ရးချိန်များနှင့် တည် နရာများ
တနလာ န ့- သာ ကာ န ့- နနက် ၉:၀၀ – ည န ၅:၀၀။

Omaha ရး3610 Dodge Street, Suite 204
Omaha NE 68131‐3218
ဖန်း- 402‐763‐8935
ဖက်စ်- 402‐885‐8956
အီး မးလ်- unitedfamilyhhc@gmail.com

Lincoln ရး985 South 27th Street, Suite 101
Lincoln, NE 68510
ဖန်း- 402‐975‐2380
ဖက်စ်- 402‐975‐2393
အီး မးလ်- unitedfamilyhhc@gmail.com

UFHHC ဝန်ထမ်းများအား
United Family သည်တန်းတူအခွင့်အ ရး ပးသည့်အလပ်ရှင်တစ်ဉီးြဖစ်သည်။
United Family သည် မည်သည့်အလပ် လ ာက်ထားသူတစ်ဉီး၊
အလပ်သမားတစ်ဉးီ သိ ့မဟတ် ဖာက်သည်တစ်ဉီးတစ် ယာက်ကိမ လူမျိုး၊
အယူဝါဒ၊ အသားအ ရာင်၊ လူမျိုးစ၊ နိင်ငသားဇစ်ြမစ်၊ ကိးကွယ်သည့်ဘာသာ၊

United Family
Home Health Care LLC
Burmese (ြမန်မာ)

ကျား/မ၊ လိင်စိတ်တိမ်းညန်မ၊ လိငအ
် မျိုးအစားထတ် ဖာ်မ၊ အသက်၊ အရပ်၊
ကိယ်အ လးချိန်၊ ရပ်ပိင်းဆိင်ရာ သိ ့မဟတ် စိတ်ပိင်းဆိင်ရာ စွမ်း ဆာင်နိင်မ၊
စစ်မထမ်း ဆာင်မအ ြခအ န၊ စစ် ရးတာဝန်ဝတ္တ ရား သိ ့မဟတ်
အိမ် ထာင်ရှိမရှိအ ြခအ နစသည်တိ ့အ ပ အ ြခခသည့် ခွြဲ ခားဆက်ဆမမြပုပါ။

www.u hc.com
facebook.com/unitedfamilyhhc

ဆက်သယ
ွ ရ
် န်Kharka Gajmer
(402)706‐4009
kharkaunitedfamily@gmail.com
Karna Gurung
(402) 452‐8804
karnaunitedfamily@gmail.com
ဆက်သွယ်ရန်ရးအီး မးလ်unitedfamilyhhc@gmail.com
ရှးဉီးသူနာြပုစ ရးရှိ ဝန်ထမ်းများ / CPR သင်တန်းပိ ့ချမ

facebook.com/unitedfamilyhhc

.

က န်ပ်တိ ့၏ဝန် ဆာင်မများ

က န်ပ်တိ ့၏ဝန်ထမ်းများမှာ က န်ပ်တိ ့၏ရပ်ရွာအသိင်းအဝန်းမှြဖစ်သည်

ခယူထားသည့်တာဝန်နှင့် တန်ဖိးများ

အမူကိစ္စစီမခနခ့် ွဲမနှင့် အိမ်မကိစ္စဝန် ဆာင်မများအား
ဖာက်သည်တစ်ဉီးချင်းစီ၏ သီးသနလ
့် အပ်
ိ
ချက်များကိ ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ရန်

က န်ပ်တိ ့၏ခယူထားသည့တ
် ာဝန်မာှ စရိတစ
် ကနှင့်

အထူးစီမ ပးထားပါသည်။ ဝန် ဆာင်မများတွင် လူတစ်ဉးီ အတွက်

အချိနက
် န်သက်သာ စလျက် ဘဝ နထိင်မ အရည်အ သွးကိ

အိမ်မကိစ္စတာဝန် အချို ့ သိ ့မဟတ် အားလးကိ လပ် ဆာင်နိင်ြခင်းမရှိသည့်အခါ

တိးြမင့် ပးြခင်းအားြဖင့် က န်ပ်တိ ့ ဖာက်သည်များ၏ ဘဝ နထိင်မများနှင့်

ထိသူ၏အိမမ
် လပ်ငန်းများကိ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်

ရပ်ရွာအသိင်းအဝန်းအတွင်း

လည်ပတ်လပ် ဆာင်ရန်အတွက် လိအပ်သည့် လပ်ရှားမအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။

သူမတူ သာြခားနားမတစ်ခကိဖန်တးီ ပးနိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ဤစပစက ကနသ
့် တ်မအနည်းဆးပတ်ဝန်းကျင်တွင်
United Family သည် က န်ပ်တိ ့ ဖာက်သည်များနှင့်အတူ
စားပွတ
ဲ စ်ခထည်းတွင် ထိင်လျက်

ဖာက်သည်တစ်ဉီးစီအား မိမက
ိ ယ်
ိ ကတန်
ိ
ဖးထားမနှ
ိ
င့်
လွတလ
် ပ်မပမာဏအြမင့မ
် ားဆး ပးစွမး် နိင်သည်။

၎င်းတိ ့၏ ဆးဘက်ဆိင်ရာြပုစ စာင့် ရှာက် ရးတိးချဲ ့အဖွဲ ့တစ်ခြဖစ်လာ စရန်
ကိယ်စားြပု ပးသည့် တစ်ခတည်း သာ အဂျင်စြီ ဖစ်ပါသည်။
က န်ပ်တိ ့ဝန် ဆာင်မ ပး နသည် ရပ်ရွာအသိင်းအဝန်းများ
ြပုစ စာင့် ရှာက်မ ပးသူများကိ ငှားရမ်း ပီး က မ်းကျင်သင်တန်း ပးပါသည်။

ဖာက်သည်များ ြပာဆိသည့်ဘာသာစကားကိ ြပာဆိ ပီး ဖာက်သည်များ၏
ထးထမ်းအစဉ်အလာဆိင်ရာ သိမ် မွ ့ သာကွြဲ ပားချက်များကိ အထူးက မ်းကျင်စွာ

န ့တဓူဝ နထိင်မနှငပ
့် တ်သက်၍ အကူအညီလိအပ် နသူများနှင့်
သက် ကီးရွယ်အိများ သိ ့မဟတ် မသန်မစွမ်းသူ ဖာက်သည်များအတွက်
လိအပ်သည့် အိမမ
် ဝယျဝစ္စလပ်ငန်း ဆာင်တာများ သိ ့မဟတ်
“အိမ်မကိစ္စဝန် ဆာင်မများ” ကိပ့ပးိ ပးသည့်
ပထမတန်းစားကမ္ပဏြီ ဖစ်ပါသည်။ ကျန်းမာ ပီး
ဘးကင်းမရှသ
ိ ည့ပ
် တ်ဝန်းကျင်တစ်ခကိ ထိနး် သိမး် ထားရှရ
ိ န်
လိအပ်သည့်လပ်ရှားမများကိ အဆိပါပဂ္ဂိုလ်များထဲမှ အချို ့မှာ
လပ် ဆာင်နိင်ြခင်းမရှိ ကပါ။ ဖာက်သည်တစ်ဉီးစီသည် အမှီအခိကင်း ပီး
စိတခ
် ျမ်းသာြပည်စမကိပ့ပးိ ပးရန်ဟူ သာ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်ပန်းတိင်များြဖင့်
က န်ပ်တိ ့အဖွဲ ့က ကူညီ ပးပါသည်။ ထးတမ်းစဉ်လာယဉ် ကျးမနှင့်
ဘာသာစကားတိ ့အားြဖင့်သင့် တာ် စရန်၊ အရည်အ သွးြမင့်မား စရန်၊
က မ်းကျင် သာ အိမ်တွင်း စာင့် ရှာက်မလပ်သားများမှတဆင့်
က န်ပ်တိ ့၏ အဂျင်စီသည် ဖာက်သည်များ၏လိအပ်ချက်များကိ
တ ့ြပန်မ ပးပါသည်။ အရည်အ သွးအြမင့်မားဆးြပုစ စာင့် ရှာက်မကိ

တကိယ် ရြပုစ စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်း၊ ကျန်းမာသနရ့် ှင်း ရး၊
ဆီးဝမ်းမထိနး် သိမး် နိင်ြခင်း၊ ရချိုးြခင်းနှင့် အဝတ်လဲရာတွင်ကူညြီ ခင်း၊
သာမန်ြပုစ စာင့် ရှာက်မနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်တာများကိ ကီး ကပ် ပးြခင်း၊

သိရှိနားလည်မရှိပါသည်။ ဤစပစကိအသးြပုလျက်
United Family Home Health Care LLC သည်

ထမင်းဟင်းြပင်ဆင် ပးြခင်းနှင့် က း မွးရန်ကည
ူ ီ ပးြခင်း၊
အိမမ
် ကိစထ
္စ န
ိ း် သိမး် မလပ်ငန်းများ၊ အဝတ် လ ာ်မီးပူတိက်ြခင်း၊

အဆိပါြပုစ စာင့် ရှာက်မ ပးသူများသည်

က န်ပ်တိ ့၏အ ကာင်း

ဝန် ဆာင်မများထဲမှ အချို ့ သာဉပမာများတွင် အာက်ပါတိ ့ပါဝင်သည်ငွ တာင်းခလာ ပး ဆာင်ြခင်း၊ လိအပ် သာ စျးဝယ်မြပုလပ် ပးြခင်း၊

ဖာက်သည်တစ်ဉးီ စီနင
ှ ထ
့် က်
ိ တန်၍ လိအပ် န သာ အထူးြပုစ စာင့် ရှာက်မနှင့်
အ မရိကန်စနစ်များအ ကားရှိ ကွာဟချက်များကိ က န်ပ်တိ ့

လ့ကျင့်ခန်းြပုလပ်ြခင်း၊ အထူးြပုလပ်ရန် သာလပ်ထးလပ်နည်းများ
(ဆိလိသည်မာှ ဆးညန်းပါ ဆးဝါးများ၊ အာက်စီဂျင်၊ စသည်ြဖင့)် ၊
ချိနး် ဆိချက်များ၊ ဆရာဝန်များနှင့် ဘာသာြပန်ဆိ ပးြခင်းများအတွက်

ပါင်းကူဆက်သွယ်ြဖည့်ဆည်း ပးနိင်ပါသည်။

အကူအညီ ပးြခင်း။
United Family သည် အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ
ြပုစ စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်ရန်နှင့် ဖာက်သည်တစ်ဉီးစီ၏ လိအပ်ချက်များ
ြပည်မီ စရန်တိ ့အတွက် အိမ် ထာင်စ၊ မိသားစဝင်များနှင့် မိတ် ဆွများအ ကား
အြပန်အလှနဆ
် က်သယ
ွ မ
် ြဖစ်စဉ်များကိ ထည့သ
် င
ွ း် စဉ်းစားလျက်
ဘက်စချဉ်းကပ်မနည်းလမ်းကိ အသးြပု ဆာင်ရွကပ
် ါသည်။
ြပုစ စာင့် ရှာက်မ ပးသူများ၊ အမူတမ
ဲွ န် နဂျာများ၊
ကွငး် ဆင်း ကီး ကပ် ရးမှူးများနှင့် အရည်အ သွးအာမခနှင့်လိက်နာမ
အရာရှိများသည် လပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့တ
် စ်ခစီတင်
ိ းတွင်
ပါဝင်ပါတ်သက် နပါသည်။
က န်ပ်တိ ့သည် အာက်ပါ ခယူထားသည့တ
် ာဝန်၊ အ ြမာ်အြမင်နှင့်
အဓိကတန်ဖးများအရ
ိ
ြပုမူ နထိင်ပါသည်-

အတူတကွ ပ့ပးိ ပးသည်ကိ သချာ စရန် က န်ပ်တိ ့အဖွဲ ့မှ
အ လးထား ဆာင်ရွကပ
် ါသည်။

ြပုစ စာင့် ရှာက်မက က န်ပ်တိ ့ ဆာင်ရက
ွ ် ပးသည့်အရာပါ။

တာဝန်ယမ
ူ

စာနာရိင်းပင်းတတ်မ
United Family အစီအစဉ်ညန် ကား ရးမှူးမှ အိမ်သိ ့လာ ရာက်စဉ်

ထူးခ န် ြပာင် ြမာက်မ

ဂဏ်သက
ိ ာ္ခ ရှမ
ိ

လိအပ်ချက်ရှသ
ိ ည့မ
် သ
ိ ားစတစ်စအတွက် ငွ ရး ကး ရးကူညီ ထာက်ပ့မကိ
တင်ြပ နြခင်း။

