
Malapit sa Tahanan: Mga Kwento ng 
Kalusugan, Teknolohiya at Mabilis na
Pagbawi at Oras ng Kapihang Sibiko
(Close to Home: Stories of Health, 
Tech & Resilience and Civic Coffee 

Hour) ay mga kaganapang birtual na
kung saan ang mga taong may edad
ay nakikilala nila ang mga pinuno ng 

komunidad at mga namumuno sa
pamahalaang lokal, para 

makapagtanong at mag bigay ng 
tugon.

Pagpapaliwanag ng Larawan:

Arabo, Intsik, Inglis, Koryano, 
Russo, Espanyol at Vietnamese

Seattle na Magiliw
sa Anumang Edad

Telepono (206) 233-5121

711 Hatirang Serbisyo (Relay Service)
agefriendly@seattle.gov

Maaring magsumite ng mga
kahilingan para sa tuluyan 1 linggo

bago ang pagdiriwang.

Sumuskribe at itulot ang patalastas
sa: youtube.com/AgingKingCounty

para sa mga programang narerkord
may mga paliwanag sa karagdagan

na mga ibang wika!

May suliranin ba sa pagiging
may edad o may kapansananl?

Tumawag sa 1-844-348-5464 
(walang- bayad)

CommunityLivingConnections.org

Robert Blumenfeld
Kasangguning Patnugot

Sa Alyansa ng mga Mamamayan na may mga kapagka-Inutil Alliance 
of People with disAbilitiesay naniniwala kami na kahit sino man ay 
maaaring makapagtrabaho sa mga gawaing na may kompetitibong
sahod kung bibigyan ng mga pagkukunan at suporta na kailangan
nila. Layunin namin na makita ang aming mga pinagsisilbihan na
magkaroon ng mga pagkakataon na makamit ang kanilang lubusang
kakayahan. Si Kimberly at si Robert ay ilalarawan nila ang mga
serbisyo ng empleyo at iba pang pangkalahatan na mga serbisyo na
ibinibigay ng Alyansa.

Oras ng Kapihang Sibiko (Civic Coffee Hour) | Huwebes, 
10/21/21 | 10:30 a.m. - 12:00 p.m.

Si Heatheray magbabahagi ng lihim na mga sangkap na naging tanyag
sa ng pagkailala a siyang nagdulot sa ang pagiging bantog na naging
dahilan na ang Lungsod ng Seattle napakamatagumpay ang kinikilala sa
ibang bansa na programa ng Lungsod ng Seattle (City of Seattle) na
magpatrabaho ng mga mamayan na may mga kapansanan. Si Steveay
magsasalita tungkol sa Lungsod ng Seattle sa kanyang paagsisikap ng 
iba-ibang pangangalap at mga pamamaraan parang hikayatin ang mga
aplikante na maaring hindi nakita o kaya hindi naisama sa kaugalian
paraan ng pagtatangap.

Pumunta sa: bit.ly/AgeFriendlyLive Upang sumali, kumuha
ng mga tagubilin at hanapin ang (flyer) na ito sa ibang mga

karagdagan na wika (o kaya, sa pamamagitan ng telepono: 206-
207-1700, pagkatapos ay pindutin ang: 146 123 2689).

Bigyan-buhay na Pagsasalin (Live 
Interpretation):

Wikang-Senyales ng Amerika 
(American Sign Language)

seattle.gov/agefriendly

Malapit sa Tahanan | Biyernes, 10/8/21 | 10:30 - 11:30 a.m.

Heather Weldon
Programang Tagapamahala sa Suportadong

Gawain

Steve Zwerin Patnugot
Tagapagsiyasat ng HR

Kimberly Meck,
DMRC, CRC, CDMS 
Patnugot Tagapagpaganap
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