
Làm thế nào để tham gia?

• Hãy gọi số 316-858-1111 và yêu cầu
được nói chuyện với Bộ phận
Marketing/Tiếp nhận. Họ sẽ sắp xếp
cho quý vị một chuyến thăm quan cá
nhân đến HOPE để giải thích về
chương trình.

HOPE chấp nhận kiểu thanh toán nào?
• Thanh toán được nhận thông qua

Medicare, Medicaid và cá nhân tự
thanh toán.

Ai có thể hưởng lợi từ các dịch vụ 
của Ascension Living? 

• Người già sống một mình, cần giúp
đỡ trong các công việc hàng ngày và
sự chăm sóc y tế

• Nhân viên điều dưỡng giúp đỡ người
già ở lại trong cộng đồng

Ascension 
Living HOPE

Cân nhắc khi ở tại nhà quý vị

© Ascension 2020. Bảo lưu mọi quyền. H17141-918

Để biết thêm thông tin,  
truy cập ascensionliving.org 
hoặc gọi 316-858-1111 để sắp xếp 
chuyến thăm quan cá nhân.

Ascension Living HOPE 
2622 W. Central
Suite 101
Wichita, KS 67203
t 316-858-1111
f 316-946-5106 
TTY 1-800-766-3777

Ascension Living HOPE, tuân thủ 
luật dân quyền hiện hành của Liên 
bang và không phân biệt đối xử 
dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn 
gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, 
hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có 
các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn 
phí dành cho bạn. Gọi số (316) 
858-1111 (TTY: 1-800-766-3777).



Giúp quý vị an toàn 
khi ở nhà

Ascension Living HOPE là nhà cung cấp 
Chương trình chăm sóc toàn diện cho người 
cao tuổi (PACE) của Hạt Sedgwick. Chương 
trình nhằm mục đích thúc đẩy việc cung cấp 
các dịch vụ y tế chất lượng toàn diện cho người 
cao tuổi.

Ascension Living HOPE giúp quý vị và những 
người thân yêu của quý vị được an toàn và 
không lệ thuộc trong cộng đồng trong thời gian 
dài nhất có thể. Điều này có thể đạt được thông 
qua cung ứng dịch vụ y tế và xã hội phù hợp, 
toàn diện, chất lượng cao theo nhu cầu riêng 
của từng người.

Các bác sĩ chăm sóc chính và đội ngũ chuyên 
gia liên ngành của chúng tôi cung cấp và điều 
phối tất cả các dịch vụ cho quý vị, cung cấp 
một "cơ chế một cửa" cho các nhu cầu của quý 
vị. Hầu hết các dịch vụ đều được cung cấp tại 
nhà của quý vị và tại Ascension Living HOPE.

Dịch vụ chăm sóc toàn diện 

 • Trung tâm chăm sóc ban ngày

 • Chăm sóc tại nhà

 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu

 • Phương pháp trị liệu

 • Tư vấn dinh dưỡng

 • Chăm sóc cá nhân

 • Chuyên gia y tế

 • Dịch vụ phục hồi chức năng

 • Chăm sóc trí nhớ

 • Dịch vụ xã hội

 • Xét nghiệm y khoa

 • Phương tiện di chuyển hỗ trợ xe lăn

 • Chăm sóc nha khoa

 • Dịch vụ nghe nhìn

Làm thế nào để đủ điều kiện? 

 • Tối thiểu 55 tuổi

 • Đáp ứng mức độ yêu cầu chăm sóc theo
chỉ dẫn của Tiểu bang Kansas

 • Sống tại Hạt Sedgwick

 • Có thể sống an toàn trong cộng đồng mà
không khiến sức khỏe hoặc sự an toàn
của quý vị bị đe dọa

 • Đồng ý nhận tất cả các dịch vụ từ nhân
viên của HOPE và mạng lưới các nhà
cung cấp của nó (người tham gia có thể
hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân đối
với các chi phí dịch vụ không nằm trong
biên chế hoặc dịch vụ ngoài lề)




