Inova Cares Clinic for Families

Inova Cares Clinic for Families (ICCF) የተለያዩ ባህሎች ባለቤት ለሆነው ሰሜናዊ ቨርጅንያ ማህበረሰብ መጠነ
ሰፊ የሆነ የአንደኛ ደረጃ ህክምና አገልግሎት ያቀርባል፡፡ የክሊኒካችን አገልግሎት Medicaid፣ FAMIS ወይ Inova ፋይናንስ
ድጋፍ ፕሮግራም ብቁ ለሆኑና ዋስትና ለሌላቸው ታካሚዎች የህክምና ቤት ነው፡፡
ICCF አገልግሎት የሚያካትተዉ
• የጤና እንክብካቤ ለአዋቂዎች
– ቋሚ የአካል ምርመራ እና በሂደት ዉስጥ ያለ የጤና
ማስቀጠል (ምሣሌ መደበኛ የላቦራቶሪ ምርመራ፣
የመድሃኒት መሙላት፣ የጤና ምርመራ፣ ክትባት
መስጠት)
– በሽታን ለመከላከል ትምህርት እና የምክር
አገልግሎቶች መስጠት
– የደዌ በሽታ ክትትል (ለምሣሌ የስኳር በሽታ)
– ወደ ስፔሻሊስት ከፍተኛ ህክምና መስጫ ቦታን
ለዝዉዉር መዘጋጀት
– የነርስ ጉዳይ ማነጅመንት
– የባህሪ ጤና አስተዳደር (ምሳሌ ጭንቀት፡ መረበሽ)
• ለህፃናት የጤና እንክብካቤ፡*
– የህፃናት ጤንነት ህክምና
– በሽታ ህክምና
– ትምህርት ቤትና ስፖርታዊ አካላዊ እንቅስቃሴ
– አዲስ ተወልደው ከሆስፒታል ለሚወጡ ታካሚዎች
ቢሉርቢን ምርመራ ለማካሄድ የቤት ምርመራ
– የህፃናት ኢሙናይዜሽን (አሁን ባለው የአሜሪካ
የህፃናት ህክምና መመርያ በሚያስቀምጠው መሰረት)
• Medicaid ፋይናንሳዊ ድጋፍ (charity care)
የአመልካቾች ድጋፍ
* እባክዎትን አገልግሎት እንደሚሰጥ ለማወቅ ይደውሉ፣ ምክንያቱም ይህ

ሁሉም አካባቢዎች ላይ ላይኖር ስለሚችል፡፡

ብቁነት
ክሊኒካችን የሚከተሉትን እቅዶችና ክፍያዎች ዓይነት ይቀበላል፡
• Medicaid
• Kaiser እቅድቅ ውጪ Medicaid MCO
• FAMIS እቅዶች
• በሂደት ላይ ያለ Medicaid (ማመልከቻው መግባትና
መፅደቅ አለበት)
• Inova ፋይናንስ ድጋፍ ፕሮግራም (ማመልከቻ መግባትና
ተቀባይነት ማግኘት አለበት)
• ራስዎ የሚከፍሉት

Medicaid እንዲሁም Charity Care ምዝገባ
ከጤናው የተጠበቀ ማህበረሰብ አጋሮቻችን ጋር በቅርበት
በመስራት ቡድናችን ለ Medicaid ብቁ ለሆኑ ታካሚዎች
በምዝገባ ማመልከቻ ሂደት ድጋፍ ያደርጋሉ፡፡ ለ Medicaid
ብቁ ላልሆኑ ታካሚዎች የበጎ ፈቃድ ስራ እንክብካቤ በተመለከተ
ከታካሚዎቻችን ጋር እንወያያለን፡፡
በየትኛውም ምድብ ውስጥ የማይመደቡ ክሊኒክ ታካሚዎች
ራሳቸው ለመክፈል ሊመርጡ ይችላሉ፡፡
እባዎትን ስለ ብቁነት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ አንዱ ክሊኒክ
ይደውሉ፡፡

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (Frequently
Asked Questions (FAQs))

በ ICCF እንዴት ህክምና ማግኘት እችላለሁ?
የአዋቂዎች ጤንነት ወይ የህፃናት ጤንነት የመጀመርያ
ምረመራ ለማድረግ ቀጠሮ ይያዙ፡፡ Medicaid
ወይ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ማመልከት ከፈለጉ፣
እባክዎትን ከህክምና ቀጠሮዎ አንድ ሰዓት በፊት
አስፈላጊ የሆነው ወረቀት ይዘው በመገኘት ከብቁነት
ሰራተኛዎ ጋር ይገናኙ፡፡

ታካሚ ከሆንኩኝ በኋላ ቀጠሮ በምን መልኩ መያዝ
እችላለሁ?
እባክዎትን ቀጠሮ ለመያዝ ወደ ክሊኒክ ይደውሉ፡፡
ታካሚ አድርገን የተቀበልናቸው ታካሚዎች ብቻ
በተመሳሳይ ቀን ወይ በህመም ለመታከም ይችላሉ፡፡

መቼ መምጣት አለብኝ?
ታካሚ ከሆኑ በኋላ እባክዎትን ወደ ቀጦሮዎ ከ15
ደቂቃ በፊት ይድረሱ፡፡ ከቀጠሮዎ በፊት የብቁነት
ሰራተኛ ማግኘት ከፈለጉ፣ እባክዎትን ከአስፈላጊ
ወረቀቶች ጋር ከአንድ ሰዓት በፊት ይድረሱ፡፡

ለቀጠሮ ከዘገየህስ?

Inova Cares Clinic for Families ቦታዎች
Alexandria
4700 King St., Suite 100
Alexandria, VA 22302
ስልክ፡ 571.665.6599
ሰዓት፡ ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት
Annandale
7617 Little River Tpke., Suite 850
Annandale, VA 22003
ስልክ፡ 571.665.6636
ሰዓት፡ ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት
Manassas*
8051 Sudley Rd.
Manassas, VA 20109
ስልክ፡ 571.719.4180
ሰዓት፡ ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት
Sterling*
46440 Benedict Dr., Suite 208
Sterling, VA 20164
ስልክ፡ 571.665.6526
ሰዓት፡ ሰኞ - ዓርብ 8:30 ጥዋት - 5 ከሰዓት

ሁሉም ክሊኒኮች የህዝብ ትራንስፖርት በመጠቀም ተደራሽ ናቸው፡፡

ከ 15 ደቂቃ በላይ ከዘገዩ ላንቀበሎት ወይም
በቅርብ ባለ ቀጠሮ መሰረት በማድረግ የቀጠሮዎን

*አዋቂዎችንና ህፃናትን የሚያገለግል ክሊኒክ ስፍራ፡፡

ጊዜ ልናሳጥረዉ እንችላለን።

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎትን inova.org/ICCF ይጎብኙ ወይ ወደ
መረጡት ክሊኒክ አካባቢ ይደውሉ፡፡
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