"عائلب سعيدة جدا بهذا الينامج ،شكرا لكم
ألن والدي يشعر بالسعادة و كأنه نف ن ن
الميل،
فهو يستمتع بكافة النشاطات و التمارين ،و أنا
ئن
مطمي ألنه بأيدي أمينة"
للمزيد من المعلومات أرجو التواصل عل العنوان و الرقم
أدناه

أتصل بنا 703-506-3333
رلرىتيب زيارة للمركز

للتسجيل
•
•
•

زيارة المركز أوال
فحص طب
ن
تأمي صح،
نقبل رفيجينيا ميديكيد للرعاية الطويلة األجل و أي ر
و طلبات الرعاية الخاصة و بسعر مناسب

ساعات العمل
رن
األثني – للسبت  /من الساعة  7صباحا ل  4عرصا
من
ئ
 oستة ساعات يوميا عل أقل تقدير للقاء و إتمام كل
العالجات
 oالزيارات العالجية و الطبية تكون ر
بأشاف فريق المركز

•

www.carepeople.net
CarePeople Adult Daycare Center
6860 Commercial Drive

فائدة واهب الرعاية :
•
•
•
•

Springfield, VA, 22151
703-506-3333

مركز لرعاية المسني

CarePeople Home Health, Inc.

Day Care

7620 Little River Turnpike #500

برامج لمحاربة الشيخوخة و فقدان الذاكرة
موثوق بنا ،يمكن االعتماد علينا ،أساسنا الرحمة و العاطفة
خرىاء يف رعاية المسني
ر
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

Annandale, VA 22003
571-297-4747

رعاية متوفرة و براتب شهري
كبي
يساعد األشة و يزي ح عبء ر
يقلل من ن
اضار اإلكتئاب
كل من تحب برعاية تامة

الرىنامج:
فائدة االشترىاك يف ر
كي بيبول تقدم خدمة التواصل األجتماع نف كل برامجنا الب
ر
تركز عل الصحة البدنية و العقلية
•
•
•
•
•

تمارين ورياضة يومية
الفنون و الحرف اليدوية
ئ
الموسيق و الغناء و اليفية
حلقات للنقاش و التعليم
الصداقة و المرح

خدماتنا يف كرىبيبول
نراقب الحالة الصحية
كي بيبول تقوم بعمل كافة الفحوصات الطبية
ر
• الفحوصات الحيوية اآلولية
• مراقبة الوزن
• إرشادات التغذية الصحية
ر
المباش
• مناقشة الحالة الصحية مع الطبيب
كي بيبول متوفرين عل مدار اليوم لتقديم المساعدة و
ممرضات ر
النصحية عن الحالة الصحية للمريض

خدمات إضافية يمكن الحصول عليها مع كرى بيبول
كالخدمة الصحية القصرىة و الطويلة اآلجل -

ه برامج ADCC؟
ما ي

• نوفر وجبة اإلفطار و الغداء بعض المآكوالت الخفيفة
خالل اليوم
• المساعدة و المراقبة الصحية و الطبية
• االحتفاالت باآلعياد و المناسبات
• رعاية الخرف
نن
التيهه نف حديقة المركز والغابة المجاوره
•
• اإلحتفال بآعياد الميالد
• النشاطات اإلجتماعية والجماعية
• نوفر المواصالت اليومية
• الزيارات الجاعية
• خطط الرعاية الفردية
• المساعدة نف آنشطة الحياة اليومية الخاصة
• التطوير التعليم الجماع
• المستشار العائل
النشاطات الخارجية :
التشيي بلوسم)
(
االزهار
 زيارة حديقةر
 رحلة الربيع و الخريف مساعدة باف المجتماعات التطوعترتيب زيارات الطبيب و العالجات الطبيعية و الذهاب
ن
للمشق
 اآلهتمام بالشئون المالية للعميل التسوق بدال عن العميل -نوفر كل المعلومات عن اآلعياد و المناسبات

تم تصميم برامجنا لتناسب كل إحتياجات المشي ر ن
كي ،بعد
االطالع عل التقارير للصحة البدنية و العقلية الخاصة بكل
مريض نقوم بتصميم برامجنا .
نشجعكم ئ
عل االشياك بتصميم جدولكم اليوم ،و مراجعته
بشكل يوم.
-

نهتم بالصحة البدنية
المهارات و التواصل االجتماع
الحالة العاطفية للمشيك
ن
المستوئ المعرف و العلم
تقويم متوفر شهريا لالحتفاظ بكل المناسبات و
الفعاليات ذات الصلة.

الرىامج ر
الرىفيهية
ر
كي بيبول برنامج منهج يستخدم اليفية ويلب احتياجات األفراد ذوي أمراض أو
ر
قدرات وظيفية محدودة.
-

التمارين البدنية

-

النشاطات التعليمية

-

نشاطات لالهتمام

.

بالصحة العاطفية
-

الزيارات الخارجية

CarePeople Home Health, Inc

اﻟﺮ ﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﳌﲋﻟﯿﺔ ا ﺎﻧﯿﺔ وي ا ﻞ اﶈﺪود ﻟﻠ ﺎﺻﻠﲔ ﲇ اﳌﯿﺪ ﻜ ﺪ و اﳌﯿﺪ ﻜﲑ
ﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺗﻐﻄﻲ
-

ﻣﻦ وﻻﯾﺔ ﻓﺮﺟ ﻨﯿﺎ و ﻣﲑﻻﻧﺪ

ﲨﯿﻊ ﺪﻣﺎت اﻟﺮ ﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﳌﲋﻟﯿﺔ وى ا ﻞ اﶈﺪود ﺗﻐﻄﻰ ﻣﻦ ﻗ ﻞ اﳌﯿﺪ ﻜ ﺪ و اﳌﺪ ﻜﲑ ﺎﺑﻟﲀﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﻫﻠﲔ
إذا ﰷن ﯾﻚ ٔاو ﻻ ﺪ اﻓﺮاد اﴎﺗﻚ ٔاو ٔا ﺪ ٔاﺻﺪﻗﺎءك ﻣﺮض ﯾﻌﯿﻘﻪ ﻋﻦ اﻟﻘ ﺎم ﺑ ﺸﻄﺎﺗﻪ اﻟﯿﻮﻣ ﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻣ ﻞ ﺗﻐﲑ ﻣﻼﺴﻪ او ا ﺬ ا واء و ﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻻاﺧﺮى اﻟﱴ ﺮﱖ اﳌﺮﯾﺾ ﺟﺴﻤﯿﺎ و ﻧﻔﺴﯿﺎ و
ﲣﻔﻒ اﻟﻌ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋ
ﻛﲈ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ ا ﺪ اﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋ ٔاو ﴯﺺ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺎﺑﳌﺮﯾﺾ ودﻓﻊ راﺗﺐ ﺷﻬﺮى ﺑﺪوام ﰷﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ
و ﯾﻨﺎ اﯾﻀﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺮ ﺎﯾﺔ اﳌﺴﻨﲔ ﯾﻘﺪم اﻟﻜ ﲑ ﻣﻦ ﻻا ﺸﻄﺔ
و ﯾﻨﺎ ﺮ ﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺰي ﻟﻠﻤﺴﺎ ﺪ ﻦ اﻟﺸﺨﺼﲔ
اﳌﺘﻌﺪدة

Address :6860 ‐C Commercial Dr.
Springfield, VA, 22151

ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﳉﺪول ﺮﺟﻮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻠﺊ ﻻارﻗﺎم و اﻟﻌﻨﺎوﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﻪ :اد ﻩ :

Virginia Office: 7620 Little River Turnpike #500. Annandale, VA 22003
Maryland Office: 901 Russell Ave. Sute:150. Gaithersburg, MD 20879

ﻣﻼك ﻋﺒﺪاﶵﯿﺪ -ﻣ ﺴﻘﺔ ﻟﻠ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻻاﺳﻼﻣ ﺔ
Office: (571)‐297‐ 4747, Cell: (703)‐ 981‐0503

WWW.CarePeople.net

