
 Community ما
 Living Connections

هستیم.

ما شبکه ای از مشاورین را در اختیار افرادی 

که با مشکل ساملندی یا از کار افتادگی روبرو 

هستند قرار می دهیم. ساملندان، افراد بالغ از کار 

افتاده هستند، افرادی که از افراد دیگر مراقبت 

مینامیند، اعضاء خانواده و کارشناسان می توانند 

با ما متاس حاصل منایند تا اطالعات علمی و بدون 

نظر شخصی و محرمانه در مورد منابع موجود در 

اجتامع و گزینه های خدماتی دریافت منایند. 

1-844-348-5464

ما شبکۀ گسرتده ای از رشکا در اجتامع ایجاد کرده ایم، که منعکس 

آنها خدمات  به  افرادی میباشد که  کننده گوناگونی فرهنگی و قومی 

ارائه می دهند. ما اطالّعات را به زبان های متعددی ارائه می دهیم و 

اختیارافراد قرار بدهیم. با فرهنگ در  توانیم کمک های متناسب  می 

ما اجتامع را در مرکز 

کارمان قرار می دهیم.

آیا با مشکل ساملندی یا از 

کارافتادگی روبرو هستید؟

ما می توانیم به شام 

کمک کنیم.

 با ما به شامرۀ رایگان

1-844-348-5464 
  متاس بگیرید تا از این طریق

  به یکی از مشاورین ما 

وصل بشوید.

با ما متاس بگیرید

 5464-348-844-1 )یا( 206-962-8467

info@communitylivingconnections.org :ایمیل

www.communitylivingconnections.org

تحت حامیت:

 AGING AND DISABILITY SERVICES 

 )خدمات ساملندی و از کار افتادگی(

)Area Agency on Aging for Seattle and King County(

)King و کانتی Seattle اداره محلی برای ساملندان برای(  

حامیت شده از سوی:

)KING کانتی( KING COUNTY 

)SEATTLE شهر( CITY OF SEATTLE 

)KING(



5464-348-844-1 متاس بگیرید. با شامرۀ رایگان 

 چه خدماتی 

موجود میباشد؟

 با ما به شامرۀ رایگان  

1-844-348-5464 

متاس بگیرید تا از این طریق به یکی 

از مشاورین ما وصل بشوید. آنها 

اطالعات مورد نیاز شام را در دسرتس 

شام قرار خواهند داد و دسرتسی 

راحت به منابع صحیح را برایتان 

میرس میسازند که این کار از طریق 

شبکه گسرتده ای از رشکایی که در 

اجتامع داریم انجام می گیرد.

به سؤاالت شام بدون دریافت هزینه 

پاسخ داده خواهد شد. متامی متاس 

ها رایگان و محرمانه هستند.

مشاورین ما برای گوش دادن به 

شام وقت میگذارند. آنها از دانشی 

گسرتده برخوردار هستند و به منابع 

موجود در اجتامع دسرتسی دارند، که 

همین به ما امکان آن را می دهد که 

بتوانیم پاسخگوی سؤاالت شام باشیم، 

و گزینه هایی متناسب با نیازهای 

شام را در اختیارتان قرار دهیم.

دامنه رشکای ما در اجتامع ، به ما 

امکان ایجاد برقراری ارتباط بین 

افراد و منابع در نزدیکی خانه یا 

اجتامع آنها را می دهد. اگر منابع 

محلی موجود نباشند، برای یافنت راه 

حلی متناسب با نیازهایتان با شام 

همکاری خواهیم کرد.

چگونه می توانم کمک 

دریافت منایم؟

 چقدر هزینه 

در بر دارد؟

چگونه می توانید به 

من کمک کنید؟

آیا در اجتامع من 

 منابعی موجود 

میباشد؟

به این طریق می توانیم 
کمک منائیم. و به این 

طریق شام می توانید آن 
را دريافت منائید.

خدمات ما شامل موارد ذیل میباشد:

اطالعات و کمک برای دسرتسی 	 

به منابع موجود در اجتامع

مشاوره فردی و کمک جهت 	 

برنامه ریزی برای نیازهای مربوط 

به مراقبتهای دراز مدت

دسرتسی به خدمات پشتیبانی 	 

برای افرادی که از افراد خانواده 

مراقبت میکنند 


