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ບຸກມາກຊັບພະຍາກອນ

Alzheimer’s Association
ສະມາຄົມໂຣກອັນໄຊເມີ

800 272-3900

Behavioral Health
ສຸຂະພາບພຶດຕິກໍາ

414 257-7222

Disability Rights WI
ສິ ດທິຄວາມພິການWI

800 928-8778

Division of Vocational 
Rehabilitation
ຂະແໜງຟື ້ ນຟູວິ ຊາຊີ ບ

800 442-3477

Energy Assistance
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພະລັງງານ

414 270-4653

Eras Senior Network
ເຄື ອຂ່າຍອາວຸໂສ Eras

414 488-6500

Family Caregiver 
Support Network
ເຄື ອຂ່າຍສະໜັບສະໜູນຜູ້
ເບິ່ ງແຄອບຄົວ

414 479-8800

Hunger Task Force
ໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມອຶ ດຫິວ

414 777-0483

IMPACT 211
ຜົນກະທົບ211

2-1-1

Independence First
ເອກະລາດກ່ອນ

414 291-7520

Milwaukee Enrollment Services
ບໍ ລິ ການລົງທະບຽນ Milwaukee

888 947-6583

SeniorLAW 414 278-1222

Transit Plus 414 343-1700
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Milwaukee ແມ່ນສະຖານທີ່ ທໍາອິ ດທີ່ ທ່ານຈະຕ້ອງ
ໄປກັບຜູ້ສູງອາຍຸຂອງທ່ານ ແລະ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບ
ຄວາມພິການ. ADRCs ເປັນສະຖານີ ຂໍ ້ ມູນທີ່
ບຸກຄົນສາມາດຮັບຂໍ ້ ມູນໄດ້ຖື ກຕ້ອງ, ຂໍ ້ ມູນທີ່ ມີ
ຄວາມເປັນກາງທີ່ ກ່ຽວກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ການ
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• ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອ
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