THỦ TỤC ĐĂNG KÝ


Kế hoạch tham quan



Khám sức khỏe



Chúng tôi chấp nhận Virginia Medicaid, bảo
hiểm y tế và thanh toán cá nhân

THỜI GIAN LÀM VIỆC


Thứ Hai – Thứ Bảy: 7:00 am – 4:00 pm
Tối thiểu 6 tiếng mỗi ngày để đáp ứng

o

nhu cầu điều trị của những đối tượng
tham gia .
Những cuộc hẹn y tế đều có sự giám sát

o

của nhân viên Care People.

“Gia đình chúng tôi rất hài lòng với
chương trình. Tôi muốn cảm ơn vì đã cho
bố tôi có cảm giác ấm áp như ở nhà. Bố
tôi cảm thấy phấn khích và hài lòng với
tất cả các hoạt động tại Carepeople
ADCC và tôi thật sự an tâm khi biết bố tôi
được chăm sóc một cách tuyệt vời”
Vui lòng gọi số 703-506-3333 để được tư vấn
DeDDd

Để biết thêm thông tin về CarePeople, Inc.
Vui lòng truy cập website:

www.CarePeople.net

Chăm
sócĐIỀU
hợp lýDƯỠNG VIÊN:
LỢI ÍCH
TỪ

Giảm căng thẳng, thúc đẩy cân bằng



cuộc sống


Giảm các triệu chứng trầm cảm



Người thân của quý vị đươc chăm
sóc tận tình và chu đáo

CarePeople Adult Daycare Center
6860 Commercial Drive

CarePeople

Springfield, VA 22151

Trung tâm chăm sóc người cao niên

703-506-3333

Chương trình giúp tăng cường trí
nhớ của các bác

ADCC cung cấp và xã hội hóa
LCarePeople
ỢI ÍCH CHO NGƯỜI THAM GIA:
các chương trình tập trung vào cơ thể, tâm
trí và tinh thần như:


Tập thể dục mỗi ngày



Các lớp học sáng tạo nghệ thuật ,
thủ công



Âm nhạc, ca hát và giải trí



Nhóm giáo dục và thảo luận

CarePeople Home Health, Inc.
7620 Little River Turnpike #500
Annandale, VA 22003
571-297-4747

Tin Cậy - Tuân Thủ - Thân Tình
Trung tâm chăm sóc người cao niên chuyên
nghiệp
6860 Commercial Dr. Springfield, VA 22151
Mon -Sat 7:00 am - 4:00 pm
Phone: 703-506-3333 / 24hour on call
Fax: 1-877-437-5151
carepeopleinfo@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH CAREPEOPLE LÀ GÌ?

PHỤC VỤ CỦA CAREPEOPLE

Chương trình của CarePeople được thiết kế để
đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người tham gia. Sau
khi đánh giá về các nhu cầu tất yếu, kỹ năng chức
năng, nhu cầu sức khỏe và thể chất, chúng tôi thiết
kế các chương trình hoạt động.



Thể chất

o

Khả năng giao tiếp

o

Tình trạng cảm xúc

o

Mức độ nhận thức

Ăn sáng, trưa và giải lao



Theo dõi sức khỏe và hỗ trợ uống thuốc



Tổ chức những sự kiện đặc biệt vào ngày
lễ

Quý vị được khuyến khích tham gia vào việc phát
triển các mục tiêu cá nhân của riêng mình và xem
xét chúng một cách thường xuyên.
 Chương trình được thiết kế và lên kế hoạch
dựa trên nhu cầu của người tham gia.

o





Đi dạo trong rừng



Tổ chức sinh nhật



Sinh hoạt nhóm



Có xe đưa đón



Hội hợp



Định hướng chương trình chăm sóc cá
nhân



Chăm sóc người bị lẫn



Giúp đỡ đi vệ sinh



Có nhóm hỗ trợ và giáo dục cho người
chăm sóc

Lên lịch hàng tháng giúp cho người tham gia
theo dõi về diễn biến sắp tới và thông tin thích
hợp

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG
Chương trình CarePeople là quá trình có hệ thống
sử dụng giải trí như nhu cầu của các cá nhân với hạn
chế sức khỏe và/hoặc khả năng chức năng giới hạn.



Tư vấn gia đình



Sinh hoạt ngoài trời
o

Thăm hoa anh đào

o

Dã ngoại mùa Xuân & mùa Thu

o

Phục vụ cộng đồng

o

Sắp xếp lịch đi bác sĩ

o

Sắp xếp lịch vật lý trị liệu



Hoạt động thể chất

o

Hỗ trợ khách hàng đi ngân hàng



Hoạt động tinh thần

o

Hỗ trợ khách hàng đi chợ mua



Hoạt động tư duy



Sinh hoạt làm quen



Sinh hoạt ngoài trời

thức ăn
o
.

Cung cấp thông tin về sự kiện
đặc biệt/truyền thống của cộng
đồng

o

Đồng hành cùng khách hàng đến

THEO DÕI SỨC KHỎE
Y tá của CarePeople ADCC sẽ thiết lập các
cuộc đánh giá sức khỏe




Đo tim, mạch, nhiệt độ cơ thể
Theo dõi cân lượng
Giáo dục về dinh dưỡng

Y tá của CarePeople ADCC luôn sẵn sàng hỗ
trợ quý vị với những lo lắng về sức khỏe mình



Cung cấp giáo dục về sức khỏe
Thảo luận về vấn đề sức khỏe của quý vị
với điều dưỡng viên

CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG CÓ THỂ SẮP XẾP TẠI
VĂN PHÒNG CAREPEOPLE HOME HEALTH
Chăm sóc ngắn hạn hoặc dài hạn cho khách
hàng tại nhà qua CarePeople Home Health, Inc.

Chúng tôi rất vui vẻ và
thoải mái khi đến sinh hoạt
ở Trung Tâm.

