
व्यक्तिगति स्ययाहयार मयार्फ ति 
स्वतिन्त्रतिया

Akkase Home Health Care आर्थिक, 
दक्ष र व्यवसाय्यक रूपमा व्यक्तिगति 
सवास्थ्य सेवाहरूको उच्च डिग्री प्रदान 
गनथि समरपथिति छ। करूणा केवल सह्योगरी 
हातिहरूबाट मात्र नभएर हामरीले सेवा गरेका 
मायनसहरूप्रयतिको हाम्ो उततिरदाय्यतव र 
समबन्धको बो्ध हुनाले पयन आउँछ भनने 
आस्ामा हाम्ा मान्यतिाहरू टटकेका छन।् 

Akkase Home Health Care मा 
हाम्ा सब ैग्ाहक अदरवतिरी्य छन ्भनने 
कुरा हामरी बुझदछौं। तिपाईंले आफनो वा 
आफना रप्र्यजनका लारग माग गनथि स्ने 
सहानुभूयतिशरील, समनुरूप र व्यक्तिगतिकरण 
स्याहार प्रकार प्रदान गनथि हाम्ा उच्च 
प्रशशक्क्षति पेशवेरहरूलाई ध्यानपूवथिक जाँ्च 
गरी ्च्यन गररएको छ। 

समुदया्य
Akkase Home Health Care ले 
गवथिका सा् ओमह (Omaha) र शलङकन 
(Lincoln) महानगरपाशलका क्षेत्रहरूमा 
सेवा प्रदान गरररहेको छ। हाम्ो अभ्यास 
दा्यराशभत्र तिपाईंका इकचछति स्याहार 
पछथिन ्कक भनरी हेनथि, कृप्या हाम्ो प्र्धान 
का्याथिल्यलाई 402.359.1265 मा वा हाम्ो 
शलङकन का्याथिल्यलाई 402.937.7524 मा 
समपकथि  गनुथिहोस।्

हयामीले अहहले स्वीकयार गर्छौं
• Nebraska Medicaid वेभर
• यनजरी भु्तिानरी

घरमया अझ रयाम्रो र सुरक्षिति
गहृ सवास्थ्य स्याहारले बबमारी वा 
्चोटपटकबाट सवास्थ्यमा लाभ हँुदै गरेको 
अवस्ामा मायनसहरूलाई यतिनरीहरूको आफनै 
घरमा बसन अनुमयति टदने रवसतितृि दा्यराका 
सेवाहरूलाई समेटदछ। दीघथिकालीन वा 
पुरानो रोगले ग्शसति व्यक्तिहरूको जरीवन 
गुणसतिर व्यवकस्ति गनथि वा सु्धानथि पयन 
हामरी मद्दति गछछौं। गहृ सवास्थ्य स्याहार 
असपतिाल वा दक्ष स्याहार सुरव्धामा प्रापति 
गररने स्याहारभनदा ्प सहज र व्यक्तिगति 
छ। 

हयाम्या मूल्य मयान््यतियाहरू
हामरीले सञ्चालन गनने व्यवसा्यका मुख्य 
तितवहरू इमानदारीतिा, सत्ययनष्ा, सञ्चार 
र यनषपक्षतिा हुन।् हामरी हाम्ो कमथि्चारीको 
व्यावसाय्यकतिा, दक्षतिा र टोलीका्यथिलाई 
मान्यतिा टदनछौं। 



•  अरबरी
•  बमनेली
•  अङगे्जरी
•  टहनदी
•  करेन
•  नेपाली  
•  रूसरी  
•  सोमाली
•  सपेनरी
•  टाजरीक 
•  ्ाई  
•  उदूथि 
•  उजबेक

तिपयाईंकरो परर्वयार। हयाम्रो 
प्याथममकतिया।

्ेवबसयाइट: akkasehhc.com

ओमह र मलङकनमया से्वया प्दयान गददै

इमेल: info@akkaseomaha.com

मलङकन
770 N Cotner Blvd., Suite 306

Lincoln, NE 68505
फोन: 402.937.7524

सञ्चालन सम्यपयछ: 402.740.2592

ओमह
8610 W Dodge Rd., Suite 1

Omaha, NE 68114
फोन: 402.359.1265

सञ्चालन सम्यपयछ: 402.740.2592
फ्या्स: 402.315.3517

Akkase Home Health 
Care ले तिपयाईंलयाई कसरी 

मद्दति गन्फ स्र्?
हयामी ननमन से्वयाहरू सहहति तिपयाईं ्वया 
तिपयाईंकया प्प््यजनहरूलयाई प््वप््वध से्वयाहरू 
प्दयान गर्छौं: 
•  खाना पकाउन र खुवाउनमा सहा्यतिा
•  सरसफाइ, असं्यम, शौ्चाल्य र कपिा 
लगाउने सटहति व्यक्तिगति स्याहार सहा्यतिा  
•  सामान्य टहिंिुलमा सहा्यतिा
•  मेडिकल अपोइनटमेनटहरूका लारग 
असपतिाल जान र घर फकथि न ्यातिा्याति सेवा
•  सफा र सुरक्क्षति वातिावरण व्यवस्ापन 
गनथि  घरेलु का्यथि
•  आराम स्याहार
•  औषर्ध खान ्याद टदलाउने
•  सा्री स्याहार
्यहद तिपयाईं ्वया तिपयाईंकया प्प््यजनलयाई अन््य 
दैननक सहया्यतिया आ्वश्यक भएमया, कृप्यया 
हयामीलयाई थयाहया हदनुहरोस!्

हयामी तिपयाईंकरो भयाषया बरोलर्ौं Nepali Edition


