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طرح ها و خدمات دهکده اسکوکی
ساعات کاری سالن اجتماعات اسکوکی واقع در خیابان اوکتون  ،847/673-0500 ،5127روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:30صبح الی
 5بعد از ظهر می باشد .بسیاری از خدمات این دهکده به صورت  24ساعته و هفت روز هفته به صورت اینترنتی در وبسایت
 www.skokie.orgارائه می شوند .در شرایط اورژانسی ،با شماره تلفن  9-1-1تماس بگیرید .شماره  847/982-5300شماره تماس برای
موارد غیراورژانسی آتش نشانی است و شماره  847/982-5900هم شماره تماس برای موارد غیراورژانسی اداره پلیس است .برای مکاتبات
عمومی میتوانید به آدرس  info@skokie.orgایمیل بزنید .جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص تمام طرح ها و خدمات این دهکده ،از
وب سایت  www.skokie.orgدیدن فرمایید.
سازمان توسعه محلی  -ساخت و سازهای جدید ،ایجاد تغییرات یا افزودن به بخش های ساختمان ،پیاده سازی یا تعویض سامانه های لوله کشی،
برقی یا کنترل سیالب ،و نصب و پیاده سازی کوره ،آب گرم کن ،تهویه هوا ،جکوزی ،گاراژ ،حصار،عرشه ،پاسیو یا انبار و تابلوها ،کف
پوش ها ،پیاده روها و راه های ورودی مستلزم اخذ مجوز ساخت و ساز است .جهت کسب اطالعات مربوط به مجوز با دایره خدمات ساخت و
ناحیه بندی به شماره  847/933-8223تماس بگیرید .صاحبان امالک موظف به تعمیر و نگهداری ساختمانهای خود هستند .در صورت نقض
قوانین آیین نامه در یک ساختمان یا آپارتمان ،ساکنان ملک مذکور باید ابتدا با مالک تماس گرفته ومشکل را به او اطالع دهند .در صورت عدم
دریافت پاسخ مالک ظرف مدت زمان منطقی ،ساکنان ملک باید با دایره خدمات محله با شماره  847/933-8224تماس بگیرند .کارفرمایان یا
سازندگان عالقمند به ساخت ملک یا توسعه یا جابهجایی کسب و کارها می توانند جهت اطالع از طرح های امدادی موجود با دایره توسعه
اقتصادی تماس بگیرند و برای بررسی طرح های مقدماتی و پرسش های عمومی مربوط به کاربری اراضی هم می توانند با دایره خدمات
برنامه ریزی به شماره  847/933-8447تماس بگیرند.
اداره دارایی  -خریداری و نصب برچسب خودرو برای تمام وسایل نقلیه ثبتی در اسکوکی الزامی است .تمام ساکنین یا کسب و کارها موظف به
خریداری و نصب برچسب وسایل نقلیه ظرف مدت  60روز از تاریخ نقل مکان به دهکده هستند .اشخاصی که اقدام به خرید خودروی جدید می
کنند موظف به خریداری و نصب برچسبی معتبر ظرف مدت  30روز از تاریخ خرید خودرو خواهند بود .داشتن مجوز حیوان خانگی برای تمام
سگ ها و گربه ها اسکوکی الزامی است .نگهداری حداکثر دو سگ و چهار گربه در خانه های تک خانوار مجاز است .نگهداری حداکثر یک
سگ و دو گربه در آپارتمانهای شخصی یا استیجاری مجاز است .بیشتر هزینه ها مثل هزینه برچسب وسایل نقلیه ،مجوز حیوانات خانگی،
قبض آب ،بلیط پارکینگ ،سایر تخلف های غیرحرکتی و فاکتورهای متفرقه را می توان از طریق آدرس اینترنتی  www.skokie.orgدر باجه
اداره دارایی واقع در طبقه اول سالن اجتماعات دهکده به روش پستی (غیرنقدی) یا «صندوق» نصب شده در پیاده روی نزدیک ورودی غربی
سالن دهکده پرداخت کرد.
سازمان آتش نشانی  -سازمان آتش نشانی اسکوکی یک سازمان ایمنی عمومی پاسخ چند مخاطره ای است که تمرکز آن بر خدمت رسانی به
جامعه محلی است .در صورت وقوع آتش سوزی ،نیاز به امداد و نجات و دریافت خدمات پزشکی اورژانسی ،با شماره  9-1-1تماس بگیرید.
جهت دریافت پیام های اضطراری  Smart911در آدرس  www.skokie.orgثبت نام کنید .جدیدترین گزارش ها و دستورالعمل های
اضطراری نیز از طریق رادیو  1660ای ام اسکوکی اعالم می شوند .برای ثبت درخواست کمک های غیراضطراری ،لطفا ً با اداره آتش نشانی
به شماره  847/982-5320تماس بگیرید .دفتر پیشگیری از وقوع آتش سوزی اسکوکی با شماره تلفن 847/982-5340مسئولیت رسیدگی به
تمام موضوعات مربوط به قوانین ایمنی جانی ،زنگ خطر آتش ،سیستم آب پاش و بازرسی آتش سوزی را برعهده دارد .کالس های ،CPR
نصب سیستم هشدار دود خانگی و دستورالعمل های ایمنی به همراه برنامه آکادمی آتش شهروندان نیز از سوی سازمان آتش نشانی برگزار می
شوند.
سازمان بهداشت و خدمات انسانی  -خدمات دایره بهداشت که در طبقه پایین سالن اجتماعات دهکده اسکوکی قرار دارد شامل واکسیناسیون
بزرگساالن و کودکان ،کلینیک های سالمت کودک ،ثبت تولد و وفات ،وام صندلی خودرو ،داروهای تاریخ گذشته و دفع وسایل تیز ،بازیافت
باتری/المپ و سنجش فشار خون ،دیابت ،چربی/کلسترول و غربالگری سل می باشد .دریافت خدمات از طریق تعیین وقت قبلی امکان پذیر
است ،لطفا ً جهت کسب اطالعات ،با شماره  847/933-8252تماس بگیرید.
خدمات اجتماعی موقتی ،مشاوره ،و اطالع رسانی و معرفی ساکنان اسکوکی از جمله خدمات انسانی ارائه شده می باشند .این خدمات شامل این
موارد هستند :مبلغ محدودی کمک مالی اضطراری جهت پرداخت اجاره ،هزینه خدمات رفاهی یا رهن؛ طرح وساطت همسایگی؛ مشاوره
مدیکر بخش دی؛ کمک از طریق طرح بیمه درمانی سالمندان؛ کمک از طریق درخواست دسترسی به مزایا؛ کمک هزینه مالیات بر درآمد
فدرال برای سالمندان و معلوالن؛ صندوق قرضی برای تجهیزات حرکتی و برنامه  Teenlinkکه پلی است میان قشر جوان اسکوکی و
اشخاصی که برای کارهای حیاط و برف روبی خود به مساعدت نیازمند هستند .از جمله توانایی های مددکاران اجتماعی می توان به اطالع
رسانی و معرفی تمام اشخاص به ویژه سالمندان و اشخاص محروم از بیمه کافی/بیمه نشده شامل این موارد اشاره کرد :محل های ذخیره محلی
غذا ،گزینه های حمل و نقل برای سالمندان یا معلوالن ،و منابع و فراهم کنندگان کار ،مسکن (پناهگاه ،موقتی و ویژه جوانان) ،و کمک در زمینه
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های حقوقی ،سوء مصرف مواد مخدر ،ارائهدهنده و منابعمراقبت در منزل .جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا ً با شماره تلفن 847/933-8208
تماس بگیرید.
کالس های انگلیسی ،دسترسی به خدمات محلی و ورک شاپ برای کمک به درک و سازگاری مهاجران با نظام تحصیلی آمریکا از جمله
خدمات مرکز والد یادگیرندگان زبان انگلیسی مدرسه شهرستان نایلز می باشند .راه های ارتباطی مرکز والد  ELLاز طریق شماره تلفن -7611
 847/568و وب سایت  www.ellparentcenter.orgمی باشد.
اداره پلیس  -اداره پلیس اسکوکی پاسخگوی تمام تماس های تلفنی برای دریافت خدمات است و تمام کمک ها و مساعدتهای الزم را فراهم می
کند .لطفا ً در صورتی که در شرایط اضطراری قرار دارید ،یا قربانی جرم و جنایت شده اید یا به کمک فوری نیاز دارید ،با شماره تلفن 9-1-1
تماس بگیرید .شماره تلفن  847/982-5900هم به موارد غیر اورژانسی یا ارائه گزارش تلفنی اختصاص دارد .امکان ثبت بسیاری از گزارش
ها هم از طریق آدرس اینترنتی  www.skokie.orgوجود دارد.
خط ویژه گزارش جرم به صورت ناشناس اداره پلیس به شماره  847/933-8477با هدف ترغیب ساکنان برای برقراری تماس و ارسال پیام و
اطالعات مربوط به ارتکاب جرم ،مشاهده اشخاص/فعالیت های مشکوک یا هر گونه دغدغه دیگری فراهم شده است .امکان گزارش پیامکی
برای ساکنین از طریق ارسال پیامک حاوی کلمه « »Skokieو اطالعات مربوطه به شماره  226787نیز فراهم شده است .اداره پلیس بسیار
مفتخر است که خدمات مفیدی را که با هدف تأمین آموزش و امنیت ساکنان طراحی شده اند در تالش برای ایجاد تحول از طریق افزایش آگاهی
و همکاری با همگان جهت شناسایی نیازهای یکتای آنها فراهم می کند .جهت آگاهی از رویدادهای آتی ،نشریات و راهبردهای پیشگیری از
وقوع جرم ،با اداره پلیس در رسانه های اجتماعی فیس بوک و توئیتر به آدرس  @skokiepoliceهمراه باشید.
سازمان عملیات عمومی  -به موجب طرح پارک طرف دیگر امکان برف روبی مناسب خیابان ها از یک طرف به طرف دیگر خیابان در
هنگام بارش برف به میزان دو اینچ یا بیشتر توسط خدمه برف روب فراهم می شود .طی این طرح دو روزه ،خودروها در روزهای فرد ملزم به
پارک کردن در کنار خیابان های دارای شماره فرد هستند .در روزهای زوج نیز وسایل نقلیه ساکنان باید در کنار خیابان دارای شماره زوج
پارک شوند .در هنگام اجرای این طرح ،وسایل نقلیه ای که در طرف اشتباهی پارک شده باشند جریمه خواهند شد .جهت اطمینان از اجرای
طرح پارک طرف دیگر با خطر ویژه خودکار زمان برف با شماره  847/675-7669تماس بگیرید ،از وب سایت  www.skokie.orgدیدن
کنید ،یا برنامه رادیو  1660ای ام اسکوکی را گوش کنید .در صورت بارش برف بیشتر از چهار اینچ ،مسئولیت برف روبی پیاده روها بر عهده
اداره دهکده است و برف روبی کوچه ها هم وقتی ارتفاع برف به بیش از شش اینچ برسد انجام می شود .بعضی از خیابان ها در روزهای
آخرهفته و تعطیالت از طرح پارک طرف دیگر مستثنی می شوند؛ به وب سایت  www.skokie.orgمراجعه کنید.
از ماه آوریل تا اواسط نوامبر جمع آوری زباله های حیاط هر چهارشنبه انجام می شود .قراردادن زباله های حیاط روی جدول یا کوچه (محل
جمع آوری زباله) در کیسه های کاغذی  30گالونی قهوه ای رنگ الزامی است .جمع آوری علف های بریده شده انجام نمی شوند .از اواسط
اکتبر با اوایل دسامبر امکان کنار زدن برگ ها تا جداول خیابان جهت جمع آوری وجود دارد.
جمع آوری دورریز دو بار در هفته از خانه های تک خانوار انجام می شود و هفته ای یک بار هم مواد بازیافتی جمع آوری می شوند .جهت
اطمینان از روزهای جمع آوری زباله لطفا با شماره تلفن  847/933-8427تماس بگیرید یا از آدرس  www.skokie.orgدیدن کنید .نحوه جمع
آوری زباله آپارتمان های شخصی و استیجاری متفاوت است؛ جهت کسب اطالعات در این زمینه ،با مدیریت ساختمان خود تماس بگیرید.
سایر نهادهای حاکم  -کتابخانه عمومی اسکوکی ،ناحیه پارک اسکوکی و تمامی نواحی تحصیلی اسکوکی به منزله نهادهای حاکم مستقل و مجزا
شناخته می شوند .فهرست نواحی تحصیلی به همراه نقشه مرزبندی آنها در آدرس  www.skokie.orgآمده است .راه ارتباطی با کتابخانه
شماره تلفن  847/673-7774و راه ارتباطی با ناحیه پارک هم شماره تلفن  847/674-1500می باشد.
از جمله منابع محلی متعدد ارائه شده در شهرستان نایلز می توان به انبار غذا ،مساعدت حقوقی ،کمک هزینه زندگی ،خدمات درمانی و غیره
اشاره کرد .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  847/673-9300تماس بگیرید یا از آدرس  www.nilestownshipgov.comدیدن
کنید.
منابع اشتغال  -فرصت های شغلی دهکده در وب سایت  www.skokie.orgو سایر منابع اطالعات کاریابی محلی اعالم می شوند.
رسانه های اجتماعی  -دهکده را ازطریق صفحات دهکده اسکوکی ،فروشگاه های محلی اسکوکی ،مرکز شهر ساکوکی ،سازمان پلیس اسکوکی
و بازار کشاورزان اسکوکی در فیس بوک دنبال کنید.
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