TRUNG TÂM CHĂM SÓC
NGƯỜI CAO NIÊN
Thứ Hai - Thứ Sáu

LIÊN LẠC
CHÚNG TÔI

9:00 sáng - 5:00 chiều

301 646 5852

12621 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD, 20904

www.vasusa.org
facebook.com/vasusa.org

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Người Cao Niên
VAS, ngoài việc chăm sóc quý vị cao niên,
chúng tôi còn giúp đỡ cho các gia đình yên
tâm lo công việc riêng khi người thân của
mình được quan tâm kỹ lưỡng và an toàn.

info@vasusa.org

TRUNG TÂM CHĂM
SÓC NGƯỜI CAO
NIÊN VIỆT NAM

DỊCH VỤ BAO GỒM

Có phương tiện đưa đón đến trung
tâm, đi bác sĩ, đi Bộ Xã Hội, đi
chợ, đi mua sắm, đi picnic và các
sinh hoạt giải trí hằng ngày với các
chương trình văn nghệ, mỹ thuật.
Chăm sóc tận tình bởi đội ngũ bác
sĩ, y tá, và điều dưỡng viên chuyên
nghiệp. Luyện tập phục hồi chức
năng, tập thể dục dưỡng sinh, châm
cứu, cho uống thuốc đúng giờ.
Nhân viên chăm sóc và y tá nói
tiếng Việt lo về giấy tờ, đặt hẹn
bác sĩ và giải đáp mọi thắc mắc của
quý vị.
Phục vụ bữa sáng và trưa với thức

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

ăn dinh dưỡng Việt Nam.

LỢI ÍCH CHO CON CÁI CỦA
QUÝ VỊ CAO NIÊN

VAS mong muốn Trung Tâm

Không cần phải nghỉ làm để

Chăm sóc người Cao niên

chăm sóc hoặc đưa cha mẹ

Việt Nam sẽ giúp cải thiện

đi bác sĩ.

sức khỏe và đời sống tinh

Cha mẹ được theo dõi sức

thần của các quý vị cao niên
Việt Nam, phòng tránh sự cô
đơn, bệnh tật và những tai
nạn đáng tiếc xảy ra khi quý
vị cao niên ở nhà một mình.

khỏe và cung cấp bữa ăn
Việt Nam bổ dưỡng
Nhân viên người Việt yểm
trợ vấn đề xã hội, môi
trường sinh hoạt với các
đồng hương quen thuộc và
an toàn.

