Giờ làm việc
và địa điểm
Thứ Hai—Thứ Sáu: 9:00 sáng—5:00 chiều.

Văn phòng Omaha:
3610 Dodge Street, Suite 204
Omaha NE 68131‐3218
Điện thoại: 402‐763‐8935 5
Fax: 402‐885‐8956
E‐mail: unitedfamilyhhc@gmail.com

Văn phòng Lincoln:

Đào tạo nhân viên UFHHC

United Family
Home Health Care LLC
Vietnamese (Tiếng Việt)

985 South 27th Street, Suite 101
Điện thoại: 402‐975‐2380
Phone: 402‐975‐2380
Fax: 402‐975‐2393
E‐mail: unitedfamilyhhc@gmail.com

United Family là nhà tuyển dụng cung cấp cơ hội bình
đẳng. United Family không phân biệt đối xử đối với
bất cứ ứng viên, nhân viên hoặc khách hàng nào trên
cơ sở chủng tộc, n ngưỡng, màu da, sắc tộc, nguồn
gốc quốc gia, tôn giáo, giới nh, khuynh hướng nh

www.u hc.com
facebook.com/unitedfamilyhhc

dục, biểu hiện giới nh, độ tuổi, chiều cao, cân nặng,
khả năng về thể chất hoặc tâm thần, nh trạng cựu
chiến binh, nghĩa vụ quân sự hoặc

nh trạng hôn

nhân.

Thông n liên hệ:
Kharka Gajmer
(402)706‐4009
kharkaunitedfamily@gmail.com
Karna Gurung
(402) 452‐8804
karnaunitedfamily@gmail.com

Nhân viên UFHHC tham gia đào tạo Sơ
cứu / CPR (hồi sức m phổi)

E‐mail liên hệ với văn phòng:
unitedfamilyhhc@gmail.com
facebook.com/unitedfamilyhhc

.

Nhân viên của chúng tôi chính là những thành viên
trong cộng đồng của chúng tôi

Các dịch vụ của chúng tôi

Sứ mệnh và Giá trị

Việc Quản lý Hồ sơ và Dịch vụ Việc vặt được điều chỉnh
Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống
của khách hàng và trong cộng đồng của chúng tôi bằng cách cải
thiện chất lượng cuộc sống trong khi giảm thiểu chi phí và ết

gồm hàng loạt hoạt động cần thiết cho việc duy trì và vận
hành nhà của một người khi người đó không thể thực hiện
một số hoặc tất cả các công việc .

kiệm thời gian .
United Family là đại lý duy nhất đại diện cho khách hàng của
chúng tôi bằng cách ngồi ở cùng một bên bàn, trở thành cánh
tay đắc lực của nhóm chăm sóc y tế của họ. Chúng tôi thuê và

Giới thiệu về chúng tôi

theo nhu cầu cá nhân của mỗi khách hàng. Các dịch vụ bao

Mô hình này cung cấp cho mỗi khách hàng mức độc lập cao
nhất và nâng cao giá trị bản thân trong môi trường ít hạn chế
nhất .

đào tạo những người chăm sóc từ các cộng đồng mà chúng tôi

Ví dụ về một số dịch vụ bao gồm: Thanh toán hóa đơn,

phục vụ. Những người chăm sóc này nói ngôn ngữ của khách

mua sắm thiết yếu, chuẩn bị bữa ăn và hỗ trợ ăn, hoạt động

hàng và có kiến thức chuyên môn trong các sắc thái văn hóa của

dọn dẹp nhà cửa, giặt ủi, chăm sóc cá nhân, vệ sinh, đại/ ểu

khách hàng. Bằng cách sử dụng mô hình này, chúng tôi có thể

ện, nhà vệ sinh và mặc quần áo, chăm sóc đơn giản và giám

thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống của Mỹ và dịch vụ chăm

sát các hoạt động, tập thể dục, các quy trình chuyên biệt (tức

sóc chuyên biệt mà mỗi khách hàng cần và xứng đáng được

là thuốc theo toa, oxy, v.v.), hỗ trợ với các cuộc hẹn, bác sĩ và

hưởng.

dịch .

United Family sử dụng cách ếp cận chất lượng chăm sóc
United Family Home Health Care LLC là nhà cung cấp
"Dịch vụ Việc vặt" hoặc hoạt động hộ gia đình hàng đầu
cho khách hàng lớn tuổi hoặc khuyết tật và cần hỗ trợ với
cuộc sống hàng ngày. Một số trong những cá nhân này
không thể thực hiện các hoạt động cần thiết để duy trì

toàn diện và sẽ xem xét đến các động lực hộ gia đình, thành viên
gia đình và bạn bè để đảm bảo nhu cầu của mỗi khách hàng
được đáp ứng. Người Chăm sóc, Người quản lý Hồ sơ, Người
giám sát Thực địa và Cán bộ Đảo bảo Chất lượng & Tuân thủ sẽ
tham gia vào mỗi bước của quá trình.

một môi trường lành mạnh và an toàn. Nhóm chúng tôi
hỗ trợ với mục êu cung cấp cho mỗi khách hàng cảm giác

Chúng tôi tuân thủ sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi sau:

độc lập và hạnh phúc. Đại lý của chúng tôi đáp ứng các
nhu cầu của khách hàng thông qua các nhân viên chăm

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

TÌNH THƯƠNG

sóc việc nhà được đào tạo, chất lượng cao, phù hợp về
mặt văn hóa và ngôn ngữ. Cùng nhau, nhóm của chúng tôi

SỰ XUẤT SẮC

TÍNH TOÀN VẸN

đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp chất lượng chăm sóc cao
nhất.

Chăm sóc là những gì chúng tôi làm!

Giám đốc Chương trình của United Family
đang thăm nhà và trình bày sự hỗ trợ tài
chính cho một gia đình có nhu cầu.

