
Ми представляємо мережу 
помічників для людей похилого 
віку та інвалідів. Літні люди, 
інваліди, їхні доглядальники, 
члени сім’ї та фахівці можуть 
звернутися до нас для отримання 
об’єктивної та конфіденційної 
інформації про громадські 
ресурси та можливості 
отримання допомоги.     

Ми - організація 
Community Living 
Connections.

1-844-348-5464

Ми створили широку мережу партнерських 
організацій, що відзеркалюють культурну 
та етнічну різноманітність людей, яких вони 
обслуговують. Ми надаємо інформацію різними 
мовами та  послуги з урахуванням культури 
наших клієнтів.

Ми працюємо на 
громаду.

Ви людина 
похилого віку або 
маєте інвалідність?
Ми можемо 
допомогти.

Зателефонуйте нам 
безкоштовно за номером  
1-844-348-5464, і Вас 
з’єднають з нашим 
представником.

Зв’яжіться з нами
1-844-348-5464 (KING) або 206-962-8467

Електронна пошта:  
 info@communitylivingconnections.org
www.communitylivingconnections.org

Електронна пошта: 
AGING AND DISABILITY SERVICES

(Територіальна агенція з питань літніх людей у 
Сіетлі та окрузі Кінг)
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1-844-348-5464
Телефонуйте 

безкоштовно за 
телефоном 

Які послуги 
пропонуються?

Зателефонуйте 
безкоштовно за 
номером 1-844-348-
5464, і Вас з’єднають 
з одним з наших 
співробітників. Вони 
нададуть Вам усю 
необхідну інформацію 
та забезпечать простий 
доступ до необхідних 
ресурсів завдяки 
широкій мережі наших 
партнерів.

Ви отримаєте відповіді 
на свої запитання 
безкоштовно. Усі 
дзвінки безкоштовні та 
конфіденційні.

Наші працівники 
уважно Вас вислухають. 
Вони мають обширні 
знання та доступ до 
ресурсів громади: 
це надає нам 
можливість відповісти 
на Ваші запитання 
та забезпечити 
Вас послугами, які 
відповідатимуть Вашим 
потребам.

Наші партнери 
допомагають нам 
зв’язати людей 
з відповідними 
організаціями за 
місцем проживання. 
Якщо місцевих ресурсів 
буде недостатньо, ми 
будемо співпрацювати 
з Вами, щоб знайти 
рішення, яке Вас 
влаштує.

Як мені отримати 
допомогу?

Скільки це 
коштує?

Як Ви мені 
допоможете?

У Вас є ресурси у 
моїй громаді?

Ось як ми 
можемо 
допомогти і як Ви 
можете отримати 
допомогу.

Серед наших послуг:

•  Надання інформації та 
допомоги в отриманні 
доступа до ресурсів 
громади 

• Індивідуальні 
консультації та 
допомога у плануванні 
тривалого догляду у 
випадку необхідності

• Доступ до служби 
підтримки 
доглядальників


