
 عضو مجلس الشيوخ Mike Simmons –المنطقة السابعة

2021السابعة العامةاالمنطقة  الملخص لجدية العمل في  

, Bowmanville, Andersonville, Edgewater, Uptown ,Lincoln Square  نخدم بفخر 

 West Ridge, Rogers Park, Ravenswood و Evanston. انا هنا من اجلكم 

 

 مرحبا جار،

بصفتي عضًوا في مجلس الشيوخ عن واليتك ، فقد كرست نفسي للتركيز على التجارب التي يعيشها سكان منطقتنا و محاربة 

الظلم النظامي و عدم المساواة في مجتمعنا. لقد كنت انا و من في مكتبي نضغط من أجل الموارد و الدعم للمقيمين و أصحاب 

األعمال الصغيرة و المدارس. أردت أن أشارك معك مشاريع القوانين التي دافعت عنها و التي تم تمريرها و أصبحت األن 

قانونا و يعمل مكتبي من أجل خدمتك. أعلم أن هناك الكثير من العمل في المستقبل لمساعدة الناس على النهوض و االزدهار بعد 

 هذين العامين الماضيين. أنا هنا من أجلك و من أجل العمل.  

 ما تحتاجه. مع كل 7737691717أو اتصل على   N. Broadway  5533يرجى زيارة مكتبي الكائن في 

 .احتياجات الجميع مهمة ونحن هنا لمساعدتك. يرجى حماية صحتك الجسدية والعقلية هذا الشتاء وكن لطيفًا مع نفسك

 ،صديقك

MIKE SIMMONS  

 السابعة  عضو مجلس الشيوخ عن الوالية

 

 عناوين مكاتبي: 

DISTRICT OFFICE 

5533 N. BROADWAY 

CHICAGO, IL 60640 

1717-(773) 769 

 

SPRINGFIELD OFFICE  

M115 CAPITOL BUILDING 

SPRINGFIELD, IL 62706 

8492-(217) 782 
 



 المحاربة من أجل الموارد لك هو أولويتي األولى 

  وباءناخب بإعانات البطالة أثناء ال 400مساعدة أكثر من 

  من زمالئي إلى الحاكم للدعوة إلعادة فتح برنامج المساعدة في التأجير وتأمين  28كتبت خطاباً موقعًا من

 دعم المستأجرين وأصحاب العقارات 

  شخص عبر رسالة نصية لتقديم الطلب للمساعدة في اإليجار 80000التواصل مع 

  العازبات ، والمقيمين منذ فترة طويلة عقد ستة اجتماعات للمجلس التشريعي مع كبار السن ، واألمهات

 2022والشباب لدفع جدول أعمالنا في مجلس شيوخ الوالية لعام 

 حملة ترحيب ألحدث جيراننا األفغان ةاستضاف 

 معرًضا يركز على صحة سرطان الصدر / سرطان الثدي عن مجتمع الميم ةستضافا 

 

 لستة لتصبح القانونيةا SIMMONتم التوقيع على جميع مشاريع قوانين السيناتور 

  648  HB: .يوسع خيارات اإلسكان الميسورة للسكان ذو الدخل المنخفض 

  3265 HB.يسمح لمزيد من المنظمات بالتأهل كمراكز أزمات االغتصاب : 

  3262 HB جعل استدعاء الشرطة لشخص ما على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية :

إعاقة أو عدد من العوامل األخرى المحمية كجريمة كراهية ، تخضع للجنائية و  أو التوجه الجنسي أو

 االلتزامات المدنية.

 539 SB  تتطلب الشفافية والمشاركة العامة في عملية التعيين للمناصب المنتخبة من خالل تقديم إشعار :

 التصويت الوشيك لمأله 

  : SB 817   الضفائر و األقفال و الذرة في جميع المدارس. لقد يحظر التمييز تجاه تسريحات الشعر مثل

عقودًا من التمييز المنهجي الذي يستهدف شعرهم في المدارس ، وحان ذو البشرة السوداء عانى الشباب 

 الوقت لقلب الصفحة على هذا.

  SB 2133   يوسع البيانات الديموغرافية التي تم جمعها من قبل وكاالت الدولة و تشمل المستشفيات :

 الميول الجنسية والهوية الجنسية حتى نتمكن من قياس آثار الوباء على مجتمع الميم.

 

 مستمر نضالال

 العائالت: دعم • 

  2132 :SB على االئتمان ضريبة طفل لكل دوالر 600 إنشاء أجل من أناضل أنا 

 يةاقتصاد إغاثة إلى وتحتاج الجائحة خالل من بالكثير اآلباء مر لقد الدولة. مستوى

 منهجية.

 المديكايد: توسيع • 

  966 SB :صلي دخل على تحصل التي األسر تشملل المديكايد نطاق لتوسيع أحارب 

 الرعاية على يحصلون الناس من المزيد بحيث يةالرالفيد الدخل من ٪200 إلى

 الصحية.



 الوالية: سجن في لألشخاص التصويت حق منح • 

  828 SB: في المسجونين لألشخاص التصويت حق استعادة أجل من ناضلأ 

 وتقليل المجتمع إلى للعودة إعدادهم في مهمة خطوة هذه أن أعتقد .Illinois سجون

  الجماعي. لسجنا بواسطة ذلك عن الناجم الضرر

 

 على: المعلومات من لمزيد وتابع بمكتبي اتصل

https://www.senatormikesimmons.com/ 

 SimmonsSenMike @ Instagram: 

 SenMikeSimmons @ Facebook:  

SenMikeSimmons @. :Twitter 
 

 أرقام مهمة :

CARE FOR REAL 

(773) 769-6182 

 

REFUGEE ONE 

(773) 989-5647 

 

DOMESTIC VIOLENCE 

SUPPORT NUMBER 

Apna Ghar: (773) 883-4663 

24-hour Helpline: (773) 334-4663 

 

LGBTQ+ SUPPORTIVE 

SERVICES TREVOR PROJECT 

SUPPORT NUMBER 

(TREVOR LIFELINE) 

(866) 488-7386 

 

 

 

https://www.senatormikesimmons.com/


ILLINOIS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 

(MEDICAID, SNAP) 

211 

 

ATTORNEY GENERAL’S 

FRAUD HOTLINE 

(800) 386-5438 

 

CALL4CALM TEXT LINE 

EMOTIONAL SUPPORT 

Text TALK to 552020 for English 

HABLAR for Spanish 

 

CDPH COVID-19 HOTLINE 

(312) 747-9884 

 

ILLINOIS DEPARTMENT OF EMPLOYMENT SECURITY 

(800) 244-5631 

 

ILLINOIS DEPARTMENT ON 

AGING SENIOR HELPLINE 

(800) 252-8966 

 

MEALS ON WHEELS 

(773) 661-4550 

Seniors: (312) 744-4016, Press 4 

 

INDIVIDUALS WITH 

DISABILITIES 

(312) 744-6673 



NATIONAL SUICIDE 

PREVENTION HOTLINE 

(800) 273-TALK (8255) 

 

NORTHEAST (LEVY) SENIOR 

REGIONAL CENTER 

(312) 744-0784 

 

NORTH AREA COMMUNITY 

SERVICE CENTER 

(312) 744-2580 

 


