
Là mạng lưới kết nối các cơ quan 
để  trợ giúp cho người đang đối 
diện với tuổi già hoặc bị bệnh  tật. 
Những người già, những người 
tàn tật, những người làm công 
việc chăm sóc, những người thân 
trong gia đình hay những người 
công chức có thể gọi cho chúng 
tôi để có những thông tin khách 
quan, tín cẩn về các nguồn trợ 
giúp trong cộng đồng và sự chọn 
lựa các dịch vụ đúng với nhu cầu.

Cơ quan chúng tôi là 
Community Living 
Connections – Kết Nối 
Cuộc Sống Cộng Đồng

1-844-348-5464

Chúng tôi vừa xây dựng một mạng lưới bao gồm 
các cơ quan trợ giúp trong cộng đồng thích ứng 
với sự dị biệt văn hóa sắc tộc của người dân mà họ 
phục vụ. Chúng tôi cung cấp thông tin bằng nhiều 
ngôn ngữ, và cung cấp các dịch vụ trợ giúp thích 
hợp với mọi văn hóa.

Chúng tôi đặt trọng 
tâm vào cộng đồng

Có phải quí vị đang 
đối diện với tuổi già 
và bệnh tật ?
Chúng tôi có thể 
giúp quí vị

Xin hãy gọi cho chúng  
tôi ở số 1-844-348-5464,  
và quí vị sẽ được liên lạc 
bởi  một trong những cơ 
quan trợ giúp.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

1-844-348-5464 (ở quận KING)  hoặc  206-962-8467
Địa chỉ điện thư Email:   

info@communitylivingconnections.org
www.communitylivingconnections.org

Được trợ giúp bởi:

AGING AND DISABILITY SERVICES
 Cơ quan phục vụ người già và người tàn tật

(Area Agency on Aging for Seattle and King County) 
(Cơ quan phục vụ người già Seattle và quận King)

 
Được bảo trợ bởi:

QUẬN HẠT KING 

THÀNH PHỐ SEATTLE



1-844-348-5464Số điện thoại miễn phí là

Những dịch  
vụ nào đang  
sẵn có ?

Hãy gọi cho số điện thoại 
miễn phí 1-844-348-5464 
và quí vị sẽ được liên lạc 
với một trong những cơ 
quan hổ trợ. Họ sẽ cung 
cấp cho quí vị thông tin 
mà quí vị đang cần và 
cung cấp các nguồn trợ 
giúp thích hợp và dễ tiếp 
nhận xuyên qua một 
mạng kết nối các cơ quan 
trong cộng đồng.

Các câu hỏi sẽ được trả lời 
mà không tốn chi phí. Các 
cuộc gọi đều miễn phí và 
tín cẩn.

Các cơ quan hổ trợ của 
chúng tôi sẻ dành thời 
gian để lắng nghe quí vị. 
Họ có kiến thức bao quát 
và tiếp cận với các nguồn 
trợ giúp cộng đồng để có 
khả năng trả lời những câu 
hỏi của quí vị và cung cấp 
những sự lựa chọn thích 
ứng với nhu cầu của  
quí vị.

Chúng tôi có hàng loạt 
những cơ quan trợ giúp 
cộng đồng với  khả năng 
kết nối quí vị với nguồn trợ 
giúp gần nhà hoặc ngay 
trong cộng đồng. Nếu 
không có được  nguồn 
trợ giúp trong cộng đồng, 
chúng tôi sẽ cùng làm việc 
với quí vị để tìm ra giải 
pháp đáp ứng được nhu 
cầu của quí vị.

Làm cách nào để 
tôi được giúp đỡ?

Có phải  
tốn chi phí  
nào không?

Quí vị giúp đỡ  tôi 
bằng cách nào?

Quí vị có biết 
những nguồn trợ 
giúp trong cộng 
đồng của  
tôi không?

Đây là cách thức 
chúng tôi có thể giúp 
quí vị.  Và đây  là cách 
để quí vị nhận được 
sự giúp đỡ

Các dịch vụ của chúng tôi 
gồm có:

• Cung cấp thông tin và 
trợ giúp để nhận được 
nguồn hỗ trợ trong 
cộng đồng

• Tư vấn cá nhân và giúp 
hoạch định cho các nhu 
cầu  chăm sóc dài hạn

• tiếp nhận được các 
dịch vụ trợ giúp cho 
công  việc chăm sóc 
người thân.


