CHICAGO MOVES
Chicago Moves zapewni ulgę mieszkańcom Chicago borykającym się z kosztami transportu. Chicago
Moves ma na celu walkę z rosnącymi kosztami gazu i rosnącą inflacją poprzez zapewnienie 12,5 miliona
dolarów pomocy dla 150 000 mieszkańców Chicago znajdujących się w niekorzystnej sytuacji za
pomocą przedpłaconych kart paliwowych o wartości 150 dolarów dla maksymalnie 50 000 kierowców
i przedpłaconych kart tranzytowych o wartości 50 dolarów dla maksymalnie 100 000 kierowców tranzytowych.

Przedpłacone karty paliwowe
•
•

50 000 przedpłaconych kart o wartości
150 dolarów dla kwalifikujących się
mieszkańców Chicago w całym mieście
Korzystanie z karty będzie ograniczone do
zakupu paliwa w dystrybutorze na stacjach
paliw zlokalizowanych w mieście Chicago

Przedpłacone karty tranzytowe
•
•

100 000 przedpłaconych kart tranzytowych
o wartości 50 dolarów dla kwalifikujących
się mieszkańców Chicago w całym mieście
Karty tranzytowe mogą być używane do
zakupu biletów na potrzeby transportu
publicznego w Chicago

Jak karty przedpłacone będą przydzielane mieszkańcom
•
•
•
•

Odbiorcy zostaną wybrani na podstawie miesięcznej loterii i wymagań kwalifikacyjnych
przedstawionych poniżej
Kandydaci do wcześniejszych rund, którzy nie zostaną wybrani, zostaną automatycznie włączeni do
przyszłych rund
75% przedpłaconych kart zapewni priorytetowe traktowanie mieszkańcom obszarów społeczności,
którzy borykają się z większymi trudnościami w poruszaniu się (patrz mapa na załączonej stronie)
Pozostałe 25% kart przedpłaconych zostanie rozprowadzonych w całym mieście po
przeprowadzeniu loterii

Gdzie można ubiegać się o kartę?
•
•
•
•

Online: złóż wniosek na Chicago.Gov/ChicagoMoves
Osobiście: wnioski papierowe można wypełniać i składać we wszystkich lokalizacjach Bibliotek
Publicznych w Chicago
Wnioskodawcy mogą ubiegać się tylko o jedną z przedpłaconych kart paliwowych lub
przedpłaconych kart tranzytowych
Rozpatrzony zostanie tylko jeden wniosek na gospodarstwo domowe

Wymagania uprawniające:
Aby się kwalifikować, kandydaci muszą:
• Być mieszkańcami Chicago
• Mieć co najmniej 18 lat
• Mieć aktualną i ważną naklejkę miejską z prawidłowymi danymi pocztowymi dla swojego pojazdu
(wymagana tylko w przypadku osób ubiegających się o kartę paliwową)
• Mieć dochód gospodarstwa domowego równy lub niższy od mediany dochodu dla obszaru Chicago
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Loteria będzie przeprowadzana w drugim tygodniu od maja do września. Aby wziąć udział w loterii
każdego miesiąca, wnioski należy złożyć do pierwszego dnia danego miesiąca.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Chicago Moves, odwiedź stronę aplikacji pod adresem
Chicago.gov/ChicagoMoves lub skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem (312)742-3317

Wskaźnik utrudnionej mobilności

Obszary o wysokiej mobilności są
oznaczone kolorem
ciemnoczerwonym

