
نحن شبكة ُمكونة من عدد من مساعدي ذوي 

االحتياجات الذين يواجهون مشاكل تتعلق 

بالشيخوخة أو اإلعاقة. ُيكن لكبار السن والبالغني 

الذين يعانون من إعاقة ومقدمي الرعاية وأعضاء 

العائلة واملهنيني االتصال بنا للحصول عىل 

معلومات رسية وموضوعية بشأن موارد املجتمع 

وخيارات الخدمة املتاحة.

 نحن مجتمع ذو 

عالقات مبارشة 

وحية)معيشية(.

1-844-348-5464

التنوع  يعكسون  الذين  املجتمع  واسعة من رشكاء  ببناء شبكة  قمنا  لقد 

بلغات  معلومات  نقدم  بخدمته.  يقومون  الذين  للشعب  والعرقي  الثقايف 

املناسبة. الثقافية  املساعدة  تقديم  إمكانية  عن  فضالً  متعددة 

هل تواجه مشاكل تتعلق نتمركز يف قلب املجتمع.

بالشيخوخة أو اإلعاقة؟

ُيكننا مساعدتك.

 اتصل بنا عىل الرقم املجاين

1-844-348-5464 
 وسنقوم بتوصيلك بأحد 

 مساعدي ذوي االحتياجات 

لدينا.

اتصل بنا

5464-348-844-1 )كينغ( أو 206-962-8467

info@communitylivingconnections.org :الربيد اإللكرتوين

www.communitylivingconnections.org

ُمدعوم من قبل:

 AGING AND DISABILITY SERVICES 

 )خدمات الشيخوخة واإلعاقة(

)Area Agency on Aging for Seattle and King County(

  )وكالة املنطقة للشيخوخة يف سياتل ومقاطعة كينغ(

برعاية:

 KING COUNTY )مقاطعة كينغ(

 City of Seattle )مدينة سياتل(



1-844-348-5464 اتصل بالرقم املجاين 

 ما هي الخدمات 

املتاحة؟

 اتصل بالرقم املجاين 

1-844-348-5464 

وسنقوم بتوصيلك إىل أحد مساعدي 

ذوي االحتياجات لدينا. سيقومون 

بتزويدك بكافة املعلومات التي 

تحتاجها فضالً عن توفري إمكانية 

وصول سهلة للموارد الصحيحة من 

خالل شبكتنا الواسعة من رشكاء 

املجتمع.

سيتم اإلجابة عىل أسئلتك دون 

تحمل أية تكاليف. ستكون جميع 

املكاملات مجانية ورسية.

سيأخذ مساعدو ذوي االحتياجات 

لدينا الوقت الالزم لالستامع إليك. 

يتلكون معرفة واسعة وإمكانية 

الوصول إىل موارد املجتمع وهو األمر 

الذي ينحنا القدرة عىل اإلجابة عىل 

أسئلتك وتوفري خيارات ُمخصصة 

ومصممة لتلبية احتياجاتك.

متنحنا مجموعة رشكاء املجتمع لدينا 

القدرة عىل توصيل األفراد باملوارد 

القريبة من منزلهم أو مجتمعهم. إذا 

مل تتوافر موارد محلية، سنعمل معك 

إليجاد حل يُلبي احتياجاتك.

كيف ميكنني الحصول 

عىل املساعدة؟

هل متتلك موارد يف كيف ستساعدين؟كم تبلغ التكلفة؟

مجتمعي ؟

إليك الطريقة التي ُيكننا 
 من خاللها أن نقدم 

لك املساعدة. والطريقة 
التي يكنك من خاللها 

الحصول عليها.

تتضمن خدماتنا:

معلومات ومساعدة للوصول إىل 	 

موارد املجتمع

االستشارات الفردية واملساعدة يف 	 

تخطيط احتياجات الرعاية عىل 

املدى الطويل

الوصول إىل خدمات دعم ملقدمي 	 

الرعاية للعائلة


