
Need Help? Call 211.

WHY 211?

IF YOU’RE LOOKING FOR HELP IN LAKE COUNTY, IL  
A CARING, EXPERT NAVIGATOR WILL GUIDE YOU TO THE HELP YOU NEED:

Housing  |  Utilities  |  Food  |  Crisis Help  |  Mental Health & Addiction  |  Health Care 

Financial Support  |  Personal, Child & Family Support  |  Education  |  Transportation   

Employment  |  Legal & Immigration  |  Government  |  Volunteering  |  Disaster Information

•	 IT’S FREE - Just call to reach a real person 
who will guide you to real answers.

•	 IT’S FAST - You’ll be quickly connected 
with available resources you need.

•	 IT’S COMPREHENSIVE - 211 is the most 
comprehensive source of information about 
resources and services in Lake County. It’s 
Lake County’s one-stop shop for help. 

•	 IT’S CONFIDENTIAL - You never have to  
provide your name...just your zip code.

CALL 211 OR 855-677-5253

211LakeCounty.org

PRESS “1” FOR AN  INTERPRETER.  ONCE CONNECTED, SAY  “[LANGUAGE NAME].”



مدد کی رضورت ہے؟ 211  پر کال کریں۔

 211  ہی کیوں؟

اگر آپ لیک کاؤنٹی IL میں مدد تالش کر رہے ہیں، 

 تو ایک خیال رکھنے واال، ماہر نیویگیٹر آپ کی مطلوبہ مدد کے حصول میں آپ کو رہنامئی فراہم کرے گا:

رہائش  |  یوٹیلٹیز |  فوڈ |  بحران میں مدد  |  دماغی صحت اور نشے کی لت  |  صحت نگہداشت مالی معاونت  |  

ذاتی، بچوں اور فیملی کی معاونت  |  تعلیم |  ٹرانسپورٹ  مالزمت  |  قانونی اور امیگریشن  |  حکومتی  |  رضاکارانہ 

خدمات |  آفات کی معلومات

• یہ مفت ہے - ایک حقیقی شخص سے رابطہ کرنے کے لیے 	
کال کریں جو حقیقی جوابات کے لیے آپ کی رہنامئی کرے۔

• یہ تیز ہے - آپ کو اپنی رضورت کے دستیاب وسائل کے ساتھ  	
فوری طور پر مربوط کر دیا جائے گا۔

• یہ جامع ہے       -    211 معلومات کا ایک انتہائی جامع ذریعہ 	
ہے، جو آپ کو لیک کأونٹی میں دستیاب وسائل اور رسوسز کے 

بارے میں معترب معلومات فراہم کرتا ہے۔  یہ لیک کأونٹی میں 

موجود مدد کی ون سٹاپ شاپ ہے۔ 

• یہ رازدارانہ ہے - آپ کو رصف اپنا نام... اور محض زپ کوڈ 	
 بتانا ہو گا۔

211  یا
  855-677-5253

پر کال کریں

211LakeCounty.org

 ایک 
 مربوط ہو جانے پر، بولیں  ترجامن کے لیے “1” دبائیں 

"اردو"۔


