાતલત એક હ ટલાઇન છે જે સિારે 7 િાગ્યાથી 10 િાગ્યા સુધી એમએફ ઉપલબ્ધ છે . at 1-866-3-HUNGRY or 1-877-8-HAMBRE (Spanish)
Together We Cope: 17010 Oak Park Ave, Tinley Park, IL 60477 Phone: 708-633-5040
Redeemer’s Little Free Pantry: 4955 W. 158th Street Oak Forest 60452 Phone: (708) 687-2432
W.I.N.G.S Ministry: 15447 Troy Ave, Markham, IL 60428 Phone: (708) 596-5636
Operation Blessings of Southwest Chicago: 4901 W. 128th. PL., Alsip, IL 60803 Phone: (708)
597-6326

સમુદાય સહાય
હોલસ્પટલો
Adolescent Behavioral Health Services 183 North York Road Elmhurst, IL (630) 941-4577
*partial hospitalization and intensive outpatient program
Alexian Brothers Behavioral Health Hospital Mental Health and Addiction Services 1650 Moon
Lake Blvd. Hoffman Estates, IL 60169 800-432-5005
Christ Hospital 4440 W. 95th Street Oak Lawn, Illinois (708) 684-8000
Palos Community Hospital 12251 S. 80th Ave. Palos Heights, Illinois 60463 (708) 923-4000
Riveredge Hospital Services: િતિન આર ગ્ય, બાળક અને તકશ ર 708-771-7000 ACCESS CENTER
8311 W. Roosevelt Road Forest Park, IL 60130 24 hour- 7 days a week crisis intervention 800252-2540
Silver Cross Hospital 1900 Silver Cross Blvd. New Lenox, IL 60451 815-300-1100

આત્મહત્યા સિંસાધનો
Suicide Hope Line 1-800-784-2433 (1-800-suicide)
Chicago in-touch hotline 1-312-996-5535
Rush Youth Suicide Prevention Program (312) 563-2550 Services: છેલ્ લા 3 અઠિાતડયામાોં
આત્મહત્યાના પ્રયાસ કરનારા, ધમકીઓ આપનારા અથિા આત્મહત્યાના તિચાર ધરાિતા 13-17 િષિના
તકશ ર માટે મફત પ્ર ગ્રામ. 3-2 િાર ઘરના પતરિાર સાથે મળ અને જ ખમ ઘટાડિા માટે ટે ક , માતહતી
પ્રદાન કર .
Metropolitan Family Services https://www.metrofamily.org/community-centers/southwest
Crisis Text Line: Text HOME to 741741 ટે ક્સસ્ટ સોંદેશાઓ દ્વારા કટ કટી પરામશિ માટે

