احصل على
المساعدة
في احتياجاتك من الخدمات وعمليات الدعم طويلة المدى.

تواصلوا مع الخدمات وعمليات الدعم
طويلة المدى في مجتمعكم

ثالثة طرق للتواصل مع NY
Connects
بالهاتف.
اتصل بالرقم .1-800-342-9871
خدمات الترجمة الفورية والترجمة مجانية .يمكن
لألفراد الصم أو ضعاف السمع استخدام نظام الترحيل
في نيويورك ()NY Relay Systemعلى .7-1-1
عبر اإلنترنت.
قم بزيارة موقعنا عبر اإلنترنت:
www.nyconnects.ny.gov
بالمقابلة الشخصية.
للعثور على مكتب  NY Connectsالقريب منك،
اتصل برقمنا المجاني ،أو قم بزيارة موقعنا على
اإلنترنت ،أو انظر العنوان أدناه.

مكتب  NY Connectsالمحلي:

أُنشئَت هذه الوثيقة بموجب منحة  CFDA 93.778من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ومراكز
الرعاية الطبية  Medicareوخدمات  .Medicaidومع ذلك ،ال تمثل هذه المحتويات بالضرورة سياسة وزارة
الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ،ويجب أال تفترض مصادقة الحكومة الفيدرالية عليها.
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•
•
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خدمات العناية الشخصية
التعليم واالستشارة
الصحة والعافية
خدمات وعمليات دعم الصحة السلوكية
خدمات وعمليات دعم اإلعاقة الفكرية/التنموية
الدعم االجتماعي

لألشخاص من جميع األعمار ،وذوي أي نوع من اإلعاقة ،ومقدمي الرعاية
يمكن لـ  NY Connectsالعمل مع أي شخص يحتاج إلى معلومات حول الخدمات وعمليات الدعم طويلة المدى — األطفال
أو البالغين المعاقين ،والمسنين ،وأفراد األسرة ومقدمي الرعاية ،واألصدقاء أو الجيران ،والمحاربين القدامى ،والمتخصصين في
المساعدة.

الخدمات وعمليات الدعم طويلة المدى في المجتمع

مص َّم َمة لمساعدة الناس على المحافظة على صحتهم واستقالليتهم:
خدمات وعمليات دعم الصحة السلوكية/التنموية
• خدمات وعمليات دعم اإلعاقة الفكرية/التنموية
• خدمات الصحة النفسية والعقلية
• خدمات اضطراب تعاطي المخدرات
الصحة والعافية
• الحماية من سوء المعاملة ومنعه
• إدارة الحاالت المزمنة
• بناء عالقات مجتمعية

خدمات العناية الشخصية
• إعداد الوجبات
• التدبير المنزلي
• االستحمام
• التنقل بالمواصالت
• سالمة المنزل وسهولة الوصول إليه
• الشؤون المالية للمنزل
التعليم واالستشارة
• مهارات الحياة المستقلة
• برامج التوظيف المدعومة
• تعليم الكبار
• بناء مهارات مهنية

NY Connects

 NY Connectsيمكن أن تساعدك
على...
•
•
•
•
•
•
•
•

العثور على الرعاية والدعم
المحافظة على استقالليتك
فهم خيارات الرعاية
العثور على وسيلة مواصالت
التعرف على معلومات حول الدعم في تقديم الرعاية
العثور على برامج التوظيف المدعومة
الحصول على إجابات حول برنامج Medicare
التقدم بطلب للحصول على مزايا  Medicaidومزايا
أخرى

