
လြပ္လပ္စြာျဖင့္
တစ္ကို္ယ္ေရ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွဴ

Akkase Home Health Care သည္ 
အဆင့္အျမင့္ဆုံးေသာ တစ္ကုိယ္ေရ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွဴကုိ ေစ်းသက္သာျပီး၊ ထိေရာက္၍ 
ကၽြမ္းက်င္ပုိင္နုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အတုိင္း 
ေထာက္ပ့ံေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ကရုဏာ သက္ေရာက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ သူတပါးကုိ 
ကူညီျခင္းတစ္ခုတည္းမွ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕  
ဝန္ေဆာင္မွဴ ေပးသူမ်ားအေပၚ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ တာဝန္နွင့္ 
ကုိယ္ခ်င္းစာမွဴမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွလည္း 
ရရွိနုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားျခင္းမွာ ကၽြနု္ပ္တု္ိ႕၏ 
တန္ဖိုးမ်ား အတြက္အေျခအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။

Akkase Home Health Care တြင္ 
ေဖာက္သည္တုိင္းတြင္ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြး 
ရွိသည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႕နားလည္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႕၏ 
အဆင့္ျမင္သင္တန္းပုိ႕ခ်ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ 
ေသခ်ာ စိစစ္ထားျခင္း နွင့္ သင္ သုိ႕မဟုတ္ 
သင္ခ်စ္ရသူမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို 
သနားၾကင္နာျခင္း၊ တသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ 
စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဴမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးနုိင္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

လူထု
Akkase Home Health Care သည္ Omaha 
ႏွင့္ Lincoln ျမိဳ႕ျပေဒသ မ်ားတြင္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ 
ဝန္ေဆာင္မွဴေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သင္၏ လုိခ်င္ေသာ 
ေစာင့္ေရွာက္မွဴမွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာက္တြင္ ရွိ/မရွိ သိခ်င္ပါက 
ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ရုံးခန္းဖုန္း ၄၀၂.၃၅၉.၁၂၆၅ သို႕မဟုတ္ 
လင္ကြန္ ရုံးခန္းဖုန္း ၄၀၂.၉၃၇.၇၅၂၄
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္ လက္ခံျခင္း
•  နီဘရာစကာ ေဆးဝါးကူညီ စြန္႕လႊတ္မွဴ
•  ကုိယ္ပုိင္ေပးေဆာင္မွဴ

အိမ္တြင္ ပိုေကာင္းျပီး 
ေဘးကင္းျခင္း

Home health care သည္ လူမ်ားကုိ သူတို႕၏အိမ္၌သာ 
ေနထု္ိင္ မေကာင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္းတုိ႕မွ 
ျပန္လည္သက္သာ လာနုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မွဴ 
အမိ်ဳးမ်ိဳးပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္
နာတာရွည္ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း 
သုိ႕မဟုတ္ သူတို႕၏ လူေနမွဴ ဘဝအဆင့္အတန္း 
တုိးတက္လာေအာင္လည္း ကူညီေပးပါသည္။ ေဆးရုံ 
သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳရွိေသာ ေနရာမ်ား
ထက္ Home health care ကပုိျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျပီး 
စိတ္ၾကိဳက္ ျဖစ္ေစနုိ္င္ပါသည္။

 ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ အဓိက တန္ဖိုးမ်ား
ရုိးသားမွဳ၊ သမာသမတ္ရွိမွဳ၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ 
ရွိျခင္း ႏွင့္ တရားမွ်တမွဴ ရွိျခင္း တုိ႕သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ 
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းတြင္ အဓိက 
ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကၽြမ္းက်င္ပုိင္နုိ္င္မွဴ၊ ကၽြမ္းက်င္မွဴ နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
နုိ္င္မွဴ တုိ႕ကို ကၽြန္ုပ္တုိ႕ တန္ဖိုးထားပါသည္။



• အာရဘီ

• ဗမာ

• အဂၤလိပ္

• ဟင္ဒီ

• ကရင္

• နီေပါ

• ရုရွား

• ဆုိမာလီ

• စပိန္

• တဂ်စ္

• ထိုင္း

• အူရဒူ

• ဥဇဘက္

သင့်မိသားစု။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေး။

အင္တာနက္ စာမ်က္နာ- akkasehhc.com

Omaha ႏွင့္ Lincoln 
ဝန္ေဆာင္မွဴေပးေနပါသည္

အီးေမးလ္: info@akkaseomaha.com

လင္ကြန္
770 N Cotner Blvd., Suite 306

လင္ကြန္, NE 68505
ဖုန္း: 402.937.7524

ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ: 402.740.2592

အုိမဟာ
8610 W Dodge Rd., Suite 1

အုိမဟာ, NE 68114
ဖုန္း: 402.359.1265

ရုံးခိ်န္ျပင္ပ: 402.740.2592
ဖက္(စ္): 402.315.3517

Akkase Home Health Care မွ 
သင့္ကုိ မည္သုိ႕ကူညီရမည္နည္း။

သင္ (သို႕) သင္ခ်စ္ရေသာသူမ်ား အတြက္ ကၽြန္ုပ္တုိ႕မွ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဝန္ေဆာင္မွဴမ်ားေပးေနပါသည္။ 
ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

• အစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေကၽြးေမြးရန္ 
ကူညီေပးျခင္း

• တစ္ကုိယ္ေရ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း အကူအညီ၊ 
တစ္ကုိယ္ေရ သန္႕ရွင္းေပးျခင္း၊ မထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ 
သန္႕စင္ခန္း နွင့္ ေဆးထည့္ျခင္း မ်ား အပါအဝင္

• အေထြေထြ လွဳပ္ရွားျခင္းမ်ား အတြက္ 
အကူအညီေပးျခင္း

• ေဆးကုသရန္ ခ်ိန္းဆုိခ်က္မ်ားကို အသြားအျပန္ 
သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း

• ေဘးကင္းျပီး သန္႕ရွင္းေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရရွိရန္အိမ္မွဴကိစၥ မ်ားလုပ္ေပးျခင္း

• သက္သာေစာင့္ေရွာက္မွဴ

• ေဆးေသာက္ရန္ သတိေပးျခင္း

• အေဖာ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း

အကယ္၍ သင္ သို႕မဟုတ္ သင္ခ်စ္ရသူမွ အျခား ေန႕စဥ္ 
အကူအည္ီမ်ား လုိအပ္ပါက ကၽြန္ုပ္တုိ႕ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
အသိေပးပါရန္။

Burmese Editionကၽြန္ုုပ္တုိ႕သင့္ဘာသာစကားကုိ 
ေျပာပါသည္


