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Ինձ օգնություն անհրաժե՞շտ է
1. Ձեր մտերիմն առօրյա կյանքում 

օգնության կարիք ունի՞

2. Արդյո՞ք աշխատանքներն ու առօրյա 

գործերը չեն ավարտվում:

3. Ձեզ անհրաժե՞շտ է տանից հեռու լինել 

գործնական կարիքները հոգալու համար

Հաշվի առեք Ձեր 
իրավիճակը

Թվարկեք Ձեր խնդիրները , 

որպեսզի հասկանաք, թե ինչ 

օգնության կարիք ունեք:

• Ի՞նչ տեսակ օգնության կարիք ունի իմ 

մտերիմը հնարավորինս անկախ ապրելու 

համար:

• Որքա՞ն հասանելի գումար ունեմ ես 

արտաքին ռեսուրսների համար վճարելու 

համար

• Իմ ապահովագրությունը կփոխհատուցի՞ 

սույն ծառայություններից որևէ մեկը

• Ո՞ր օրերին և ժամերին ես ունեմ 

օգնության կարիք

• Իմ ընկերները և ընտանիքն ի՞նչ տեսակի 

օգնություն են համաձայն

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԱՄՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Տնային խնամքի վարձույթ
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Որոշել՝ Գործակալությու՞ն, թե՞ ինքդ
ՎԱՐՁԵԼ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ՝

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼՆԵՐ
• Որոնք պատասխանատու են խնամք 

տրամադրողի եկամուտների համար և այլն
• • Վերահսկում է տրամադրողին
• • Գործակալությունը կհեռացնի
• • Լիովին պատասխանատվություն է 

ստանձնում ողջ խնամքի համար
• • Կարճ ծանուցմամբ ավելի հեշտ է 

օգնություն գտնել

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼՆԵՐ
• Ընտրություն և հսկողություն
• Պարտավորությունների ոչ մի 

սահմանախակում
• Սովորաբար արժեքը գործակալությունից 

ավելի էժան է
• Ճկուն ժամանակացույց
• Կարող է հետաձգել որոշ ծախսեր` 

առաջարկելով սենյակ և սնունդ

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
• Կարող է ավելի քիչ ճկունություն ցուցաբերել 

այն առաջադրանքների հարցում, որոնք 
աշխատակցին թույլատրվում է կատարել

• Հնարավոր է, որ կարողանաք ընտրել 
աշխատակցի տեսակըտ, բայց ոչ անհատին

• Կարող է ավելի թանկ լինել

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
• Անկախ մատակարարների վերապատրաստումը, 

հմտությունն ու վճարները մեծապես տարբերվում են
• Դիմումատուներին տեղավորելը և հարցազրույց 

անցկացնելը Ձեր աշխատանքն է
• Բուժքույրերի հավաստագրման կամ կլինիկական 

պատրաստության երաշխիք չկա
• Նախադրյալների ստուգումները Ձեր 

հայեցողությամբ են
• Ոչ մի աջակցություն, եթե աշխատակիցը չի կարող 

աշխատել
• Խնամքի համար պատասխանատվությունը չի 

փոխահատուցվում
• Գործատուի պարտավորությունները (օր.՝ 

սոցիալական ապահովության, հարկերի, 
նպաստների փաստաթղթային ձևակերպում)

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԽՆԱՄՈՂԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԿՀ ԴԵՅՎԻՍԻ ԳԵՐՈՆՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

3715 MCCLINTOCK AVE
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90089-0191

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ ԱՆՎՃԱՐ՝ 855-USC-6060 (855-872-6060)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐԻՆ
8:30-5:00PM ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻԻՑ ՈՒՐԲԱԹ

WWW.FCSCGERO.ORG

LOS ANGELES CAREGIVER RESOURCE CENTER
A PROGRAM OF THE USC FAMILY CAREGIVER SUPPORT CENTER

ԻՆՔՆՈՒՅՈՒՅՆ ՎԱՐՁՈՒՅԹ


