GUJARATI - મે 2022

સ્કોકી ગામના કાર્યક્રમો અને સેવાઓ
સ્કોકી વિલેજ હૉલ, 5127 ઓક્ટન સ્ટટર ીટ, 847/673-0500, સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 8:30 થી સાાંજના 5 વાગ્યા સુધી
વ્યવસાય માટે ખુલ્ લો છે . ઘણી ગ્રામીણ સેવાઓને 24 કલાક, અઠવાડિયાના સાતેય ડિવસ www.skokie.org. પર
ઓનલાઈન એક્સેસ કરી શકાય છે . ઇમરજન્સીમાાં 9-1-1 પર કૉલ કરો. ફાયર વિભાગ નોન-ઇમરજન્સી નાંબર 847/9825300 છે અને પોલીસ ડવભાગ નોન-ઇમરજન્સી નાંબર 847/982-5900 છે . અહીાં પર સામાન્ય ઈમેલ info@skokie.org પર
મોકલી શકાય છે . તમામ ગ્રામીણ કાયયક્રમો અને સેિાઓ વિશે િધુ માવહતી માટે www.skokie.org ની મુલાકાત લો.
સામુદાયર્ક યવકાસ યવભાગ - નિા બાાંધકામ; ફે રફારો અથવા મકાન વધારાના પ્રોજેક્્સ; નવી પ્લડ્બાંગ, ઇલેડક્ટર કલ
અથવા ફ્લિ કાં ટરોલ ડસસ્ટટમ અથવા તેની બિલી; ભઠ્ઠીઓ, હોટ વોટર હીટર, એર કન્િીશનીાંગ, વર્લપપૂર્લસ, ગેરજ
ે , વાિ, િેક,
આાંગણા, અથવા સ્ટટોરેજ શેિ અને સાઇનેજ, પેડવાંગ, ફપટપાથ અને િર ાઇવ વેના ઇન્સ્ટટોલેશન માટે ડબડર્લિાં ગ પરડમટ જરૂરી
છે . પરવમટ માટે , ડબડર્લિાં ગ અને ઝોડનાંગ સડવૂસ ડિડવઝનને 847/933-8223 પર કૉલ કરો. ડમલકત માડલકોએ તેમની
ડબડર્લિાં ગની જાળવણી કરવી આવશ્યક છે . જો ડબડર્લિાં ગ અથવા એપાટૂ મેન્ટમાાં સાંવહતાનુાં ઉલ્લાંઘન અવસ્તત્િમાાં હોય, તો
રહેવાસીઓએ પ્રથમ માડલકને સપડિત કરવુાં જોઈએ અને તેમને સમસ્ટયા ડવશે જાણ કરિી જોઈએ. જો માડલક વાજબી
સમયમાાં જવાબ આપવામાાં ડનષ્ફળ જાય, તો રહેવાસીઓએ નેબરહુ િ સડવૂસ ડિડવઝનને 847/933-8224 પર કૉલ કરવો
જોઈએ. વ્યવસાય માટે માડલકો અથવા િેવલપરો ડમલકત ડવકસાવવામાાં અથવા વ્યવસાયને ડવસ્ટતરણ અથવા
સ્ટથાનાાંતડરત કરવામાાં રસ ધરાવતા હોય, તો ઉપલબ્ધ સહાયતા કાયયક્રમો માટે આવથયક વિકાસ વિભાગને અથિા પ્રારાં વભક
યોજના સમીક્ષા અને સામાન્ય જમીન ઉપયોગની પૂછપરછ માટે પ્લાવનાંગ સવિયવસસ વિભાગને 847/933-8447 પર કૉલ
કરો.
નાણા યવભાગ - સ્કોકીમાાં નોાંધાયેલા તમામ િાહનો માટે િાહન સ્ટીકરો ખરીદિા અને પ્રદવશયત કરિા આિશ્યક છે . નિા
રહેિાસીઓ અથિા વ્યિસાયોએ ગામમાાં જિાના 60 ડિવસની અાંિર વાહન સ્ટટીકરો ખરીિવા અને પ્રિડશૂત કરવા
આવશ્યક છે . નવા વાહનોના ખરીિિારોએ ખરીિીના 30 ડિવસની અાંિર માન્ય સ્ટટીકર ખરીિવુાં અને પ્રિડશૂત કરવુાં
આવશ્યક છે . સ્ટકોકીમાાં તમામ ડબલાિીઓ અને કપ તરાઓ માટે પાલતુ લાઇસન્સ હોિુાં જરૂરી છે . ડસાંગલ-ફે ડમલી
પ્રોપટીઝને મહત્તમ બે કપ તરા અને િાર ડબલાિીઓની માંજપરી છે . એપાટૂ મેન્ટ અથવા કોન્િોડમડનયમ યુડનટોને મહત્તમ એક
કપ તરો અને બે ડબલાિીઓની માંજપરી છે . વાહન સ્ટટીકરો, પાલતુ લાઇસન્સ, પાણીના ડબલ, પાડકિં ગ ડટડકટ, અન્ય ડબનિડલત ઉર્લલાંઘનો અને પરચુરણ ઇન્િૉઇસ સવહતની મોટાભાગની ફીની ચુકિણીઓ www.skokie.org, પર ઑનલાઇન,
સ્ટકોકી ડવલેજ હોલના પહેલા માળે નાણા ડવભાગની બારી પર, મેલ દ્વારા (કોઈ રોકિ નહીાં) અથવા ડવલેજ હોલના પડિમ
પ્રવેશદ્વાર પાસે ફપટપાથ પરના “િર ોપ બોક્સ” દ્વારા કરી શકાય છે .
આગ યવભાગ - સ્ટકોકી આગ ડવભાગ એ બહુ -સાંકટ પ્રડતભાવ જાહેર સલામતી સાંસ્ટથા છે જે સમુિાયની સેવા કરવા પર
ધ્યાન કે ડન્િત કરે છે . કોઈપણ આગ, બચાવ અથવા કટોકટીની તબીબી સેવા માટે , 9-1-1 પર કૉલ કરો. Smart911
કટોકટી સાંિેશા પ્રાપ્ત કરવા માટે www.skokie.org પર સાઇન અપ કરો. અપ-ટુ -ધ-ડમડનટ કટોકટીના અહેવાલો અને
સપિનાઓ માટે 1660 AM સ્ટકોકી રેડિયો સાાંભળો. ડબન-કટોકટી સહાય માટે ની ડવનાંતીઓ 847/982-5320 પર આગ
ડવભાગ એિડમડનસ્ટટર ે શનને ડનિે ડશત કરી શકાય છે . 847/982-5340 પર સ્ટકોકી ફાયર ડપ્રવેન્શન બ્યુરો દ્વારા તમામ જીવનસુરક્ષા કોિ, ફાયર એલામૂ, ડસ્ટપ્રાંકલર ડસસ્ટટમ અને ફાયર ઇન્સ્ટપેક્શન બાબતોનુાં સાંકલન કરવામાાં આવે છે . આગ ડવભાગ
CPR ક્લાસ, હોમ સ્ટમોક એલામૂ ઇન્સ્ટટોલેશન અને સેફ્ટી ઇન્સ્ટપેક્શન અને ડસડટઝન ફાયર એકે િમી પ્રોગ્રામ પણ ઓફર
કરે છે .
આરોગ્ર્ અને માનવ સેવા યવભાગ - સ્કોકી વિલેજ હોલના નીચલા સ્તર પર વસ્થત, આરોગ્ય ડવભાગની સેવાઓમાાં
પુખ્ ત વયના અને બાળ રસીકરણ, વેલ િાઇર્લિ ડક્લડનક, જન્મ અને મૃત્યુ રેકોિૂ , કાર સીટ લોન, સમયસીમા સમાપ્ત થઈ
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ગયેલી િવાઓ અને તીક્ષ્ણ િસ્તુઓનો ડનકાલ, બેટરી/લાઇટ બલ્બ વરસાયવ્લાંગ અને બ્લડ પ્રેશર, િાયાડબટીસ,
ડલડપિ/કોલેસ્ટટર ોલ અને ટ્યુબરક્યુલોડસસ સ્ટક્રીનીાંગ વગેરન
ે ો સમાવેશ થાય છે . સેવાઓ એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે ,
માડહતી માટે 847/933-8252 પર કૉલ કરો.
માનિ સેિાઓ સ્કોકીના રહેિાસીઓ માટે ટૂાં કા-ગાળાની સામાડજક સેવાઓ, પરામશૂ, માડહતી અને રેફરર્લસ પ્રિાન કરે
છે . ઓફર કરવામાાં આવતી સેવાઓમાાં નીિેનાનો સમાવેશ થાય છે: ભાિા, ઉપયોડગતા અથવા ગીરો માટે મયાૂડિત
કટોકટી નાણાકીય સહાય; પાિોશી મધ્યસ્ટથી કાયૂક્રમ; મેડિકે ર પાટૂ D કાઉન્સેવલાંગ; વડરષ્ઠ આરોગ્ય વીમા કાયૂક્રમ સહાય;
બેડનડફટ એક્સેસ એડપ્લકે શન સહાય; વડરષ્ઠ અને ડવકલાાંગ વ્યડિઓ માટે ફે િરલ આવકવેરા સહાય; ગડતશીલતા
સાધનો માટે ડધરાણ કે બીન અને સ્ટકોકીના યુવાનોને યાિૂ ના કામ અને બરફ હટાવવામાાં સહાયની જરૂર હોય તેવા
વ્યડિઓ સાથે જોડતો ટીનવલાંક પ્રોગ્રામ. સામાડજક કાયૂકતાૂઓ વડરષ્ઠ અને વીમા હેઠળના/ડવમા ડવનાની વ્યડિઓ
પર ધ્યાન કે ડન્િત કરીને તમામ વ્યડિઓ માટે માડહતી પ્રિાન કરી શકે છે અને સહકાર સાધી શકે છે , જેમાાં નીિેનાનો
સમાવેશ થાય છે : સ્ટથાડનક ફપિ પેન્ટર ી, વડરષ્ઠ અથવા ડવકલાાંગ વ્યવિઓ માટે પવરિહન વિકલ્પો અને રોજગાર, આવાસ
(આશ્રય, અડસ્ટથર, યુવા), કાનપની, પિાથૂનો િુ રુપયોગ, ઘર સાંભાળ સાંસાધનો અને પ્રિાતાઓ. વધુ માડહતી માટે 847/9338208 પર કૉલ કરો.
નાઇલ્સ ટાઉનશીપ સ્કૂ લ ઇાં વલલશ લેંલિેજ લનયર પેરન્ે ટ સેન્ટર િસાહતીઓને યુ.એસ. શૈક્ષડણક પ્રણાલીને સમજિા અને
નેવિગેટ કરિામાાં મદદ કરિા માટે અાંગ્રજી
ે ્લાસ, સમુિાય સેવાઓની ઍક્સેસ અને વકૂ શોપ ઓફર કરે છે . ELL પેરન્ે ટ
સેન્ટરનો 847/568-7611 પર અથવા www.ellparentcenter.org પર સાંપકય કરી શકાય છે .
પોલીસ યવભાગ - સ્ટકોકી પોલીસ ડવભાગ સેવા માટે ના તમામ કૉલનો પ્રડતસાિ આપે છે , તમામ જરૂરી મિિ અને સહાય
પ્રિાન કરે છે . જો તમને કટોકટી હોર્, ગુનાનો ભોગ બન્ર્ા હોવ અથવા તાત્કાલલક સહાયની જરૂર હોય, તો કૃ પા
કરીને 9-1-1 પર કૉલ કરો. વબન-કટોકટી સાંબડાં ધત બાબતો માટે , અથવા ફોન પર વરપોટય કરિા માટે , 847/982-5900 પર
કૉલ કરો. www.skokie.org પર ઘણા વરપોટય ઓનલાઈન પણ કરી શકાય છે .
પોલીસ વિભાગ 847/933-8477 પર એક અનામી ક્રાઈમ ટીપ હોટલાઈન પણ ઓફર કરે છે , જે રહેવાસીઓને ગુના,
શાંકાસ્ટપિ વ્યડિ/પ્રિૃવિઓ અથિા અન્ય કોઈ વચાંતા વિશેની માવહતી સાથે કૉલ કરિા અને સાંદેશ આપિા માટે
પ્રોત્સાવહત કરે છે .
રહેવાસીઓ "Skokie" અને સાંબાંડધત માડહતીને 226787 પર ટે ક્સ્ટટ કરીને ટે ક્સ્ટ-અ-વટપ (Text-A-Tip) પણ કરી શકે છે .
પોલીસ ડવભાગ રહેવાસીઓને ડશડક્ષત અને સલામત રાખવા માટે રિાયેલ ઉપયોગી સેિાઓ પ્રદાન કરિામાાં ખૂબ જ ગિય
અનુભિે છે , જાગૃડત વધારીને અને અનન્ય જરૂડરયાતોને ઓળખવા માટે િરેક સાથે સહયોગ કરીને તફાવત લાવવાનો
પ્રયાસ કરે છે . આવનારી ઘટનાઓ, પ્રેસ ડરલીઝ અને ગુના ડનવારણ વ્યપહરિનાઓ ડવશેની માડહતી માટે , Facebook અને
Twitter @skokiepolice દ્વારા સોડશયલ મીડિયા પર પોલીસ ડવભાગને અનુસરો.
જાહે ર બાાંધકામ યવભાગ - િૈકવલ્પક-બાજુ પાડકિં ગ પ્રોગ્રામ સ્ટનો ક્રપને બે ઇાં િ કે તેથી વધુ ડહમવર્ાૂ િરડમયાન કબૂ-ટુ -કબૂ
અસરકારક રીતે શેરીઓમાાં ખેિાણ કરવાની માંજપરી આપે છે . બે-ડિવસીય કાયૂક્રમ િરડમયાન, કારને એકી-સાંખ્ યાિાળી
તારીખો પર એકી-સાંખ્ યાવાળા સરનામાાંઓ ધરાિતી શેરીની બાજુ માાં પાકૂ કરવી જરૂરી છે .
બેકી-સાંખ્ યાવાળી તારીખો પર, રહેવાસીઓ બેકી-સાંખ્ યાવાળા સરનામાાંઓ ધરાિતી શેરીની બાજુ માાં વાહનો પાકૂ કરે છે .
જ્યારે કાયૂક્રમ અમલમાાં હોય ત્યારે શેરીની ખોટી બાજુ એ પાકૂ કરેલા વાહનો માટે દાં ડ છે. વૈકડર્લપક-બાજુ પાડકિં ગ
અસરકારક છે તે િકાસવા માટે 847/675-7669 પર સ્ટવિાડલત સ્ટનો હોટલાઇન પર કૉલ કરો, www.skokie.org ની
મુલાકાત લો અથિા 1660 AM સ્ટકોકી સાાંભળો. જ્યારે વહમિર્ાય ચાર ઇાં ચથી િધી જાય છે , ત્યારે વિલેજ ફૂટપાથને ખેડે છે
અને જ્યારે બરફ છ ઇાં ચથી િધુ થાય છે ત્યારે ગલી ખેડિામાાં આિે છે . કે ટલીક શેરીઓને સપ્તાહાાંત અને રજાઓ પર
વૈકડર્લપક-બાજુ પાડકિં ગથી છપટ આપવામાાં આવે છે ; www.skokie.org જુ ઓ.
યાડય નો કચરો એવપ્રલથી મધ્ય નિેમ્ બર સુધી દર બુધિારે એકત્ર કરિામાાં આિે છે . યાિૂ નો કિરો 30-ગેલન બ્રાઉન પેપર
બેગમાાં કબૂ અથવા ગલી (જ્યાાં કિરો એકડિત કરવામાાં આવે છે ) માાં મપકવો આવશ્યક છે . કાપેલા ઘાસને એકડિત
કરવામાાં આિતુાં નથી. ઑક્ટોબરના મધ્યથી ડિસે્ બરના પ્રારાં ભ સુધી સાંગ્રહ માટે પાાંદ ડાને કબયમાાં લઈ જઈ શકાય છે .
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એકલ-પડરવારના ઘરોમાાંથી અઠવાડિયે બે વાર કિરો એકડિત કરવામાાં આવે છે અને િર અઠવાડિયે એકવાર
ડરસાયડક્લાંગ એકડિત કરવામાાં આવે છે . એકડિત કરવાના ડિવસો િકાસવા માટે કૃ પા કરીને 847/933-8427 પર કૉલ કરો
અથવા www.skokie.org ની મુલાકાત લો. એપાટય મેન્્સ અને કોન્ડોવમવનયમમાાં એકવત્રત કરિાનુાં અલગ અલગ હોય છે ;
માડહતી માટે ડબડર્લિાં ગ મેનજ
ે મેન્ટનો સાંપકૂ કરો.
અન્ર્ સરકારો - સ્ટકોકી પડબ્લક લાઇબ્રેરી, સ્ટકોકી પાકૂ ડિડસ્ટટર ક્ટ અને તમામ સ્ટકોકી સ્ટકપ લ વડવસ્ટિ ક્ટ અલગ સાંચાલક માંડળો
છે . શાળા વજલ્લાઓની સૂવચ અને સીમાનો નકશો www.skokie.org પર મળી શકે છે . લાઇબ્રેરીનો સાંપકય 847/673-7774
પર અને પાકય વડવસ્ટિ ક્ટનો સાંપકય 847/674-1500 પર કરી શકાય છે .
નાઇલ્સ ટાઉનશીપ સરકાર ફૂડ પેન્ટિ ી, કાનપની સહાય, જીવન ખિૂ માટે અનુિાન, આરોગ્યસાંભાળની ઍક્સેસ અને વધુ
સડહત ઘણા સમુિાય સાંસાધનો પ્રિાન કરે છે . માડહતી માટે કૃ પા કરીને 847/673-9300 પર સાંપકૂ કરો અથવા
www.nilestownshipgov.com ની મુલાકાત લો.
રોજગાર સાંસાધનો - ગામની નોકરીઓ તેમજ અન્ય સમુિાય રોજગાર માડહતી સાંસાધનો www.skokie.org, પર પોસ્ટ
કરિામાાં આિે છે .
સામાયજક મીયિર્ા - ડવલેજ ઓફ સ્ટકોકી, શોપ લોકલ સ્ટકોકી, િાઉનટાઉન સ્ટકોકી, સ્ટકોકી પોલીસ ડવભાગ અને સ્ટકોકી
ફામૂસૂ માકે ટ ફે સબુક પેજ પર વિલેજને ફોલો કરો.
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