CarePeople Home Health
là công ty chăm sóc sức
khỏe tại Medicare và
Medicaid chứng nhận.

Quan tâm đến sự khác biệt về Văn Hóa!

Chúng tôi cung
cấp các dịch vụ
sau:

1. Chăm sóc sức khỏe tại gia (VA & MD)
• Săn sóc cá nhân
• Săn sóc thiểu năng trí tuệ và khuyết tật

CarePeople Adult Day Care Center

2.

6860-C Commercial Dr. Springfield, VA 22151

Phone: 703-506-3333 Fax: 1-877-437-5151
Mon-Sat 7:30am- 5:30pm

CarePeople Home Health & Hospice

3.

7620 Little River Tpke # 500 Annandale, VA 22003

Phone: 571-297-4747 Fax: 1-877-437-5151
Mon-Fri 9:30am~5:30pm
On call 24/7: 571-297-4747
carepeopleinfo@gmail.com
www.CarePeople.net
Non-Discrimination Policy
It is the Policy of CarePeople Home Health, Inc. to admit and
treat clients of all race, ethnicity, nationality, age, religious
background, gender, sexual orientation, and physical or
mental ability. There is no distinction in eligibility,
assignment, or the manner CarePeople Home Health, Inc.
provides home care services to clients.
CarePeople Home Health, Inc. is an Equal Opportunity
Employer and does not discriminate due to race,
ethnicity, national origin, age, religious background,
gender, sexual orientation, or disability.

4.

Trung Tâm sinh hoạt cho các Vị Cao Niên (VA)
• Cung cấp bởi VA Medicaid
• Phục vụ vật lý trị liệu cho bệnh nhân từ
ngoài đến

Quan tâm đến sự khác biệt về
Văn Hóa!
Mục tiêu của CarePeople Home Health
là trở thành công ty dẫn đầu trong thị
trường này, tập trung vào cộng đồng
người Châu Á (Asian), A Rập (Arabic)
và Tây Ban Nha (Spanish) về phục vụ
chăm sóc sức khỏe tại nhà. Chúng tôi
đang cố gắng phấn đấu để cung cấp
dịch vụ cho nhiều sắc dân trên toàn
Tiểu Bang Virginia.
Ngoài Tiếng Anh, Công ty chúng tôi
còn có đội ngũ nhân viên có thể nói các
thứ tiếng: Tiếng Việt, Hàn Quốc, Trung
Hoa, A Rập, Tây Ban Nha, Campuchia,
Lào và Thái Lan.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
•

Chăm sóc vết thương sau khi rời viện (VA)
• Medicare công nhận
• Vật lý trị liệu tại nhà
• Kỹ năng trị liệu tại nhà
• Ngôn ngữ trị liệu tại nhà
• Đội ngũ y tá viên chuyên nghiệp

•

Chăm sóc người bệnh thời kỳ cuối (VA)
• VA Medicare
• VA Medicaid
• Chăm sóc người bệnh thời kỳ cuối tại gia

•

5. Khóa Huấn luyện chăm sóc sức khỏe tại gia (VA
& MD)
• 1 lần/1 tháng, 40 tiếng/1 tuần, 5 ngày/1 tuần
• Tiếng Đại Hàn, Trung Hoa, Việt Nam, Tiếng
Anh.

•
•

Y tá - Săn sóc các vết thương, theo dõi thuốc men,
quản lý bệnh tật, chương trình bệnh nhân suy tim,
đánh giá lâm sàng, an toàn nơi ở.
Vật lý trị liệu – Thể dục trị liệu, cải thiện cân bằng,
phòng chống bị té ngã, an toàn nơi ở.
Kỹ năng trị liệu - Vệ sinh và tập luyện các hoạt động
của đời sống hằng ngày
Ngôn ngữ trị liệu - Đánh giá về khả năng ngôn ngữ và
luyện tập nói cho bệnh bị khó khăn và rối loạn trong
cách phát âm.
Chăm sóc tại gia - Giúp tăm rửa, thay quần áo, và vệ
sinh cá nhân.

CHĂM SÓC TẠI NHÀ THỜI KỲ CUỐI
(HOSPICE)
•
•
•
•

Y tá/Giám đốc Y Khoa Hospice
Nhân viên xã hội/ Tình nguyện viên
Điều phối viên tang vụ/Người giáo sĩ
Trợ giúp thời kỳ cuối

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Các dịch vụ này được thanh toán bằng
Medicare, Medicaid, và nhiều loại bảo
hiểm khác. Công ty sẽ làm việc với các
hãng bảo hiểm của Quý Vị về phúc lợi
của bảo hiểm.
Nếu Quý Vị cần chăm sóc tại nhà về điều
dưỡng ngắn hạn hoặc phục hồi chức
năng, Medicare chi trả chăm sóc này
100%.
Bảo hiểm Medicare sẽ chi trả cho Quý Vị
các dịch vụ?
•
•
•
•
•
•

Chăm sóc điều dưỡng ngắn hạn
Vật lý trị liệu
Kỹ năng trị liệu
Ngôn ngữ trị liệu
Chăm sóc sức khỏe tại gia
Phục vụ Y tế Xã hội

Nếu Quý vị có Medicaid, Quý vị có thể
đủ tiêu chuẩn để vào chương trình chăm
sóc sức khỏe tại gia.
Trong trường hợp Quý vị không có
Medicaid, CarePeople có dịch vụ trả tiền
mặt qua các dịch vụ như (Y tế, Vật lý trị
liệu, và nhân viên xã hội).
Nếu Quý vị có bảo hiểm về chăm sóc sức
khỏe dài hạn, chúng tôi sẽ giúp Quý Vị
gọi bảo hiểm của Quý Vị xem phúc lợi
của bảo hiểm.
Medicare và Medicaid chi trả chăm sóc
này (Home Health/Day Care/Hospice)
100%.

Northern Virginia
Đội ngũ điều phối viên
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc
điều dưỡng, vật lý trị liệu, kỹ năng trị liệu
và trợ giúp tại gia tùy theo nhu cầu của
bệnh nhân. Chúng tôi còn có dịch vụ Day
Care cho người cao niên.

Dịch vụ chăm sóc người bệnh thời kỳ
cuối (Hospice)
Mục tiêu của chăm sóc này là hỗ trợ
chất lượng cao nhất của cuộc sống như
có thể được trong thời gian còn lại của
người bệnh. Nhân viên Hospice chúng
tôi có thể nói nhiều thứ tiếng khác
nhau tùy theo nhu cầu của qúi vị.

CÁC DỊCH VỤ
TẠI VIRGINIA
CarePeople Home Health là công ty chăm sóc
sức khỏe tại nhà và chăm sóc sức khỏe thời kỳ
cuối, thuộc Tiểu Bang Virginia được Medicare
và Medicaid chứng nhận.

CarePeople Home Health & Hospice
Chăm sóc sức khỏe tại gia

CHĂM SÓC SỨC KHỎE
SAU KHI RA VIỆN
Y tá viếng thăm
Vật lý trị liệu/Kỹ năng trị
liệu tại nhà.
Chăm sóc tại gia.

• Săn sóc cá nhân
• Săn sóc thiểu năng trí tuệ và khuyết tật

Chăm sóc sức khỏe sau khi ra viện

Trung Tâm Sinh
Hoạt cho Các Vị
Cao Niên

•
•
•
•

Vật lý trị liệu tại nhà
Kỹ năng trị liệu tại nhà
Ngôn ngữ trị liệu tại nhà
Đội ngũ Y tá viên chuyên nghiệp

Chăm sóc sức khỏe thời kỳ cuối (VA)
Địa điểm ở Virginia:

CarePeople
PCA Việt Nam

va

NHÂN VIÊN
CHĂM SÓC (PCA)
PCAs Việt Nam
PCAs Đại Hàn
PCAs Trung Hoa
PCAs A Rập
PCAs nói tiếng TBN
PCAs nói tiếng Anh

Trung Tâm Sinh Hoạt cho
Các Vị Cao Niên
(CarePeople Adult Day
Care Center) bao gồm các
dịch vụ:
• Đưa đón miễn phí
• Ăn điểm tâm và Ăn trưa
• Tham quan và dã ngoại
• Trợ giúp các việc hằng ngày
(ADLs)
• Giúp thông dịch khi Bác sĩ
viếng thăm
• Y tá theo dõi và đánh giá sức
khỏe
• Theo dõi thuốc men
• Chăm sóc tóc và móng tay
• Mỹ thuật và thủ công...
• Thể dục trị liệu
• Chơi cờ cá ngựa và bingo
• Trò chơi tập thể
• Tổ chức sinh nhật mỗi tháng

7620 Little River Turnpike #500
Annandale, VA 22003

Phone: 571-297-4747 Fax: 877-437-5151
E-mail: carepeopleinfo@gmail.com
www.Carepeople.net

CarePeople Adult Day Care
Trung Tâm sinh hoạt cho các Vị Cao Niên
6860-C Commercial Drive
Springfield, VA 22151
Phone: 703-506-3333 Fax: 877-437-5151

TẠI MARYLAND
CarePeople Home Health là công ty chăm sóc
sức khỏe tại gia thuộc Tiểu Bang Maryland
dẫn đầu trong thị trường về
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia &
Khóa huấn luyện PCA Việt Nam.
Địa điểm ở Maryland:
901 Russell Ave. Suite 150
Gaithersburg, MD 20879-3281
Phone: 301-966-7000 Fax: 877-437-5151

