कायार्लय खुला रहने समय
र स्थानहरू
सोमबार—शुकर्बार: ९:00 a.m.—५:00 p.m.
ओमाहा कायार्लय:
3610 Dodge Street, Suite 204
Omaha NE 68131‐3218

UFHHC कमर्चारी तािलम

Phone: 402‐763‐8935
Fax: 402‐885‐8956
E‐mail: unitedfamilyhhc@gmail.com

युनाईटेड फे िमली एउटा समान अवसर पर्दान गन रोजगारदाता

िलङ्कन कायार्लय:

गर्ाहकलाई नस्ल, सम्पर्दाय, रङ, जातीयता, राि यताको मूल,

985 South 27th Street, Suite 101
Lincoln, NE 68510

धमर्, िलङ्ग, यौन अिभमुखीकरण, िलङ्ग अिभ िक्त, उमेर,

Phone: 402‐975‐2380
Fax: 402‐975‐2393
E‐mail: unitedfamilyhhc@gmail.com

सैिनक अवस्था, सैिनक दाियत्व वा वैवािहक अवस्थाको

United Family
Home Health Care LLC

हो । युनाईटेड फे िमलीले कु नै पिन आवेदक, कमर्चारी वा

Nepali (नेपाली)

उचाई, तौल, शारीिरक वा मानिसक क्षमता, सेवा िनवृ

आधारमा भेदभाव गदन ।

www.u hc.com
सम्पकर्

:

खड्ग गजमेर

(402)706‐4009
kharkaunitedfamily@gmail.com
कणर् गुरुङ

(402) 452‐8804
karnaunitedfamily@gmail.com
सम्पकर् कायार्लय ईमेल

:

unitedfamilyhhc@gmail.com
पर्ाथिमक उपचार/िसिपआर तािलममा UFHHC कमर्चारी

facebook.com/unitedfamilyhhc

.

हामर्ो सेवाहरू

हामर्ो ध्येय र मूल्य मान्यताहरू
हामर्ा कमर्चारीहरू हामर्ा समुदायहरूका हुन्

मािमला
हामर्ो ध्येय लागत मूल्य कम गरे र समय बचत गद जीवनको
गुणस्तरमा सुधार ल्याएर हामर्ो गर्ाहकहरूको जीवनमा र हामर्ो
समुदायमा िभ ता ल्याउनु हो ।

वस्थापन तथा सेवाहरू पर्त्येक गर्ाहकको

आवश्यकता पुरा गनर्को लािग तयार गिरएको हुन्छ ।

िक्तगत
िक्त के ही

वा सबै कामहरू गनर् असक्षम रहेको अवस्थामा सेवाहरूमा एकजना
िक्तको घरलाई कायम राख्न र सुचारु राख्नको लािग आवश्यक हुने

ितनीहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी हेरचाह गन टोलीको

िकर्याकलापहरूका शृङ्खला समावेश रहेका छन् ।

िवस्तार बन्दै टेबलको एकै तफर् बसेर हामर्ो गर्ाहकहरूको पर्ितिनिधत्व
गन एकमातर् एजेन्सी हो । हामीले सेवा गन समुदायहरूबाट हामीले
हेरचाहकतार्हरूलाई

काममा

लगाएर

तािलम

िदन्छौ

।

यी

हेरचाहकतार्हरूले गर्ाहकको भाषा बोल्ने गछर्न् र गर्ाहकहरूको

हामर्ो बारे मा

United Family Home Health Care LLC दैिनक
जीिवकाको लािग सहयोगको आवश्यकता भएको पर्ौढ वा

पर्त्येक गर्ाहकलाई आवश्यक हुने र पाउनु पन िवशेष हेरचाह उपलब्ध

िक्तगत हेरचाह, स्वास्थ्य, अनगर्लता, आराम कोठा र पिहरन,

गराउन सक्षम छ ।

सामान्य हेरचाह तथा िकर्याकलापहरूको सुपिरवेक्षण,

पर्दायक हो । यी

गिरएको िनि त गनर्को लािग घरायसी गितशीलता, पिरवारको

उपलब्ध गराउने एउटा ल यका साथ सहयोग गछर् ।
हामर्ो

टोलीले

गर्ाहकहरूको

आवश्यकताहरू

पर्ित

सांस्कृ ितक र भािषक रूपमा उपयुक्त, उच्च गुण स्तरीय
तािलम पर्ा

घरमा हेरचाह गन कामदारहरू माफर् त

पर्ितिकर्या जनाउँ छ । हामर्ो टोलीले एक भएर उच्च स्तरको
हेरचाह

उपलब्ध

गराइएकोबारे

िनि त

गछर्

हामी जे गछ त्यो हेरचाह हो !

।

:

खुवाउनमा सहयोग, सरसफाइका िकर्याकलापहरू, लुगा धुन,े

रूपको उपागमलाई उपयोग गछर् र पर्त्येक गर्ाहकको आवश्यकता पुरा

पर्त्येक गर्ाहकलाई स्वावलम्बी र कल्याणको अनुभव

लगायतका छन्

पर्योग गद हामी अमेिरकी पर्णालीहरू बीचको खाडललाई पुनर् र

घरायसी िकर्याकलापहरू उपलब्ध गराउने एउटा पर्मुख

िकर्याकलापहरू गनर् असमथर् रहेका हुन्छन् । हामर्ो टोलीले

के ही सेवाहरूको उदाहरणमा िन

िबल भुक्तानी, अत्यावश्यक िकनमेल, खाना तयार गनुर् र

United Family ले गुण स्तरीय हेरचाहको लािग एउटा समगर्

सुरिक्षत वातावरण कायम राख्नको लािग आवश्यक हुने

वातावरणमा सव च्च मातर्ाको स्वतन्तर्ता र आत्म मूल्य पर्दान गछर् ।

सांस्कृ ितक सू म भेदबारे िनपुण ज्ञान राख्ने गछर्न् । यो ढाँचालाई

अपाङ्ग गर्ाहकहरूको लािग एउटा “मूलभूत सेवाहरू” वा

िक्तहरू मध्येका के ही एउटा स्वस्थ्य र

यो ढाँचाले पर्त्येक गर्ाहकलाई सबै भन्दा कम िनषेध गन

ायाम,

िवशेष कृ त कायर्िविधहरू (अथार्त् पर्ेस्कृ प्सनको औषिधहरू
अिक्सजन इत्यािद) भेटघाट िचिकत्सकहरूसँगको भेटघाटमा
सहयोग र दोभासेको काम ।

सदस्यहरू र िमतर्हरू लाई मध्यनजरमा राख्छ । हेरचाहकतार्हरू,
मािमला

वस्थापकहरू, कायर् क्षेतर् सुपिरवेक्षकहरू र गुणस्तर

ग्यारे न्टी र अनुपालना अिधकृ तहरू यस पर्िकर्याको पर्त्येक चरणमा
सम्ब

हुने गछर्न् ।

हामी िन िलिखत ध्येय, दूरदिशता र मूलभूत मूल्य मान्यताहरूमा
िजउँ छौ :

िव सनीयता करुणा
उत्कृ ता सत्य िन ा

United Family कायर्क्रम िनदशक आव यक भएको
पिरवारलाई आिथर्क सहयोग प्रदान गद घर भेटघाटमा .

