
እኛ ለእርጅና ወይም ለአካል ጉዳት ችግሮች 
ለተጋለጡ ሰዎች እገዛ የሚሰጡ ድጋፍ 
ሰጪዎች አውታር ነን፡፡ አረጋዊያን፣ አካል 
ጉዳተኛ ጎልማሶች፣ ተንከባካቢዎች፣ የቤተሰብ 
አባላትና ባለሙያዎች ወደእኛ በመደወል ስለ 
ማሕበረሰብ የእርዳታ ምንጮችና የአገልግሎት 
አማራጮች ያልተዛባ ሚስጥራዊ መረጃ 
ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ 

እኛ ማሕበረሰብ ሊቪንግ 
ኮኔክሽንስ ነን፡፡

1-844-348-5464

መጠነ ሰፊ የማሕበረሰብ አጋሮች አውታር የገነባን ሲሆን 
አጋሮቻችንም የሚያገለግሏቸውን ሰዎች ባሕላዊና ስነ-ብሔራዊ 
ብዙሐናዊነት ያንጸባርቃሉ፡፡ በተለያዩ ቋንቋዎች መረጃ እናቀርባለን 
እንዲሁም ከባሕል አንጻር አግባብነት ያለው እገዛ መስጠት 
እንችላለን፡፡ 

እኛ ማሕበረሰብ  
ተኮር ነን፡፡ 

ለእርጅና ወይም 
ለአካል ጉዳት ችግሮች 
ተጋልጠዋልን?
ልንረዳዎ እንችላለን፡፡ 

ከከፍያ ነጻ በሆነው ስልክ ቁጥር   
1-844-348-5464 
ይደውሉና ከድጋፍ ሰጪዎቻችን 
ከአንዱ ጋር ይገናኛሉ። 

በነዚህ ያግኙን

1-844-348-5464 (KING) ወይም 206-962-8467
ኢሜይል፡  info@communitylivingconnections.org

www.communitylivingconnections.org

ድጋፍ ሰጪ፦ 

AGING AND DISABILITY SERVICES 
(ኤጂንግ ኤንድ ዲሴቢሊቲ ሰርቪስስ (የአረጋዊያን እና የአካል ጉዳተኞች 

አገልግሎት)
Area Agency on Aging for Seattle and King County 

(ለሲያትልና ኪንግ ካውንቲ የአረጋዊያን ጉዳይ የአካባቢ ኤጄንሲ) 
 

ስፖንሰር አድራጊ|፦ 

KING COUNTY (ኪንግ ካውንቲ) 
CITY OF SEATTLE (ሲቲ ኦፍ ሲያትል)



1-844-348-5464 ይደውሉ ከከፍያ ነጻ በሆነው ስልክ ቁጥር

ምን ዓይነት  
አገልግሎቶች  
ይገኛሉ?

ከከፍያ ነጻ በሆነው ስልክ ቁጥር  
1-844-348-5464 
ቢደውሉ ከድጋፍ ሰጪዎቻችን 
አንዱን ማግኘት ይችላሉ፡
፡ እነርሱ የሚስፈልግዎትን 
መረጃ ይሰጡዎታል እንዲሁም 
ትክክለኛ  የእርዳታ ምንጮችን 
ከማሕበረሰብ አጋሮች ጋር ባለን 
ሰፊ አውታር አማካይነት በቀላሉ 
ማግኘት እንዲችሉ ያደርጋሉ፡፡ 

ለጥያቄዎችዎ ምላሽ በነጻ 
ይሰጥዎታል፡፡ ሁሉም የስልክ 
ጥሪዎች ነጻና ሚስጥራዊ ናቸው፡፡ 

ድጋፍ ሰጪዎቻችን ጊዜ 
ሰጥተው እርስዎን ያዳምጣሉ፡
፡ እነርሱ መጠነ ሰፊ እውቀት 
ስልላቸውና የማሕበረሰብ 
የእርዳታ ምንጮችን ማግኘት 
ስለሚችሉ ለጥያቄዎችዎ ምላሽ 
ለመስጠትና ከእርስዎ ፍላጎቶች 
ጋር የሚጣጣሙ አማራጮችን 
ለማቅረብ ያስችሉናል፡፡ 

የተለያዩ የማሕበረሰብ 
አጋሮቻችን ሰዎችን ከቤታቸው 
ወይም ከማሕበረሰባቸው 
አቅራቢያ ካሉ የእርዳታ 
ምንጮች ጋር እንድናገናኝ 
ያስችሉናል፡፡ አካባቢያዊ 
የእርዳታ ምንጮች ከሌሉ፣ 
ፍላጎቶችዎን የሚያሟላ 
መፍትሔ ለመፈለግ ከእርስዎ 
ጋር እንሰራለን፡፡ 

እኔ እርዳታ 
የማገኘው  
እንዴት ነው?

የማወጣው ወጪ 
ምን ያህል ነው?

እንዴት ነው 
የምትረዱኝ?

በእኔ ማሕበረሰብ 
ውስጥ የእርዳታ 
ምንጮች አሏችሁ?

እንዴት ልንረዳዎ 
እንደምንችል እንዲሁም 
እርዳታችንን እንዴት 
ማግኘት እንደሚችሉ እነሆ፡፡  

የምንሰጣቸው አገልግሎቶች 
እነዚህን ያካትታሉ፦ 

• የማሕበረሰብ የእርዳታ 
ምንጮችን ለማግኘት 
የሚያስችል መረጃና ድጋፍ 

• ግለሰባዊ የማማከር 
አገልግሎትና ለረዥም ጊዜ 
የእንክብካቤ ፍላጎቶች ዕቅድ 
ለማውጣት መርዳት 

• የተንከባካቢ ቤተሰብ 
አበረታታች አገልግሎቶችን 
ማግኘነት 


