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Programe și servicii Satul Skokie
Primăria din Skokie, 5127 Oakton Street, 847/673-0500, este deschisă pentru public de luni până vineri, între
orele 8:30 și 17:00. Multe servicii pentru sat pot fi accesate online 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, la
adresa www.skokie.org. În caz de urgențe, apelați 9-1-1. Numărul de telefon al Departamentului de Pompieri
pentru evenimente care nu sunt urgente este 847/982-5300, iar numărul de telefon al Departamentului de Poliție
pentru evenimente care nu sunt urgente este 847/982-5900. E-mailurile de natură generală pot fi trimise la
info@skokie.org. Accesați www.skokie.org pentru mai multe informații privind toate programele și serviciile cu
privire la sat.
Departamentul pentru Dezvoltarea Comunității - Sunt necesare permise de construcție pentru noile
construcții, modificări sau proiecte de adăugiri la clădiri, instalații de canalizare, electrice sau sisteme de control
al inundațiilor noi sau înlocuitoare, instalarea de cuptoare, boilere, aer condiționat, centrifuge, garaje, garduri,
platforme, curți interioare sau magazii de depozitare și semnalizatoare, pavaj, trotuare și drumuri. Pentru
permise, apelați Divizia de servicii privind clădirile și împărțirea pe zone la numărul de telefon 847/933-8223.
Proprietarii trebuie să-și îngrijească clădirile. În cazul în care are loc o încălcare în cadrul unei clădiri sau
apartament, rezidenții trebuie să informeze mai întâi proprietarul cu privire la problema respectivă. În cazul în
care proprietarul nu răspunde într-o perioadă de timp rezonabilă, rezidenții trebuie să apeleze Divizia de servicii
pentru cartier, la numărul de telefon 847/933-8224. Pentru proprietarii de afaceri sau dezvoltatorii interesați în
dezvoltarea imobiliară sau extinderea sau relocarea unei companii, apelați Divizia pentru dezvoltare economică
pentru a afla care sunt programele de asistență disponibile sau Divizia de servicii de planificare pentru
verificarea planurilor și solicitări generale cu privire la utilizarea terenurilor, la numărul de telefon 847/9338447.
Departamentul financiar - Trebuie achiziționate și afișate autocolante pentru toate vehiculele înmatriculate în
Skokie. Noii rezidenți sau noile companii trebuie să achiziționeze și să afișeze autocolantele pentru vehicule în
60 de zile de la mutarea în sat. Persoanele care cumpără vehicule noi trebuie să achiziționeze și să afișeze un
autocolant valabil în 30 de zile de la achiziție. Toate pisicile și toți câinii din Skokie trebuie să aibă permis de
animal de companie. Proprietățile pentru o familie au voie să dețină maximum doi câini și patru pisici.
Apartamentele sau unitățile de condominiu au voie să dețină maximum un câine și două pisici. Plata majorității
taxelor, inclusiv a autocolantelor pentru vehicule, a permiselor pentru animalele de companie, a facturilor de apă,
a amenzilor de parcare, a altor încălcări și facturi poate fi efectuată online, la adresa www.skokie.org, , la
fereastra Departamentului financiar de la primul etaj al Primăriei din Skokie, prin poștă (fără numerar) sau în
„cutia de corespondență” de pe trotuar, situată în apropierea intrării în Primărie.
Departamentul de Pompieri - Departamentul de Pompieri din Skokie este o organizație de intervenție în caz de
pericol pentru siguranța publică, axată pe deservirea comunității. Pentru orice incendiu, operațiune de salvare
sau serviciu medical de urgență, apelați 9-1-1. Înregistrați-vă pentru a primi mesaje de urgență Smart911 la
adresa www.skokie.org. Ascultați Radio Skokie, 1660 AM, pentru raportări și instrucțiuni de urgență de ultim
minut. Solicitările pentru asistență care nu sunt urgente pot fi adresate Administrației Departamentului de
Pompieri la numărul de telefon 847/982-5320. Toate aspectele privind codul de siguranță a vieții, alarma de
incendiu și sistemul de aspersoare sunt coordonate de Biroul de Prevenire a Incendiilor din Skokie, număr de
telefon 847/982-5340. Departamentul de Pompieri oferă și cursuri de prim-ajutor, instalare alarmă de incendiu la
domiciliu și inspecții de siguranță și un program Academia de Pompieri pentru Cetățeni.
Departamentul pentru sănătate și societate - Situat la parterul Primăriei din Skokie, Divizia de servicii
medicale include vaccinuri pentru copii și adulți, clinici pediatrice, înregistrări nașteri și decese, împrumuturi de
scaune auto, eliminarea medicamentelor expirate și a materialelor ascuțite, reciclarea bateriilor/becurilor și
screeninguri pentru verificarea tensiunii arteriale, a diabetului, lipidelor/colesterolului și tuberculozei. Serviciile
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sunt disponibile cu programare, apelați numărul de telefon 847/933-8252 pentru informații.
Serviciile pentru societate oferă servicii sociale pe termen scurt, consiliere, informații și recomandări pentru
rezidenții din Skokie. Serviciile oferite includ: asistență financiară de urgență limitată pentru chirie, utilități sau
ipotecă; un program de mediere pentru vecini; consiliere Medicare Part D; asistență pentru programul de
asigurări de sănătate pentru vârstnici; asistență pentru solicitarea de acces la beneficii; ajutor privind impozitele
federale pe venit pentru vârstnici și persoane cu dizabilități; un dulap de închiriat pentru echipamente de
mobilitate și un program Teenlink, care conectează tinerii din Skokie cu persoanele care au nevoie de asistență la
activitățile de lucru din curte și la curățarea zăpezii. Asistenții sociali pot furniza informații și pot coordona
trimiteri pentru toate persoanele, cu accent pe persoanele în vârstă și persoanele subasigurate/neasigurate,
inclusiv: cămări locale de alimente, opțiuni de transport pentru vârstnici sau persoane cu dizabilități, și angajare,
cazare (adăpost, tranzițional, tineret), consiliere juridică, abuz de substanțe, resurse și furnizori de îngrijire la
domiciliu. Pentru mai multe informații, apelați 847/933-8208.
Centrul Niles Township School English Language Learner Parent oferă cursuri de limba engleză, acces la
servicii și ateliere pentru comunitate, pentru a ajuta imigranții să înțeleagă și să utilizeze sistemul educațional din
SUA. Centrul ELL Parent poate fi contactat la numărul de telefon 847/568-7611 sau la www.ellparentcenter.org.
Departamentul de Poliție - Departamentul de Poliție din Skokie răspunde la toate solicitările de servicii,
oferind ajutorul și asistența necesară. În cazul în care aveți o urgență, sunteți victima unei infracțiuni sau
aveți nevoie de asistență imediat, vă rugăm să apelați numărul de telefon 9-1-1. Pentru chestiuni care nu
sunt urgente sau pentru a trimite o raportare prin telefon, apelați 847/982-5900. Multe raportări pot fi trimise și
online, la adresa www.skokie.org.
Departamentul de Poliție oferă și o linie telefonică anonimă pentru raportarea infracțiunilor, la numărul de
telefon 847/933-8477, care încurajează rezidenții să sune și să lase un mesaj cu informații despre infracțiuni,
persoane/activități suspecte sau orice alte nelămuriri. Rezidenții pot trimite și un mesaj cu textul „Skokie” și
informațiile relevante la numărul de telefon 226787. Departamentul de Poliție se mândrește cu furnizarea de
servicii utile pentru rezidenți, create pentru a-i menține educați și în siguranță, luând toate măsurile pentru a ajuta
prin conștientizarea și colaborarea cu toate persoanele pentru a identifica nevoile unice. Pentru informații privind
evenimentele următoare, comunicatele de presă și strategiile de prevenire a infracțiunilor, urmăriți
Departamentul de Poliție pe rețelele de socializare, pe Facebook și Twitter @skokiepolice.
Departamentul de lucrări publice - Programul pentru parcarea pe margini alternative ale străzii permite
echipelor de curățare a zăpezii să curețe eficient străzile de la un trotuar la altul în cazul ninsorilor de 5 cm sau
mai mult. În perioada programului de două zile, autovehiculele trebuie să fie parcate pe marginea străzii cu
adrese cu numere impare la date cu numere impare. La datele cu numere pare, rezidenții parchează vehiculele pe
partea străzii cu adrese cu numere pare. Vehiculele parcate pe partea incorectă a străzii în decursul programului
vor fi amendate. Pentru a verifica dacă parcarea pe margini alternative ale străzii este în vigoare, apelați linia
telefonică automată privind ninsorile, la numărul de telefon 847/675-7669, accesați www.skokie.org sau ascultați
1660 AM Skokie. Când depunerile de zăpadă depășesc 10 cm, trotuarele și aleile din sat sunt curățate când
zăpada depășește 15 cm. Unele străzi sunt scutite de parcareape margini alternative ale străzii în weekenduri și
de sărbători; accesațiwww.skokie.org.
Deșeurile din curți sunt colectate în fiecare zi de miercuri, din luna aprilie până la mijlocul lunii noiembrie.
Deșeurile din curți trebuie să fie plasate pe trotuar sau pe alee (de unde se colectează gunoiul) într-un sac de
hârtie de 113 litri. Bucățile de sticlă nu sunt colectate. Frunzele pot fi măturate pe trotuar pentru a fi colectate de
la mijlocul lunii octombrie până la începutul lunii decembrie.
Gunoiul este colectat de la locuințele cu o familie de două ori pe săptămână, iar produsele pentru reciclare sunt
colectate o dată pe săptămână. Apelați numărul de telefon 847/933-8427 sau accesați www.skokie.org pentru a
vedea care sunt zilele de colectare. Colectarea pentru apartamente și condominii variază; contactați administrația
clădirii pentru mai multe informații.
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Alte organisme de guvernare - Biblioteca publică din Skokie, Districtul de parcuri din Skokie și toate școlile de
stat din Skokie sunt organisme de guvernare separate. Puteți găsi o listă a școlilor de stat și o hartă a granițelor la
adresa www.skokie.org. Bibilioteca poate fi contactată la numărul de telefon 847/673-7774, iar Districtul de
parcuri poate fi contactat la numărul de telefon 847/674-1500.
Administrația Niles Township oferă multe resurse pentru comunitate, inclusiv o cămară de alimente, asistență
juridică, subvenții pentru cheltuielile de subzistență, acces la servicii medicale și multe altele. Contactați
847/673-9300 sau accesați www.nilestownshipgov.com pentru informații.
Resurse de angajare - Locurile de muncă din sat sunt afișate la www.skokie.org, și tot aici veți găsi și alte
resurse de informații privind angajarea în cadrul comunității.
Rețele de socializare - Urmăriți satul pe paginile de Facebook Village of Skokie, Shop Local Skokie,
Downtown Skokie, Skokie Police Department și Skokie Farmers’ Market.
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