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FILIPINO - Mayo 2022 

 

Mga Programa at Serbisyo sa Nayon ng Skokie 
 

Ang Skokie Village Hall, 5127 Oakton Street, 847/673-0500, ay bukas para sa negosyo Lunes hanggang 

Biyernes mula 8:30 a.m. hanggang 5 p.m. Maraming mga Serbisyo sa Nayon ang maaaring ma-access online 24 

na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo sa www.skokie.org. Sa isang emergency tawagan ang 9-1-1. 

Ang hindi pang-emergency na numero ng Departamento ng Pamatay Sunog ay 847/982-5300 at ang hindi pang-

emergency na numero ng Kagawaran ng Pulisya ay 847/982-5900. Maaaring ipadala ang mga pangkalahatang 

email sa info@skokie.org. Bisitahin ang www.skokie.org para sa karagdagang impormasyon sa lahat ng mga 

programa at serbisyo ng Nayon. 
 

Departmento sa Pag-unlad ng Komunidad - Kinakailangan ang mga permiso sa pagtatayo ng bagong 

kontruksyon; mga pagbabago o pagtatayo ng mga karagdagang proyekto; bago o pagpapalit ng plumbing, 

electrikal, o mga sistema ng pagkontrol sa baha; pag-install ng mga hurno, mga pampainit ng tubig, air 

conditioning, mga whirlpool, garahe, bakod, kubyerta, patyo, o mga silungan at palatandaan ng imbakan, 

paglalagay ng aspalto, bangketa at mga driveway. Para sa mga permiso, tawagan ang Building & Zoning 

Services Division sa 847/933-8223. Dapat pangalagaan ng mga may-ari ng lugar ang kanilang gusali. Kapag 

umiiral ang paglabag sa code sa isang gusali o apartment, dapat na abisuhan muna ng mga residente ang may-ari 

at ipaalam sa kanila ang problema. Kapag nabigong tumugon ang may-ari sa loob ng makatwirang tagal ng 

panahon, maaaring tawagan ng mga residente ang Neighborhood Services Division  sa 847/933-8224. Para sa 

mga may-ari ng negosyo o developer na interesado sa pag-develop ng ari-arian o pagpapalawak o paglilipat ng 

negosyo, tawagan ang Economic Development Division para sa magagamit na mga programang tulong o ang 

Planning Services Division para sa paunang pagsusuri ng plano at mga katanungan sa pangkalahatang paggamit 

ng lupa sa 847/933-8447. 

 

Departamento ng Pananalapi - Dapat bilhin ang mga sticker ng sasakyan at naka-display sa lahat ng 

nakarehistrong sasakyan sa Skokie. Ang mga bagong residente o negosyo ay dapat bumili at i-display ang mga 

sticker ng sasakyan sa loob 60 araw ng paglipat sa Nayon. Ang mga bumibili ng bagong mga sasakyan ay dapat 

bumili at i-display ang balidong sticker sa loob ng 30 araw ng pagbili. Ang lahat ng pusa at aso sa Skokie ay 

kailangang magkaroon ng lisensya ng alagang hayop. Ang mga lugar na para sa solong pamilya ay pinapayagan 

nang hanggang dalawang aso at apat na pusa. Ang mga yunit na apartment o condominium ay pinapayagan nang 

hanggang isang aso at dalawang pusa. Ang pagbabayad sa halos lahat ng bayarin, kasama ang mga sticker ng 

sasakyan, lisensya ng alagang hayop, bayarin sa tubig, tiket sa paradahan, iba pang mga non-moving violation at 

iba’t ibang mga invoice ay maaaring gawin online sa www.skokie.org, sa window ng Departamento ng 

Pananalapi sa unang palapag ng Skokie Village Hall, sa pamamagitan ng koreo (walang cash) o sa “drop box” sa 

bangketa na malapit sa kanlurang pasukan ng Village Hall. 

 

Departamento ng Pamatay Sunog – Ang Departamento ng Pamatay Sunog ng Skokie ay isang organisasyon 

ng pagtugon sa maraming panganib para sa kaligtasan ng publiko na nakatuon sa paglilingkod sa komunidad. 

Para sa anumang sunog, pagsagip o serbisyong medikal na pang-emergency, tawagan ang 9-1-1. Mag-sign 

up para tumanggap ng mga mensaheng pang-emergency ng Smart911 sa www.skokie.org. Makinig sa 1660 AM 

Skotie Radio para sa minu-minutong mga ulat at tagubilin na pang-emergency. Maaaring idirekta sa 

Administrasyon ng Departamento ng Pamatay Sunog ang mga kahilingan para sa tulong na hindi pang-

emergency sa 847/982-5320. Ang lahat ng bagay may kinalaman sa code ng kaligtasan ng buhay, alarma ng 

sunog, sistema ng sprinkler at pagsisiyasat sa sunog ay iniuugnay ng Kawanihan ng Pag-iwas sa Sunog ng 

Skokie sa 847/982-5340. Nag-aalok din ang Departamento ng Pamatay Sunog ng mga klase sa CPR, pagkakabit 

ng alarma ng usok sa tahanan at mga pagsisiyasat sa kaligtasan at isang programa ng Citizen's Fire Academy. 

 

Departamento ng Kalusugan at Serbisyong Pantao - Matatagpuan sa ibabang palapag ng Skokie Village Hall, 

kabilang sa mga serbisyo ng Sangay ng Kalusugan ang pagbabakuna sa matanda at bata, mga klinika para sa 
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maayos na pangangalaga ng bata, mga tala ng kapanganakan at kamatayan, mga pag-utang para sa car seat, 

pagtatapon ng mga nag-expire na gamot at heringgilya, pag-recycle ng baterya/bombilya ng ilaw at mga 

pagsusuri sa presyon ng dugo, diabetes, lipid/cholesterol at tuberculosis. Ang mga serbisyo ay available sa 

pamamagitan ng appointment, tawagan ang 847/933-8252 para sa impormasyon. 

 

Nagbibigay ang Mga Serbisyong Pantao ng mga panandaliang serbisyong panlipunan, pagpapayo, impormasyon 

at mga referral para sa mga residente ng Skokie. Kabilang sa mga serbisyong iniaalok ang: limitadong pinansyal 

na tulong para sa renta na pang-emergency, utility o sangla; programang pamamagitan sa kapitbahay; Pagpapayo 

para sa Medicare Part D; tulong sa Senior Health Insurance Program; tulong sa Benefit Access Aplication; ayuda 

sa Federal Income Tax para sa mga senior at mga taong may kapansanan; isang programa ng pagpapahiram ng 

kagamitan para makakilos at programang Teenlink na nagkokonekta sa mga kabataan ng Skokies sa mga 

indibidwal na nangangailangan ng tulong sa gawain sa bakuran at pagpapala ng yelo. Maaring magbigay ang 

mga social worker ng impormasyon at isaayos ang mga referral para sa lahat ng indibidwal na may pagtuon sa 

mga senior at sa mga indibidwal na kulang/walang insurance kabilang ang: mga lokal na pamamahagi ng 

pagkain, mga opsyon sa transportasyon para sa mga senior o mga taong may kapansanan, at trabaho, pabahay 

(kanlungan, transisyunal, kabataan), ligal, pag-abuso sa droga, mga mapagkukunan at tagapagbigay ng 

pangangalaga sa tahanan. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa 847/933-8208. 

 

Nag-aalok ang Niles Township School English Language Learner Parent Center ng mga klase sa English, pag-

access sa mga serbisyo ng komunidad at mga workshop para tulungan ang mga migrante na maunawaan at mag-

navigate sa sistema ng edukasyon ng U.S. Ang ELL Parent Center ay maaaring tawagan sa 847/568-7611 o 

maaaring puntahan sa www.ellparentcenter.org. 

 

Departamento ng Pulisya - Ang Departamento ng Pulisya ay tumutugon sa lahat ng tawag para sa serbisyo, na 

nagbibigay ng lahat ng kinakailangang ayuda at tulong. Kung may emergency ka, biktima ng krimen, o 

kailangan ng agarang tulong, pakitawagan ang 9-1-1. Para sa mga bagay na hindi emergency, o para mag-

ulat sa pamamagitan ng telepono, tawagan ang 847/982-5900. Maraming ulat ang maaring gawin online sa 

www.skokie.org. 

 

Nag-aalok din ang Departamento ng Pulisya ng isang anonimong Crime Tip Hotline sa 847/933-8477, na 

naghihikayat sa mga residente na tumawag at mag-iwan ng mensahe na may impormasyon tungkol sa krimen, 

mga kahina-hinalang tao/aktibidad o anumang iba pang alalahanin. Maaari ring mag-Text-A-Tip ang mga 

residente sa pamamagitan ng pag-text ng "Skokie" at ang nauugnay na impormasyon sa 226787. Labis na 

ipinagmamalaki ng Departamento ng Pulisya ang pagbibigay sa mga residente ng kapaki-pakinabang na mga 

serbisyong idinisenyo para manatili silang edukado at ligtas, nagsusumikap na gumawa ng pagbabago sa 

pamamagitan ng pagtaas ng kamalayan at pakikipagtulungan sa lahat para matukoy ang mga natatanging 

pangangailangan. Para impormasyon tungkol sa mga paparating na kaganapan, mga pagbibigay pahayag at mga 

istratehiya sa pag-iwas sa krimen, i-flollow ang Departamento ng Pulisya sa social media sa pamamagitan ng 

Facebook at Twitter @skokiepolice. 

 
Departamento ng mga Pampublikong Gawain - Ang programa sa salitang pagpaparada sa gilid ay 

nagbibigay-daan sa mga tauhan na naglilinis ng niyebe upang mahusay na araruhin ang mga kalye mula sa kanto 

patungo sa isa pang kanto sa panahon ng pag-ulan ng niyebe na dalawang pulgada o higit pa. Sa panahon ng 

dalawang araw na programa, kinakailangang iparada ang mga sasakyan sa gilid ng kalye na may mga address na 

odd-number sa mga petsang odd-number. Sa mga petsang even-number, ipaparada ng mga residente ang mga 

sasakyan sa gilid ng kalye na may mga address na even-number. May mga multa para sa mga sasakyang 

nakaparada sa maling gilid ng kalye kapag umiiral ang programa. Para beripikahin na umiiral ang salitang 

pagpaparada sa gilid tawagan ang automated snow hotline sa 847/675-7669, bumisita sa www.skokie.org o 

makinig sa 1660 AM Skokie. Kapag lumampas sa apat na pulgada ang pag-ulan ng niyebe, aararuhin ng Nayon 

ang mga bangketa at ang mga eskinita ay inaararo kapag lumampas sa anim na pulgada ang pag-ulan ng niyebe. 

Ilang mga kalsada ang hindi kasama sa salitang pagpaparada sa gilid kung weekend at holiday; tingnan ang 

www.skokie.org. 
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Kinokolekta ang basura sa bakuran tuwing Miyerkules simula Abril hanggang kalagitnaan ng Nobyembre. Dapat 

na ilagay sa kanto o eskinita ang basura sa bakuran (kung saan kinokolekta ang basura) sa isang 30-gallon na 

brown paper bag. Ang mga pinagtabasan ng damo ay hindi kinokolekta. Maaring ipunin ang mga dahon sa kanto 

para kolektahin simula kalagitnaan ng Oktubre hanggang unang bahagi ng Disyembre. 

 

Ang basurang tinanggihan ay kinokolekta dalawang beses kada linggo mula sa mga tahanan ng solong-pamilya 

at ang mare-recycle ay kinokolekta isang beses kada linggo. Pakitawagan ang 847/933-8427 o bumisita sa 

www.skokie.org para beripikahin ang mga araw ng koleksyon. Ang koleksyon sa mga apartment at 

condominium ay nag-iiba; makipag-ugnay sa pangasiwaan ng gusali para sa impormasyon. 

 

Ibang pang Mga Pangangasiwa - Ang Pampublikong Aklatan ng Skokie, ang Skokie Park District at lahat ng 

distrito ng paaralan sa Skokie ay magkahiwalay na lupon ng pamamahala. Isang listahan ng mga distrito ng 

paaralan at mapa ng hangganan ang matatagpuan sa www.skokie.org. Ang aklatan ay maaaring tawagan sa 

847/673-7774 at ang Park District ay maaaring tawagan sa 847/674-1500. 

 

Inaalok ng pamahalaan ng Niles Township ang maraming mapagkukunan ng komunidad kabilang ang 

pamamahagi ng pagkain, ligal na tulong, mga ipinagkakaloob para sa mga gastusin sa pamumuhay, pag-access 

sa pangangalagang pangkalusugan at marami pa. Mangyaring makipag-ugnayan sa 847/673-9300 o bisitahin ang 

www.nilestownshipgov.com para sa impormasyon. 
 

Mg Mapagkukunan Ng Hanapbuhay - Ipinapaskil ang mga trabaho sa Nayon sa www.skokie.org, pati na rin 

ang ibang impormasyon ng mga mapagkukunan ng hanapbuhay sa komunidad. 

 

Social Media – I-follow ang Village on the Village of Skokie, Shop Local Skokie, Downtown Skokie, Skokie 

Police Department at Skokie Farmers’ Market na mga pahina sa Facebook. 
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