व्यक्तिगत स्याहार मार्फत
स्वतन्त्रता

Akkase Home Health Care आर्थिक,
दक्ष र व्यवसायिक रूपमा व्यक्तिगत

स्वास्थ्य सेवाहरूको उच्च डिग्री प्रदान

गर्न समर्पित छ। करूणा केवल सहयोगी

हातहरूबाट मात्र नभएर हामीले सेवा गरे का
मानिसहरूप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्व र

सम्बन्धको बोध हुनाले पनि आउँ छ भन्ने
आस्थामा हाम्रा मान्यताहरू टिकेका छन ्।
Akkase Home Health Care मा

हाम्रा सबै ग्राहक अद्वितीय छन ् भन्ने

घरमा अझ राम्रो र सुरक्षित

गह
ृ स्वास्थ्य स्याहारले बिमारी वा

चोटपटकबाट स्वास्थ्यमा लाभ हुँदै गरे को

अवस्थामा मानिसहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै
घरमा बस्न अनम
ु ति दिने विस्तृत दायराका
सेवाहरूलाई समेट्दछ। दीर्घकालीन वा

समुदाय

परु ानो रोगले ग्रसित व्यक्तिहरूको जीवन
गण
ु स्तर व्यवस्थित गर्न वा सध
ु ार्न पनि
हामी मद्दत गर्छौं। गह
ृ स्वास्थ्य स्याहार

अस्पताल वा दक्ष स्याहार सविध
ामा प्राप्त
ु

गरिने स्याहारभन्दा थप सहज र व्यक्तिगत
छ।

Akkase Home Health Care ले

गर्वका साथ ओमह (Omaha) र लिङ्कन
(Lincoln) महानगरपालिका क्षेत्रहरूमा

सेवा प्रदान गरिरहे को छ। हाम्रो अभ्यास
दायराभित्र तपाईंका इच्छित स्याहार

कुरा हामी बुझ्दछौं। तपाईंले आफ्नो वा

पर्छन ् कि भनी हे र्न, कृपया हाम्रो प्रधान

आफ्ना प्रियजनका लागि माग गर्न सक्ने

कार्यालयलाई 402.359.1265 मा वा हाम्रो

सहानुभूतिशील, समनुरूप र व्यक्तिगतकरण

लिङ्कन कार्यालयलाई 402.937.7524 मा

स्याहार प्रकार प्रदान गर्न हाम्रा उच्च

सम्पर्क गर्नुहोस ्।

प्रशिक्षित पेशव
े रहरूलाई ध्यानपूर्वक जाँच

हामीले अहिले स्वीकार गर्छौं

गरी चयन गरिएको छ।

• Nebraska Medicaid वेभर

हाम्रा मल
ू ्य मान्यताहरू

हामीले सञ्चालन गर्ने व्यवसायका मुख्य

तत्वहरू इमान्दारीता, सत्यनिष्ठा, सञ्चार
र निष्पक्षता हुन ्। हामी हाम्रो कर्मचारीको
व्यावसायिकता, दक्षता र टोलीकार्यलाई
मान्यता दिन्छौं।

• निजी भक्ता
नी
ु

Akkase Home Health
Care ले तपाईंलाई कसरी
मद्दत गर्न सक्छ?

हामी तपाईंको भाषा बोल्छौं
•

अरबी

हामी निम्न सेवाहरू सहित तपाईं वा

•

अङ्ग्रेजी

प्रदान गर्छौं:

•

तपाईंका प्रियजनहरूलाई विविध सेवाहरू

•
•

खाना पकाउन र खुवाउनमा सहायता

•

लगाउने सहित व्यक्तिगत स्याहार सहायता

•

•

मेडिकल अपोइन्टमेन्टहरूका लागि

•

•

सफा र सुरक्षित वातावरण व्यवस्थापन

•

•

आराम स्याहार

•
•
•

सरसफाइ, असंयम, शौचालय र कपडा

•

सामान्य हिंडडुलमा सहायता

•

अस्पताल जान र घर फर्क न यातायात सेवा

•

गर्न घरे लु कार्य

•

•
•

औषधि खान याद दिलाउने
साथी स्याहार

यदि तपाईं वा तपाईंका प्रियजनलाई अन्य

दै निक सहायता आवश्यक भएमा, कृपया
हामीलाई थाहा दिनुहोस ्!

Nepali Edition

बर्मेली
हिन्दी
करे न

तपाईंको परिवार। हाम्रो
प्राथमिकता।

रूसी

ओमह र लिङ्कनमा सेवा प्रदान गर्दै

नेपाली
सोमाली
स्पेनी

टाजीक
थाई
उर्दू

उज्बेक

ओमह

8610 W Dodge Rd., Suite 1
Omaha, NE 68114
फोन: 402.359.1265

सञ्चालन समयपछि: 402.740.2592
फ्याक्स: 402.315.3517

लिङ्कन

770 N Cotner Blvd., Suite 306
Lincoln, NE 68505
फोन: 402.937.7524

सञ्चालन समयपछि: 402.740.2592

वेबसाइट: akkasehhc.com

इमेल: info@akkaseomaha.com

