
Close to Home: Câu Chuyện về Sức 
Khỏe, Công Nghệ & Khả Năng Phục 
Hồi và Civic Coffee Hour là những 
sự kiện trực tuyến, nơi người cao 

tuổi có thể gặp gỡ các nhà lãnh đạo 
cộng đồng và các quan chức chính 
quyền địa phương để đặt câu hỏi 

và góp ý kiến.

Phụ Đề:
Tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Anh, 
tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban 

Nha và tiếng Việt

Điện thoại 206-233-5121 
Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711

agefriendly@seattle.gov

Vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ một 

tuần trước khi sự kiện diễn ra.

Hãy đăng ký và bật thông báo tại: 

youtube.com/AgingKingCounty

cho các bản ghi hình chương trình có 

phụ đề bằng các ngôn ngữ khác!

Quý vị có vấn đề về lão hóa hoặc 
khuyết tật không?

Hãy gọi số 1-844-348-5464 (miễn phí)

CommunityLivingConnections.org

Tại Alliance of People with Disabilities, chúng tôi tin rằng bất 
kỳ ai cũng có thể có một công việc được trả lương cạnh tranh 
nếu được cung cấp các nguồn lực trợ giúp và sự hỗ trợ mà họ 
cần. Mục tiêu của chúng tôi là thấy những người chúng tôi phục 
vụ có cơ hội phát huy hết tiềm năng của họ. Kimberly và 
Robert sẽ mô tả các dịch vụ việc làm và các dịch vụ chung khác 
mà Alliance cung cấp.

Civic Coffee Hour | Thứ năm, 21/10/21 | 10:30 sáng - 12:00 tối

Heather sẽ chia sẻ những thành phần bí quyết làm nên thành 
công của chương trình tuyển dụng người khuyết tật phát triển 
được quốc tế công nhận của Thành Phố Seattle. Steve sẽ nói về 
những nỗ lực và chiến lược tuyển dụng đa dạng của Thành Phố 
Seattle để khuyến khích những ứng viên có thể bị bỏ qua hoặc 
bị loại khỏi các quy trình tuyển dụng truyền thống.

Hãy truy cập: bit.ly/AgeFriendlyLive Để tham gia, hãy nhận 
hướng dẫn và đọc tờ rơi này với các ngôn ngữ khác (hoặc qua 

điện thoại: 206-207-1700, sau đó nhập: 146 123 2689).

Phiên Dịch Trực Tiếp:

Ngôn Ngữ Ký Hiệu của Mỹ

Age Friendly Seattle
seattle.gov/agefriendly

Close to Home | Thứ sáu, 10/8/21 | 10:30 - 11:30 sáng
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