
 

Szanowni Przyjaciele, 

Chicago Cook Workforce Partnership (The Partnership) pilnie pracuje nad wspieraniem osób 

poszukujących pracy, pracodawców i naszych współpracowników podczas narodowego kryzysu 

zdrowotnego związanego z COVID-19. Pandemia ta ma głęboki wpływ na gospodarkę naszego 

regionu, jego pracowników i przedsiębiorstwa, dlatego też Partnerstwo pozostaje w pełnej 

gotowości operacyjnej i nadal świadczy usługi dla pracodawców i osób poszukujących pracy  

w Chicagoland. 

  

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i uczestników programu jest naszym 

najwyższym priorytetem, dlatego od 18 marca 2020 r. Amerykańskie Urzędy Pracy są zamknięte 

dla interesantów, a sieć naszych agencji dostosowała działania do potrzeb klientów przez usługi 

wirtualne. Dla osób poszukujących pracy dostępne są poradniki internetowe, samouczki, kursy 

alfabetyzacji cyfrowej oraz doradztwo zawodowe typu one-on-one. Dostęp do tych usług 

można uzyskać tutaj. Podobnie, usługi doradcze dla pracodawców, w tym zatrudnianie, unikanie 

zwolnień grupowych, szybka reakcja (wsparcie w zakresie zwolnień grupowych) i zasoby 

szkoleniowe są nadal dostępne za pośrednictwem naszychzespołów ds. usług 

biznesowych.  Dostęp do tych usług można uzyskać tutaj. 

  

Zdajemy sobie sprawę z pilności i zwiększonego zapotrzebowania na usługi w zakresie 

zatrudnienia i zachęcamy naszych klientów do korzystania z wielu zasobów dostępnych za 

pośrednictwem naszej sieci dostawców.  Stan Illinois oferuje również bibliotekę usług 

wirtualnych poprzez usługę Illinois Worknet. Niestety, wiele firm zostało zmuszonych do 

zwolnienia pracowników. Wnioski o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia można składać 

telefonicznie pod numerem (800)-244-5631 lub online w tym miejscu:  

https://www2.illinois.gov/ides/individuals/UnemploymentInsurance/Pages/default.aspx. 

 

Pomimo tych trudnych czasów, wielu pracodawców wciąż zatrudnia pracowników. Należą do 

nich między innymi Walgreens, Amazon, Jewel’s, Mariano's czy Meijer. Firmy świadczące usługi 

dostawcze, opiekę zdrowotną i zajmujące się opieką nad dziećmi również zatrudniają 

personel. Więcej informacji na temat dostępnych możliwości można znaleźć tutaj.  

 

We współpracy z organami państwa podejmowane są wysiłki mające na celu zabezpieczenie 

krajowych środków nadzwyczajnych na wsparcie tysięcy osób, które będą potrzebowały 

szybkiego ponownego zatrudnienia w następstwie tego kryzysu.  Jesteśmy w stałym 

kontakcie z władzami miasta, hrabstwa i stanowymi oraz będziemy regularnie 

aktualizować naszą stronę internetową, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Wszystkie 

aktualizacje dotyczące COVID-19 dla pracowników można znaleźć tutaj.  

• Pracownicy 

https://chicookworks.org/our-network/find-your-agency/
mailto:pleslie@chicookworks.org
https://www.illinoisworknet.com/
https://www2.illinois.gov/ides/individuals/UnemploymentInsurance/Pages/default.aspx
https://chicookworks.org/worknow/
https://chicookworks.org/worker-employer-resources-during-covid-19-pandemic-ui-and-more/
https://chicookworks.org/worker-employer-resources-during-covid-19-pandemic-ui-and-more/
https://chicookworks.org/worker-employer-resources-during-covid-19-pandemic-ui-and-more/


 

• Poszukujący pracy 

Aby uzyskać więcej informacji, śledź The Partnership w mediach społecznościowych lub 

zdecyduj się na otrzymywanie regularnych wiadomości, wysyłając SMS o treści „WORKNOW” 

na numer 474747 w celu uzyskania aktualnych informacji na temat możliwości pracy, 

warsztatów zawodowych i wskazówek dotyczących wirtualnego dostępu do zasobów 

zatrudnienia.   

  

Życzymy zdrowia! 

 

Z poważaniem 

 

https://chicookworks.org/worker-employer-resources-during-covid-19-pandemic-ui-and-more/

