
415379v2 1 

 ARABIC                                                                                                                                      2022مايو 

 

 ( وخدماتهاSkokieبرامج قرية سكوكي )
 

صباًحا حتى  8:30، مفتوحة للعمل من االثنين حتى الجمعة من الساعة  0500-847/673شارع أوكتون،   5127 ،(Skokie)قاعة قرية سكوكي 
 www.skokie.org .وطوال أيام األسبوع على الموقع اإللكترونيمساًء. العديد من خدمات القرية متاح عبر اإلنترنت على مدار اليوم  5:00

ورقم دائرة الشرطة للحاالت غير الطارئة   5300-847/982رقم هاتف دائرة اإلطفاء للحاالت غير الطارئة   في الطوارئ 911تصل على ا
 بادر بزيارة الموقع اإللكتروني   info@skokie.org .اإللكتروني العامة على يمكن إرسال رسائل البريد .5900-847/982

 www.skokie.org.للمزيد من المعلومات عن كل برامج القرية وخدماتها 
 

الحصول على تراخيص البناء لألعمال التالية: إنشاء مباٍن جديدة، إعادة البناء أو إنشاء مشاريع بناء إضافية، تجديد أو  يلزم  -  دائرة تنمية المجتمع
استبدال أنظمة السباكة أو الكهرباء أو أنظمة مكافحة الفيضانات، تركيب األفران، سخانات الماء، مكيفات الهواء، أحواض المياه، مواقف  

فيما يتعلق بالتراخيص، اتصل   الطوابق، الباحات أو حظائر التخزين، الالفتات، الرصف، أرصفة المشي، ممرات السيارات.السيارات، األسوار، 
إذا كان ثمة انتهاك للقانون في بناء أو   يجب على أصحاب العقار الحفاظ على مبانيهم.  .8223-847/933بقسم خدمات البناء والتقسيم على رقم  

إذا لم يستجب المالك خالل مدة زمنية معقولة، فعلى السكان االتصال بقسم خدمات الحي   طار المالك أواًل وإبالغه بالمشكلة. شقة، فعلى السكان إخ 
فيما يتعلق بأصحاب األعمال التجارية أو المطورين المهتمين بتطوير العقار أو توسيع نطاق مشروع أو نقله،   .8224-847/933على هاتف رقم  
لية وإجراء    نرجو عدم التردد في االتصال بقسم التنمية االقتصادية للحصول على برامج المساعدة المتاحة أو قسم خدمات التخطيط لعرض خطة أوَّ

 . 8447-847/933استعالمات عامة عن األراضي على رقم  
 

على السكان الُجدد أو   (.Skokieسكوكي )يجب شراء وعرض لوحات المركبات، ويسري هذا على كل المركبات المسجلة في   -  دائرة المالية
على مشتري المركبات الجديدة شراء لوحات سارية   يوًما من االنتقال إلى القرية. 60الشركات الجديدة شراء لوحات المركبات وعرضها خالل 

 ى رخصة اقتناء حيوان أليف.، فال بد من الحصول عل(Skokieفي حال اقتناء قطط وكالب في سكوكي ) يوًما من الشراء. 30وعرضها خالل 

يمكن  يُسمح بكلب واحد وقطتين كحد أقصى في الشقق أو العمارات. يُسمح بكلبين وأربع قطط كحد أقصى في العقار الذي تسكن فيه أسرة واحدة.
ياه، وتذاكر صف السيارات،  سداد كل الرسوم عبر اإلنترنت، بما في ذلك رسوم لوحات المركبات، ورخص اقتناء الحيوانات األليفة، وفواتير الم

عند شباك دائرة المالية في  ، www.skokie.orgوالمخالفات المرورية دون تحريك المركبات، وشتى أنواع الفواتير، عبر الموقع اإللكتروني 
" عند رصيف المشاة القريب من مدخل قاعة القرية  drop boxو "، عبر البريد )دون نقد( أ(Skokieالطابق األول من قاعة قرية سكوكي )

 الغربي.
 

يُرجى   ( مؤسسة سالمة عامة تستجيب لألخطار المتعددة وتركز على خدمة المجتمع.Skokieتُعد دائرة اإلطفاء في سكوكي ) -  دائرة اإلطفاء
ل االشتراك حتى تتلقى رسائل التنبيه في  ئ. الرعاية الطبية أو خدمات الطوارللحصول على خدمات اإلطفاء أو اإلنقاذ أو   911االتصال على  سج ِّ

لمعرفة آخر تقارير حاالت   AM Skokie 1660استمع إلى راديو   .www.skokie.orgعبر الموقع اإللكتروني  Smart911حاالت الطوارئ 
تخضع جميع قوانين  .5320-847/982كن التوجه بطلبات المساعدة للحاالت غير الطارئة إلى دائرة اإلطفاء من خالل  يم الطوارئ والتعليمات.

( من Skokieسالمة الحياة وإنذارات الحريق وأنظمة مرشات الحرائق وشؤون فحص الحرائق للتنسيق بمعرفة مكتب مكافحة حرائق سكوكي )
ة اإلطفاء دروًسا في إنعاش القلب الرئوي وخدمات تركيب أجهزة إنذار الدخان في المنازل وفحوصات  كما توفر دائر .5340-847/982خالل  

 (. Citizen’s Fire Academyالسالمة وبرنامج أكاديمية إطفاء الحرائق للمواطنين )
 

تتضمن: تقديم التطعيمات للبالغين   ( وتقدم خدماتٍ Skokieتقع في الدور األول من قاعة قرية سكوكي )  -  دائرة الصحة والخدمات البشرية 
واألطفال وعيادات لألطفال من غير المقتدرين وسجالت الميالد والوفيات، وقروض مقاعد السيارات وخدمات التخلص من األدوية المنتهية 

الخدمات   ل ومرض السل.الصالحية واألغراض الحادة وإعادة تدوير البطاريات/ اللمبات وفحوصات ضغط الدم والسكري والدهون/ الكوليسترو
 للحصول على المعلومات  8252-847/933متاحة بتحديد المواعيد، اتصل على  

 

تتضمن الخدمات   (.Skokieتقدم الخدمات البشرية خدمات اجتماعية قصيرة األجل واستشارة ومعلومات وإحاالت من أجل سكان سكوكي )
قات اإليجار والمرافق أو الرهن العقاري وبرنامج الوساطة من الجيران واستشارة القسم )د(  المقدمة: المعونة المالية الطارئة المحدودة لتغطية نف

ومعونة برنامج التأمين الصحي لكبار السن، ومعونة طلب الحصول على المنافع ومعونة ضريبة الدخل الفيدرالية لكبار    Medicareمن برنامج 
( وَمن هم في حاجة  Skokieالذي يربط بين شباب سكوكي ) Teenlinkركة وبرنامج السن وأصحاب اإلعاقات وخزانة إقراض المعدات المتح

يمكن لألخصائيين االجتماعيين تقديم المعلومات وتنسيق اإلحاالت لجميع األفراد مع التركيز على   إلى مساعدة في أعمال الباحة وجرف الثلوج.
ؤمَّن عليهم على اإلطالق، ويتضمن هذا: مخازن الطعام المحلية وخيارات المواصالت  كبار السن واألفراد غير الُمؤمَّن عليهم بما يكفي/ غير المُ 

مواد  لكبار السن أو أصحاب اإلعاقات والتوظيف وتوفير السكن )المأوى، المساكن االنتقالية، ومساكن الشباب( واإلجراءات القانونية وإدمان ال
 8208-847/933لمزيد من المعلومات، اتصل على  ل المخدرة وموارد الرعاية المنزلية ومقدمي الخدمات.

 

( صفوفًا لتعلُّم اللغة اإلنجليزية وخدمات مجتمعية  Niles Township Schoolيقدم مركز آباء متعلمي اإلنجليزية في مدرسة نايلز تاونشيب )
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يمكن الوصول إلى مركز آباء متعلمي اإلنجليزية من   التعليمي.في نظام الواليات المتحدة  وورًشا تعليمية لمساعدة المهاجرين على الفهم واالندماج 
 .www.ellparentcenter.orgأو عبر الموقع اإللكتروني  7611-847/568خالل  

 

إذا   لخدمات وتقدم كل المساعدة الالزمة والمعونة.( إلى كل االتصاالت من أجل اSkokieتستجيب دائرة الشرطة في سكوكي ) -  دائرة الشرطة 
يُرجى االتصال على   .911كانت لديك حالة طارئة أو وقعَت ضحية إلحدى الجرائم أو كنت في حاجٍة إلى المساعدة الفورية فاتصل على 

يمكن تقديم العديد من البالغات عبر اإلنترنت كما  فيما يتعلق بالحاالت غير الطارئة أو عند الرغبة في تقديم بالغ عبر الهاتف.   847/982-5900
 .www.skokie.orgمن خالل 

 

؛ مما يشجع السكان على 8477-847/933كما توفر دائرة الشرطة خطًّا ساخنًا لإلبالغ عن الجرائم دون اإلفصاح عن هوية الُمبل ِّغ على هاتف رقم  
كما يمكن للسكان إرسال رسالة نصية   سائل تحوي معلومات بشأن جريمة ما أو اشتباه في شخص/ أنشطة أو أي مخاوف أخرى.االتصال وترك ر

تفتخر دائرة الشرطة بتقديم خدمات نافعة للسكان   .226787(" والمعلومات ذات الصلة على رقم Skokieبالبالغ تحتوي على "سكوكي )
ي والحفاظ على أمانهم وسالمتهم، وتسعى إلحداث فرق من خالل رفع مستوى الوعي والتعاون مع الجميع  ُمخصصة لالرتقاء بمستواهم التعليم

لمزيٍد من المعلومات بشأن الفعاليات الُمقبلة والبيانات الصحفية وإستراتيجيات مكافحة الجريمة، يُرجى متابعة دائرة   لتحديد االحتياجات المعينة.
 . Twitter @skokiepoliceو  Facebookجتماعي عبر الشرطة على وسائل التواصل اال

 
إن برنامج ركن السيارات على الجانب البديل يساعد الفَِّرق في جرف الثلوج بكفاءة من الشوارع من الرصيف للرصيف إذا   -  دائرة األشغال العامة

ن صف سيارتهم على جوانب الشوارع ذات العناوين  يُطلب من قائدي السيارات أثناء برنامج اليومي  تساقطت الثلوج بمقدار بوصتين أو أكثر.
تُفرض غرامات على   في التواريخ الزوجية، يصف السكان مركباتهم على جوانب الشوارع ذات العناوين الزوجية. الفردية في التواريخ الفردية.

صف في الجانب البديل معمول به، اتصل بالخط  للتحقق من أن برنامج ال المركبات التي تُصف على الجانب الخاطئ حين يجري العمل بالبرنامج.
حين  .AM Skokie 1660أو استمع إلى إذاعة  www.skokie.org ، أو بادر بزيارة  847/675-7669الساخن اآللي الخاص بالثلوج على  

تُعفى بعض   القرية أرصفة المشي وتُجرف األزقة حين يتجاوز ُسمك الثلوج ست بوصات.يتعدى ُسمك الثلوج أربع بوصات، تجرف الفَِّرق في 
 .www.skokie.orgالشوارع من برنامج صف السيارات على جوانب الشارع في العطالت األسبوعية واإلجازات، يُرجى االطالع على 

 

يجب أن تُوضع نفايات الباحات على األرصفة الصغيرة أو األزقة )حيث   أربعاء من شهر أبريل حتى منتصف نوفمبر.تُجمع نفايات الباحات كل 
يمكن تكويم أوراق الشجر على األرصفة لتُجمع من   ال يجري تجميع قصاصات العشب. جالونًا.  30تُجمع النفايات( في كيس ورقي بُني قدره  

 منتصف أكتوبر حتى أوائل ديسمبر. 
 

يُرجى   وع.تُجمع النفايات من المنازل التي تعيش فيها أسر مفردة مرتين في األسبوع وتُجمع النفايات القابلة إلعادة التدوير مرة واحدة في األسب 
يختلف جمع النفايات من الشقق   النفايات. للتحقق من أيام جمعwww.skokie.org أو زيارة  8427-847/933هاتف رقم: االتصال على  

 والعمارات ومن ثم عليك االتصال بإدارة المباني لالطالع على المعلومات. 
 

( كيانات إدارية  Skokie( والمناطق التعليمية لسكوكي )Skokie( العامة ومتنزه مقاطعة سكوكي )Skokieتُعد مكتبة سكوكي )  -  دوائر أخرى
847/673-يمكن االتصال بالمكتبة على رقم  www.skokie.org .قائمة بالمناطق التعليمية وخريطة الحدود على يمكن العثور على  منفصلة.

 . 1500-847/674ومقاطعة المتنزه على رقم    7774
 

نَح التكاليف المعيشية  ( العديد من الموارد المجتمعية مNiles Townshipتوفر دائرة نايلز تاونشيب ) نها: مخازن الطعام والمساعدة القانونية ومِّ
www.nilestownshipgov.com أو زيارة   847/673-9300يُرجى االتصال على رقم   وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية والمزيد.

 المعلومات. الطالع على ل
 

 باإلضافة إلى موارد معلومات التوظيف المجتمعية األخرى. ، www.skokie.orgتُنشر وظائف القرية على  - موارد التوظيف
 

(  Skokieسوق سكوكي )( ومراكز ت Skokieالخاصة بقرية سكوكي ) Facebookتابع القرية على صفحات  - وسائل التواصل االجتماعي
 المحلية ووسط المدينة ودائرة الشرطة وأسواق المزارعين.
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