ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
ਸੰਪਰਕ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿ ਤ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ
ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਹਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ
ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਢੇ,
ਅਪਾਹਜ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ,
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਨੂ ੰ ਸਮਾਜਕ
ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੇਸ਼,
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਨੈ ਤਿਕ
ਭਿੰਨਤਾ ਨੂ ੰ ਝਲਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
1-844-348-5464 (ਕਿੰਗ) ਜਾਂ 206-962-8467
ਈਮੇਲ: info@communitylivingconnections.org
www.communitylivingconnections.org

ਸਮਰਥਨ:
AGING AND DISABILITY SERVICES
(ਏਜਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਏਬਲਡ ਸਰਵਿਸਿਸ)
(Area Agency on Aging for Seattle and King County)
(ਏਰੀਆ ਏਜੰਸੀ ਔਨ ਏਜਿੰਗ ਫੌਰ ਸਿਐਟਲ ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ)

ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ:
KING COUNTY (ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ)
CITY OF SEATTLE (ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਿਐਟਲ)

1-844-348-5464

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ
ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂ ੰ 1-844-348-5464
‘ਤੇ ਟਾਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ
ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹ ਜਾਉਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹਨ:
• ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ
• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ

ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ?

ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ
ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਤੁ ਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

1-844-348-5464
‘ਤੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਨਾਲ ਕਨੈ ਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।
ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਸਮਾਜਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਨੈ ੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ
ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨਗੇ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਉੱਤਰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾੱਲਾਂ
ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗੱਲ੍ਹ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਰੂਪ ਵਿਕਲਪ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ
ਸਾਨੂ ੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਾਧਨ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ
ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

1-844-348-5464

‘ਤੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

