
פארבינדט אייך צו לאנג-
טערמיניגע סערוויסעס און 

געהילף אין אייער קאמיוניטי 
 •   פערזענליכע קעיר סערוויסעס  

 •   עדיוקעישאן און קאונסעלינג 
 •   געזונטהייט און וואוילזיין 

 •   אויפפירונג געזונטהייט געהילף און 
סערוויסעס 

 •   אינטעלעקטועל\דעוועלאפמענטל 
דיסעביליטי געהילף און סערוויסעס 

 •   סאושעל סופארטס

דריי וועגן זיך צו פארבינדן 
  NY Connects מיט

דורכן טעלעפאן. 
 רופט 1-800-342-9871. 

דאלמעטשונג און איבערזעצונג 
סערוויסעס זענען אומזיסט. מענטשן 

וועלכע זענען טויב אדער הערן שוואך 
קענען נוצן NY רילעי סיסטעם 7-1-1. 

אנליין. 
 באזוכט אונזער וועבסייט: 

 www.nyconnects.ny.gov

פערזענליך. 
צו טרעפן די NY Connects אפיס נעבן 

אייך, רופט אונזער טאל-פרייע נומער, 
באזוכט אונזער וועבסייט, אדער זעט די 

אדרעס אונטן. 

דער דאקומענט איז אנטוויקלט געווארן אונטער גרענט CFDA  93.778 פון 
 U.S. Department of Health and Human Services, Centers דער

for Medicare and Medicaid Services. פונדעסטוועגן, טוען די אינהאלטן 
 U.S. Department of Health נישט דווקא רעפרעזענטירן די פאליסי פון די

and Human Services, און איר זאלט נישט סתם אננעמען אז דאס איז 
באשטעטיגט דורך די פעדעראלע רעגירונג. 
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אייער לאקאלע NY Connects אפיס:

באקומט הילף
 מיט אייער לאנג-טערמיניגע 

סערוויסעס און געהילף געברויכן.

http://www.nyconnects.ny.gov


NY Connects

פאר מענטשן פון יעדן יארגאנג, סיי וועלכע דיסאביליטי, און קעיר-געבערס
NY Connects קען ארבעטן מיט יעדער וואס נויטיגט זיך אין אינפארמאציע אויף לאנג-

טערמיניגע סערוויסעס און שטיצע – קינדער אדער ערוואקסענע מיט דיסעביליטיס, עלטערע 
מענטשן, פאמיליע מיטגלידער און קעיר-געבערס, פריינט אדער שכנים, וועטעראנען, און 

פראפעסיאנאלן וועלכע העלפן ארויס.

NY Connects קען 
אייך העלפן... 

 •   טרעפן קעיר און שטיצע 
•  בלייבן זעלבסט-שטענדיג  
 •   פארשטיין קעיר אפציעס 

•  טרעפן טראנספארטאציע 
 •   געוואר ווערן וועגן שטיצע מיט 

קעיר-געבן 
 •   טרעפן געשטיצטע עמפלוימענט 

פראגראמען 
 •   באקומען ענטפערס וועגן 

 Medicare

 •   זיך איינגעבן פאר Medicaid און 
אנדערע בענעפיטן

 קאמיוניטי לאנג-טערמיני סערוויסעס און שטיצע
זענען געמאכט צו העל פן מענטשן בלייבן געזונט און זעלבסט-שטענדיג:

פערזענליכע קעיר סערוויסעס  
 •   צוגרייטן מאלצייטן 

 •   הויז-ווירטשאפט 
 •   באדן 

•  טראנספארטאציע 
•   היים זיכערהייט און צוטריט 

 •   הויזגעזונד פינאנצן 
עדיוקעישאן און קאונסעלינג 

 •   זעלבסט-שטענדיגע לעבן סקילס 
 •   געשטיצטע עמפלוימענט 

 •   עדיוקעישאן פאר ערוואקסענע 
 •   אנטוויקלען אקיופעישאנעל סקילס

אויפפירונג געזונטהייט\דעוועלאפמענטל 
שטיצע און סערװיסעס 

 •   אינטעלעקטועל\דעוועלאפמענטל 
דיסעביליטי געהילף און סערוויסעס 

 •   גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס 
 •   סובסטאנץ באנוץ דיסארדער סערוויסעס 

געזונטהייט און וואוילזיין 
 •   אביוז פארמיידונג און באשיצונג 
 •   מענעדזש'ן כראנישע צושטאנדן 
 •   אויפבויען קאמיוניטי באציאונגען


