تامدخلاو

جماربلا*

ةياعرلا تاراشتسا تامولعملاو ةلاحإلل ةدعاسملا طخ

AGING AND
DISABILITY SERVICES

رغصملا دراوملا ليلد

ةزيحتم ريغو ةيناجم ةيبطلا
رابكل ةيرسألا ةياعرلا مدقم معدل لجألا ةليوط ةياعر
ةضفخنملا لوخدلا يوذ نم نسلا
ةياصولاو ةينوناقلا ةدعاسملا
ميدقت تامدخو ،لزانملا يف ةيشيعملا ةدعاسملا
لامعأو ،نسلا رابكل تالاقتنالا تامدخو ،تابجولا
لزنملا يف ةئراطلا حالصإلا

220 Athens Way, Suite 200
Nashville, Tennessee 37228
(615) 255-1010 • gnrc.org/aging

 @thegnrcيعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع اندجت

.دارفألا نيكمت .تاعمتجملا طبر

نييموكحلا وأ نييلحملا ءاكرشلاو  GNRC،نم يئزج وأ لماك لكشب تامدخلا مد قُت دق*
نيقاعملاو نينسملل يسينيت ةنجل نم ةمدقملا حنملا لالخ نم روشنملا اذهل ليومتلا م د ُق
ربع جمانربلا ليومت نع ديزملا ىلع فرعت .ةيلحملا ةموكحلا ءاضعأ نم تامهاسملاو
GNRC.org.

نينسملا تامدخ
يسينيت يف

ىلع مه رامعأ ديزت صخش نويلم نم رثكأ كانه
يسينيت ةيالو يف .يسينيت يف ًاماع 65
نم ةئملاب نورشع يلاوح دمتعي ,ىطسولا
ىلع ًاماع 65ىلع مه رامعأ ديزت نيذلا صاخشألا
ةدوج ىلع ظافحلل ىرخأب وأ ةروصب نيرخآلا
معدلاو تامدخلا نأ كلذ ينعيو .مهتايح
نسلا رابك نم ديدعلل ةغلاب ةيمهأ نالكشي
.انتاعمتجم يف
 Greater Nashville Regional Councilلثمي
ةيبلت ىلع لمعت ةينطو ةكبش نم ًاءزج
يوذ نم نيغلابلاو نسلا رابك تاجايتحا
نيذلا دارفألا ىلإ معدلاو تامدخلا مدقن .ةقاعإلا
،نوسديفيدو ،ماذيشت تاعطاقم يف نوشيعي
،يرمغتنومو ،يرفمهو ،نتسويهو ،نوكسيدو
،رنمسو ،تراويتسو ،دروفرذرو ،نوستربورو
.نوسليوو ،نوسمايليوو ،ليدسورتو

Lorem ipsum

؟ GNRCـب لاصتالا يننكمي فيك
:تامولعملاو ةلاحإلل ةدعاسملا طخ
615-552-1010
 866-836-6678وأ
ةيبطلا ةياعرلا تاراشتساو تامولعم
877-108-4400

ةحاتم ةيوغللا تامدخلا نإف ،عمسلا وأ رصبلا فعض نم يناعت وأ ،ةيزيلجنإلا ثدحتت ال تنك اذإ
 1-866-836-6678 Siيناجملا مقرلا ىلع وأ 615-255-1010مقرلاب لاصتالا قيرط نع ًاناجم كل
habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística
Llame al 1-866-836-6678
1-866-836-6678
مقرب لصتا.ناجملاب كل رفاوتت ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم

تامدخلاب لاصتالا  GNRCرفويو
يوذ نم نيغلابلاو نسلا رابكل ةرفوتملا
.ىطسولا يسينيت ةقطنم يف ةقاعإلا
تامولعملاو ةلاحإلل ةدعاسملا طخل نكميو
تاجايتحالا مييقت  GNRCـب صاخلا
نم ةعومجم ميدقتو ،درف يأل ةصاخلا
نيسحت يف ةدعاسملل تالاحإلا وأ تارايخلا
.ةيلالقتسالا ةدايزو ،ةايحلا ةدوج

