
Kami ay tumutulong sa 
mga taong may mga 
pinagdaraanan o problema 
na dulot ng pagtanda o 
kapansanan. Ang mga 
may edad na, mga may 
kapansanan, mga caregivers, 
mga miyembro ng pamilya 
at mga propesyonal ay 
maaaring tumawag sa amin 
para sa isang angkop at mga 
impormasyong kumpidensiyal 
tungkol sa serbisyong 
inyong kailangan.

Kami ang 
Community 
Living 
Connections. 

1-844-348-5464

Ang mga ahensyang kaugnay namin sa inyong 
komunidad ay binubuo ng mga tauhan mula 
sa iba’t ibang bansa at kultura. Ang serbisyo at 
impormasyong aming ibabahagi ay nasa iba’t 
ibang wika at angkop sa kultura ng sino mang 
humingi nito.

Bahagi kami 
ng inyong 
komunidad. 

Meron ka bang mga 
problema dulot 
ng pagtanda o 
kapansanan?

Makakatulong kami.

Tawagan kami sa  
1-844-348-5464 
at kayo ay tutulungan 
ng isa sa aming mga 
advocates.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

1-844-348-5464 (KING) o 206-962-8467
Email: info@communitylivingconnections.org

www.communitylivingconnections.org
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1-844-348-5464LIBRENG TUMAWAG SA

Anong mga tulong  
ang maari niyong 
 makuha?

Tumawag sa toll free  
1-844-348-5464 
at may makakausap 
kayong tutulong 
sa inyo na makuha 
ang kinakailangan 
ninyong impormasyon 
o serbisyong 
nababagay sa inyong 
pangangailangan.

 

Walang bayad humingi 
ng tulong. Libre ang 
inyong tawag at 
kumpidensyal ang 
anu mang  
pag-uusapan ninyo. 

Pakikinggan namin ng 
husto ang inyong mga 
problema. Malawak ang 
aming kaalaman ukol sa 
mga serbisyo sa ating 
komunidad na maaari 
naming ipayo sa inyo na 
aayon sa inyong mga 
pangangailangan. 

Marami ang aming mga 
kasamahan sa iba’t-
ibang komunidad na 
nagbibigay sa amin ng 
kakayahang dalhin kayo 
sa nararapat at malapit 
na mapagkukunan 
ninyo ng serbisyo. 
Kung walang serbisyo 
na malapit sa inyo, 
tutulungan namin 
kayo na makahanap 
ng solusyon na 
babagay sa inyong 
pangangailangan.

Paano ako 
makakahingi 
ng tulong?

May bayad ba 
kapag humingi 
ako ng tulong? 

Paano 
ninyo ako 
matutulungan?

Malapit lang 
ba ang mga 
ahensyang 
makatutulong 
sa akin?

Ganito kami 
makakatulong 
at kung paano 
kayo makakahingi 
ng tulong.

Matutulungan namin 
kayo sa:

• Pagkuha ng 
impormayon at 
serbisyong nababagay 
sa inyong mga 
pangangailangan

• Konsultasyon sa 
pagplano kung anong 
kailangan ninyong 
pangangalaga sa 
inyong pagtanda.

• Pagkuha ng suporta 
at serbisyo para sa 
mga miyembro ng 
pamilyang nag-aalaga 
sa inyo


