االستقاللية من خالل الرعاية
الشخصية
ُتعنى مؤسسة أكاش للرعاية الصحية
المنزلية بتقديم أعلى درجات الخدمات
الصحية الشخصية بطريقة اقتصادية وفعالة
ومحترفة .قيمنا مستمدة من إيماننا بأن
شعور الرأفة ال ينبع من مساعدة اآلخرين
فحسب بل من اعترافنا بمسؤوليتنا تجاه
األشخاص الذين نخدمهم وصلة القرابة
بيننا وبينهم.

سالمة وأمان أكبر في راحة منزلكم

المجتمع المحلي

تنطوي الرعاية الصحية المنزلية على
مجموعة كبيرة من الخدمات التي تتيح البقاء
في المنزل خالل فترة التعافي من مرض أو
ونقدم المساعدة ً
ّ
أيضا للمصابين
إصابة.
بأمراض مزمنة أو طويلة األمد لكي يواصلوا
العيش بالمستوى الذي اعتادوه أو حتى
ّ
وإن الرعاية
في تحسين نوعية حياتهم.
ً
راحة وشخصية من
الصحية المنزلية أكثر
الرعاية التي يتلقاها المريض في المستشفى
أو في مرافق التمريض الكفوءة.

تفتخر مؤسسة أكاش للرعاية الصحية
المنزلية بتقديم خدماتها لمدين َتي أوماها
ولينكن .إذا أردتم أن تعرفوا ما إذا كنا
ّ
نقدم نوع الرعاية الذي تنشدونه ،يرجى
االتصال بمكتبنا الرئيسي على الرقم
 402.359.1265أو االتصال بمكتبنا
في لينكن على الرقم .402.937.7524

نحن في مؤسسة أكاش للرعاية الصحية
المنزلية ندرك أن كل مريض فريد ومختلف،
ونعمل على انتقاء المهنيين العاملين لدينا
من ذوي التدريب المتمرس من خالل آلية
تدقيق واختيار دقيقة ،حرصً ا م ّنا على تقديم
الرعاية الحنونة والمتجانسة والمالئمة لكم
أو ألحبائكم.

قيمنا الجوهرية
ّ
إن الصدق والنزاهة والتواصل واإلنصاف هي
أبرز ركائز منهجنا في العمل .ونحن نولي
ً
أهمية خاصة لالحترافية والكفاءة والعمل
الجماعي لدى طاقم عملنا.

نتعامل حاليًا مع:
"• برنامج الرعاية الصحية في نبراسكا
Medicaid Waiver
• آلية الدفع الخاصة

كيف يمكن لمؤسسة أكاش للرعاية
الصحية المنزلية أن تساعدك؟

ً
ً
ّ
متنوعة من الخدمات لكم
مجموعة
نقدم
أو ألحبائكم ،ومنها:
• تحضير الوجبات والمساعدة في تناولها
• المساعدة في الرعاية الشخصية بما
فيها النظافة الشخصية والسلَس
واستعمال المرحاض وارتداء المالبس
• المساعدة في التحرك بشكل عام
• اصطحاب المريض إلى مواعيده الطبية
وإعادته منها
• األعمال المنزلية حرصً ا على نظافة
وسالمة البيئة المنزلية
• الراحة واالسترخاء
• التذكير بمواعيد الدواء
• الرفقة والمجالسة
الرجاء إخبارنا عن حاجتكم أو حاجة
أحبائكم إلى نوع آخر من المساعدة
اليومية!

نتكلم لغتكم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

العربية
البورمية
اإلنجليزية
الهندية
الكارينية
النيبالية
الروسية
الصومالية
اإلسبانية
الطاجيكية
التايلندية
األردية
األوزبكية

Arabic Edition

 .عائلتك .اولويتنا
في خدمة أوماها ولينكن

أوماها
8610 W Dodge Rd., Suite 1
Omaha, NE 68114
هاتف402.359.1265 :
بعد دوام العمل402.740.2592 :
فاكس402.315.3517 :

لينكن
770 N Cotner Blvd., Suite 306
Lincoln, NE 68505
هاتف402.937.7524 :
بعد دوام العمل402.740.2592 :

Website: akkasehhc.com
Email: info@akkaseomaha.com

