العربية Arabic-

رقم الهاتف الرئيسيwww.OrangeCountyNC.gov/Health )919( 002-0022 :
مواقع العيادات
Southern Human Services Center
2501 Homestead Road
Chapel Hill, NC 27516

Whitted Human Services Center
300 West Tryon Street
Hillsborough, NC 27278

هاتف(919) 245-2435 :
مراكز طب األسنان
ساعات العمل بالعيادات
متوفر فقط في موقعنا الكائن في Hillsborough
الجمعة
من االثنين -الخميس
 0022صباحًا إلى  10مسا ًء
 0022صباحًا إلى  2022مسا ًء

الخدمات





الفحوصات والعالجات
األشعة السينية
الالصقات
تنظيف األسنان






الحشو
الخلع البسيط
العناية بأسنان الرضع
التنظيف والتوعية أثناء فترة الحمل

الدفع
تعمل عيادات األسنان على أساس تكلفة تدريجية وتقبل طرق الدفع التالية:
 نقدًا
 شيكات
Visa/ MasterCard 





Medicaid
Health Choice
التأمين الصحي على األسنان

الخدمات الصحية البيئية

هاتف)919( 042-0632 :
ساعات العمل الرسمية والعناوين
131 West Margaret Lane, Suite 100
Hillsborough, NC 27278

من االثنين -الجمعة
 0022صباحًا إلى  2022مسا ًء

التصاريح والفحوصات:








المطاعم
مراكز الرعاية النهارية لألطفال
المدارس
دور الراحة /المسنين
دور اإليواء
الدور الجماعية
فنانو رسم الوشم








مهرجانات الطرق وعربات الطعام
المخيمات الصيفية
السجون
اآلبار
خزانات الصرف الصحي
حمامات السباحة العامة

خدمات إضافية




تحري شكاوى الصحة العامة المتعلقة بالبيئة
أخذ عينات من مياه اآلبار الخاصة
دراسة نسب التسمم بالرصاص




تدريب على تثبيت خزانات الصرف الصحي
تدريب Serve-Safe

خدمات تحسين الصحة وخدمات التعليم
تحسين الصحة والعافية من خالل السياسات والبرامج المصممة لألفراد والمجتمعات بما في ذلك:
 منع ومكافحة التدخين
 تحالف النجاح األسري )(FSA
 بيوت صحية ) : (Healthy Homesالحد من التسمم بالرصاص
 سياسة الصحة والتغير المناخي
والربو لدى األطفال
 Healthy Caroliniansفي مقاطعة Orange


\\

خدمات الصحة الشخصية

هاتف)919( 020-0022 :

ساعات العمل بعيادة Hillsborough
أيام االثنين والخميس والجمعة :من  0صباحًا –  2مسا ًء
الثالثاء 90:2 :صباحًا –  00:2مسا ًء
األربعاء :من  12صباحًا –  2مسا ًء
خدمات البالغين




ساعات العمل بعيادة Chapel Hill
أيام االثنين والثالثاء والجمعة :من  0صباحًا –  2مسا ًء
األربعاء :من  12صباحًا –  2مسا ًء
الخميس 90:2 :صباحًا –  00:2مسا ًء

رعاية المرضى للمرضى الحاليين
فحص ومراقبة األمراض المزمنة
التحصينات




التحويل لألطباء المتخصصين
فحص سرطان الثدي وعنق الرحم

استشارات التغذية مع طبيب تغذية متخصص للمساعدة في الوقاية من
أو التحكم في مجموعة متنوعة من الحاالت الطبية.



التوعية بالسيطرة الذاتية على مرض السكري )(DSME

االستشارات والفحص لألمراض المنقولة جنسيًا ()STD
فحص مرض السل وعالجه ()TB




تحري األمراض المتفشية وعالجها
تحري األمراض السارية التي تستوجب اإلبالغ والسيطرة
عليها.

إكمال نموذج I-693
فحص األمراض السارية للقادمين الجدد من الالجئين.




التحصينات
توفير مترجمين فوريين





وسائل منع الحمل
اختبارات الحمل
وسائل منع اإلنجاب الدائمة للرجال والنساء






المساعدة في اإلرضاع
( WICفقط في موقع (West Tryon Street
التدخالت الصحية والسلوكية
برنامج التربية اإليجابية )(Triple P





اختبارات معدالت الرصاص لدى األطفال
الفحوصات الجسمانية لممارسة الرياضة والتخييم
الفحوصات الجسمانية لألطفال قبل سن رياض األطفال -وفي
سن رياض األطفال
(فقط في موقع (West Tryon Street

خدمات التغذية


خدمات األمراض السارية



خدمات صحية لالجئين



خدمات تنظيم األسرة




التوعية
الخدمات المعملية
االختبارات البدنية

برامج صحة األمومة وبرامج الزيارات المنزلية:





الرعاية قبل الوالدة
تنظيم الرعاية أثناء الحمل
زيارات منزلية للرضع واألم بعد الوالدة
تنسيق الرعاية لألطفال

خدمات األطفال والمراهقين






فحص األطفال األصحاء
العناية بالمرضى
قياسات التطور الطبيعي لألطفال
التحصينات
تنسيق الرعاية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الرعاية الصحية



خدمات الرعاية السلوكية على يد أخصائي اجتماعي مؤهل لتقديم تدريبات للحفاظ على العافية والسيطرة على الضغط العصبي ،واالستشارات
لمشاكل مثل االكتئاب والتربية والنزاعات في العالقات واستخدام المواد المحظورة.

يوجد اشتراطات للتأهل للكثير من خدماتنا .يُرجى االتصال للتحقق مما لو كنت مؤه ً
ال للحصول على هذه الخدمات.

الدفع
تتراوح التكلفة حسب الخدمة وقد تشمل:
 تكلفة باستخدام جدول الرسوم المتدرّج وفقًا لدخل وعدد أفراد األسرة
 تكلفة رمزية
 بال تكلفة
نقبل الدفع عن طريق  Medicaidو  Medicareو  Health Choiceونقدًا وبالشيكات وبطاقات  Visa/MasterCardوبعض شركات التأمين الخاصة.
تأكد من االستفسار عن التكلفة عند حجز موعدك.

تسهيل الحصول على الخدمة :توجد خدمات الترجمة الفورية أو خدمات المعدات الصوتية الخاصة أو كليهما
بالمجان ونوفرها عند الطلب .اتصل بنا على رقم 919-742-7832 :أو رقم .919-742-7422

