
Strengthening residents and small businesses affected by 
COVID-19 through rapid financial relief and essential support

Cook County
COMMUNITY
RECOVERY 
INITIATIVE

Fortalecimiento de residentes y pequeños negocios afectados por el 
Covid-19 a través de un rápido alivio económico y ayuda esencial. 

Cook County
PROGRAMAS DE 
INICIATIVA DE 
RECUPERACIÓN 
DE LA COMUNIDAD

Mieszkasz w obszarze podmiejskim  
w hrabstwie Cook i potrzebujesz pomocy w opłaceniu  
 czynszu i rachunków z powodu pandemii COVID-19? 
W ramach programu doraźnej pomocy mieszkaniowej hrabstwa Cook można uzyskać wsparcie w for-
mie pokrycia zaległych opłat za czynsz i media nawet za 12 miesięcy oraz przyszłych płatności na poczet 
czynszu nawet za 3 kolejne miesiące.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski można składać od 11 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. Wypełnij zgłoszenie pod adresem 
cookcountyil.gov/recovery.

Jakie są warunki kwalifikacji? Wsparcie dostępne jest dla najemców, którzy:
• Mieszkają w obszarze podmiejskim w hrabstwie Cook i wynajmują lokal mieszkalny (wynajmujący mogą składać wnioski w imieniu 

najemców)
• Nie mają dostępu do innego rodzaju wsparcia (np. nie mieszkają w mieszkaniach komunalnych ani nie otrzymują dopłat do 

wynajmu z innych programów)
• Mogą przedstawić dowód na trudności finansowe z powodu pandemii COVID-19
• Mają roczny dochód gospodarstwa domowego równy lub niższy od poniższych kryteriów:

Jakie dokumenty należy złożyć? Do zgłoszenia najemcy muszą złożyć:
• Dowód tożsamości ze zdjęciem
• Kartę ubezpieczenia społecznego (jeśli dotyczy)
• Potwierdzenie uzyskanych dochodów za rok 2020  

(np. ostatnie paski wypłaty lub zeznania podatkowe)
• Dokumentację potwierdzającą trudności finansowe związane z pandemią COVID-19  

(np. zasiłki dla bezrobotnych)
• Ostatni rachunek za media (jeśli ubiegasz się o pomoc w zakresie mediów)

Aby złożyć wniosek i dowiedzieć się więcej:
• Odwiedź stronę cookcountyil.gov/recovery
• Otrzymuj alerty tekstowe, wysyłając SMS-a o treści: „AlertCook” pod numer 888-777

Aby uzyskać pomoc w zakresie składania wniosków lub skorzystać z usług tłumaczeniowych, skontaktuj się z infolinią 
programu doraźnej pomocy mieszkaniowej w hrabstwie Cook pod numerem 877-426-6515.

Jeśli mieszkasz w Chicago i potrzebujesz pomocy w zakresie najmu, 
odwiedź stronę chi.gov/housinghelp, aby dowiedzieć się więcej

Liczba domowników 1 2 3 4 5 6 7 8

Dochód 51 000 USD 58 250 USD 65 550 USD 72 800 USD 78 650 USD 84 450 USD 90 300 USD 96 100 USD


