અપંગતા માિહતી અને
એ સેસ લાઇન
િવકલાંગ લોકો માટે કોિવડ -૧૯ રસીકરણમાં
મદદ

કોલ કરો
૮૮૮-૬૭૭--૧૧૯૯
સોમવાર શુ વાર
સવારે ૯ વા યાથી રા ે ૮ વા યા સુધી (ET)

ડસેિબિલટી માિહતી અને એ સેસ લાઇન (ડાયલને) હવે બહેરા
યિ તઓ, રસી મળી સિહત અ મતા, સાથે સહાય લોકો માટે

TTY રલે સેવા
૮૦૦-૮૭૭--૮૩૩૯

ઉપલ ધ છે . ડાયલને માતાનો િશિ ત ટાફ વારા ઉભા છે :
થાિનક રસીકરણ થાનો શોધવામાં સહાય કરો.




રસીકરણ િનમ ક કરવામાં સહાય કરો.



રસીકરણમાં અવરોધો દૂર કરવા માટે કોલસને થાિનક

ઇમેઇલ
DIAL@n4a.org

સેવાઓ - જે મ કે સુલભ પ રવહન સાથે જોડો.
હોટલાઇન
નોના જવાબ આપવા અને રસીઓ િવશેની ચતાઓ દૂર કરવા માટે
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આપતી અને ખોરાક, આવાસ અને પ રવહન જે વી મૂળભૂત જ રયાતોને સંબોધતી
about the vaccines and can connect callers to
માિહતી અને સેવાઓ સાથે જોડી શકે છે .

information and services that promote independent
living and address fundamental needs, such as food,
DIAL એ િવકલાંગ લોકોને સેવા આપતી સં થાઓ અને નેશનલ એસોિસએશન ઓફ
housing, and transportation.

એ રયા એજ સીઝ ઓન એ જગ (n4a) વ ચે સહયોગ તરીકે કાયરત છે . ક સો ટયમમાં
DIAL
શામે
લ છેis
: operated as a collaboration between a consortium

of organizations serving people with disabilities and the
National Association of Area Agencies on Aging (n4a).
The consortium includes:






ામીણ વતં વસવાટ માટે કાય મોનું સંગઠન (APRIL),

Association of Programs for Rural IndependentLiving
 (APRIL),
એસોિસયેશન ઓફ યુિનવ સટી સે ટસ ઓન ડસેિબિલટીઝ (AUCD),


Association of University Centers on Disabilities(AUCD),

વતં

વંત સંશોધન ઉપયોિગતા (ILRU),
ILRU),

Independent Living Research Utilization (ILRU),
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નેશનલ કાઉિ સલ ઓન ઈિ ડપે ડ ટ િલ વગ (NCIL),

National Council on Independent Living (NCIL),

નેશનલ ડસેિબિલટી રાઇ સ નેટવક (NDRN),
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National Disabilities Rights Network (NDRN), and
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આ સહયોગ યુનાઇટેડ ટે સમાં િવકલાંગ લોકોની જ રયાતોને પહ ચી વળવા અપંગતા
This collaboration benefits from the disability networks’ extensive
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અમે રકનોને અસર કરતા મુ ાઓનું પે મ.
across the spectrum of issues affecting older Americans.

છે લી સમી ા કરેલી સામ ી:
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