
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਹਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲਹਾਂ ਦਹ ਇੱਕ 
ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਹਾਂ ਜੋ ਬੁਢਹਪੇ ਜਹਾਂ ਅਪਹਹਜਪੁਣੇ 
ਦੇ ਮੁੱਦਦਆਾਂ ਦਹ ਸਹਮ੍ਣਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਢੇ, 
ਅਪਹਹਜ ਬਹਲਗ ਦਵਅਕਤੀ, ਦੇਖਭਹਲ ਕਰਤਹ, 
ਪਦਰਵਹਰਕ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਨੂੰ ਸਮਹਜਕ 
ਸੰਸਹਧਨਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਹ ਦਵਕਲਪਹਾਂ ਬਹਰੇ ਉਦੇਸ਼, 
ਗੁਪਤ ਜਹਣਕਹਰੀ ਪਹਉਣ ਲਈ ਕਹਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਮਹਜ  
ਦਵੱਚ ਰਦਹਣ ਵਹਲੇ 
ਜੋੜ ਹਹਾਂ।

1-844-348-5464

ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਿਰਕ ਬਣਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਵਤਕ 
ਵਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਵਚਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ  
ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਵਦ੍ਰਤ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ 
ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਮੁੱਵਦਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ 1-844-348-5464
ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਡੇ ਿਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵਕਸੇ ਇੱਕ 
ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹ  ਜਾਉਂਗੇ।  

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
1-844-348-5464 (ਵਕੰਗ) ਜਾਂ 206-962-8467

ਈਮੇਲ:  info@communitylivingconnections.org
www.communitylivingconnections.org

ਸਮਰਥਨ:
AGING AND DISABILITY SERVICES 

(ਏਵਜੰਗ ਐਂਡ ਵਡਸਏਬਲਡ ਸਰਵਿਵਸਸ)
(Area Agency on Aging for Seattle and King County) 

(ਏਰੀਆ ਏਜੰਸੀ ਔਨ ਏਵਜੰਗ ਫਰੌ ਵਸਐਟਲ ਐਂਡ ਵਕਗੰ ਕਾਉਂਟੀ)
 

ਪ੍ਰਾਯੋਵਜਤ ਕਰਤਾ:
KING COUNTY (ਵਕੰਗ ਕਾਉਂਟੀ)

CITY OF SEATTLE (ਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਵਸਐਟਲ)



‘ਤੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ1-844-348-5464

ਕਕਹੜਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

1-844-348-5464 
ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ 
ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਿੱਡੇ 
ਨੈੱਟਿਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ 
ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾ ਂਦਾ ਮਫੁਤ ਉੱਤਰ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੱਾਂ 
ਮਫੁਤ ਅਤੇ ਗਪੁਤ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਿਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ੍ਹ  
ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਵਗਆਨ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 
ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰਹੇ 
ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਕਲਪ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ 
ਸੀਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 
ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਿਣ 
ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੈਨੰੂ ਮਦਦ ਕਕਵੇਂ ਕਮਲ 
ਸਕਦਰੀ ਹੈ?

ਇਸਦਰੀ ਲਾਗਤ  
ਕਕੰਨਰੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?

ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਰੀ 
ਕਕਮਊਕਨਟਰੀ ਕਵੱਚ 
ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ 
ਹਨ:

• ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ 
ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਮਦਦ

• ਪਵਰਿਾਰਕ ਦੇਖਿਾਲ-ਕਰਤਾ 
ਸਵਹਯੋਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ


