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ေအာရိန္း ေကာင္တီ က်န္းမာေရး ဌာန
စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္

Interpreter services are free of charge.

(919) 245-2400

www.OrangeCountyNC.gov/Health

(၉၁၉) ၂၄၅-၂၄၀၀

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

Southern Human Services Center
2501 Homestead Road
Chapel Hill, NC 27516

(919) 245-2435 (၉၁၉) ၂၄၅-၂၃၅၄

သြားဖက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေဟးစ္ဘေရာ့ တည္ေနရာ အတြက္သာ ရႏိုင္ပါသည္။
တနလၤာေန႔ မွ ၾကာသပေတးေန႔

ေသာၾကာေန

နံနက္ ၈ နာရီ - ညေန ၅ နာရီ

နံနက္ ၈ နာရီ - မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
•

ေရာဂါစစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ ကုသမႈ

•

သြားအေပါက္ဖာျခင္း

•

ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

•

ရိုးရိုးသြားႏုတ္ျခင္း

•

သြားပိုးစားၿခင္းမွ ကာကြယ္ၿခင္း

•

ႏို႔စုိ႔ကေလး ခံတြင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး

•

သန္႔စင္ျခင္း

•

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သြားသန္႔စင္ျခင္း ႏွင့္ ပညာေပးျခင္း

ေငြေပးေခ်မႈ
သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးခန္းမွ တစ္ၾကိမ္လာျပလွ်င္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၃၀ ႏႈန္းႏွင့္တကြ၊ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
•

လက္ငင္းေငြ

•
•

ခ်က္လက္မွတ
Visa/ MasterCard

•
•
•

Medicaid
Health Choice
သြားဘက္ဆုိင္ရာ အာမခံ

(919) 245-2360 (၉၁၉)၂၄၅-၂၃၆၀

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရံုးခ်ိန္ ႏွင့္ တည္ေနရာ

131 West Margaret Lane, Ste. 100
Hillsborough, NC 27278

တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔
နံနက္ ၈ နာရီ - ညေန ၅ နာရီ

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား
•

စားေသာက္ဆုိင္မ်ား

•

လမ္းေပၚ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား

•

ေန႔ေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာမ်ား Schools

•

ေႏြရာသီ စခန္းသြင္းမႈမ်ား

•

နားေနေဆာင္/ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား

•

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား

•

ယာယီေနရာထိုင္ခင္း

•

ေရတြင္းမ်ား

•

အုပ္စုလိုက္ ေနအိမ္မ်ား

•

မိလႅာကန္ စနစ္မ်ား

•

ေဆးမင္ေၾကာင္ အႏုပညာရွငမ
္ ်ား

•

အမ်ားျပည္သူသံုး ေရကူးကန္မ်ား

•

ခဲ အဆိပ္သင့္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ပညာေပးျခင္း
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အတြက္ ပံုစံထုတ္ ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား မွတဆင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သန္စြမ္းမႈ
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ အထဲ၌ ပါဝင္သည့္အရာမ်ားမွာ •

ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ က်န္းမာေရး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ညိွႏိႈင္းမႈ

•

အျခားႏုိင္ငံမွ အေျခစိုက္ရန္ ဝင္လာသူ ႏွင့္ ဒုကၡသည္ က်န္းမာေရး ပူးေပါင္းမႈမ်ား

•

က်န္းမာေရး မူဝါဒ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ

•

ေဆးရြက္ႀကီး ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ရပ္နားလိုက္ျခင္း

•

ေအာရိန္း ေကာင္တီ၏ “Healthy Carolinians”

•

“Tobacco Reality Unfiltered” (TRU) (ေဆးရြက္ၾကီး
လက္ေတြ႕ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) လူငယ္အသင္း

(919) 245-2400 (၉၁၉) ၂၄၅-၂၄၀၀

တစ္ကိုယ္ေရကိုယ္ပိုင္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Chapel Hill ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္

Hillsborough ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္
တနလၤာေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊

အဂၤါေန႔

တနလၤာေန႔၊ အဂၤါေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔႔၊

ၾကာသပေတးေန႔

ၾကာသပေတးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔

နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - ညေန ၆း၃၀

ေသာၾကာေန႔

နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - ညေန ၆း၃၀

နံနက္ ၈ နာရီ - ညေန ၅ နာရီ

နာရီ

နံနက္ ၈ နာရီ - ညေန ၅ နာရီ .

နာရီ

လူႀကီးမ်ား
•

ဖ်ားနာမႈ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

•

အထူး လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား

•

ေရာဂါလကၡဏာ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္

•

ရင္သား ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းဆိုင္ရာ ကင္ဆာ စစ္ေဆးျခင္း

•

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ကိုယ္တုိင္စီမံေဆာင္ရြက္ေရး ပညာေပးျခင္း

စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
•

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား

အာဟာရတုိက္ေကြ်းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
•

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ
သုိ႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြက္မတ
ႈ ြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္

(DSME)

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အစားေသာက္ႏွင့္အာဟာရ ကြ်မ္းက်င္သႏ
ူ ွင့္
အာဟာရတုိက္ေကြ်းမႈ လမ္းညႊန္အႀကံျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံႏုိင္သည့္ ေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံႏုိင္သည့္ ေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေဆာင္ရြကၿ္ ပီး အမ်ားစုမွာ အခမဲ့ ကုသေပးသည္။
•

လိင္ဆက္ဆံမႈမွ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါ (STD) အေပၚ

•

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း

အႀကံဥာဏ္ ရယူျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း
•

တီဘီ ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ကုသမႈ

ဒုကၡသည္ က်န္းမာေရး
•

I-693 ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္စြက္ျခင္း

•

ကေလးမ်ားအတြက္ ခဲအဆိပ္သင့္မႈ စမ္းသပ္ျခင္း

•

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ား စစ္ေဆးျခင္း

•

ဘာသာစကား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား

မိသားစု စီမံကိန္းခ်ျခင္း
•

အႀကံဥာဏ္ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း

•

သေႏၶတားဆီးျခင္း

•

ဓာတ္ခြဲခန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ စမ္းသပ္ျခင္း

•

ကိုယ္ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား

•

NC ေဒသတြင္းေယာက်ၤားသားေၾကာျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္

မိခင္ က်န္းမာေရး
•

ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

•

ကေလး ႏွင့္ မိသားစု အႀကံဥာဏ္ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း

•

မီးဖြားၿပီးစိတ္က်ေရာဂါ/ေမြးကင္းစ အိမ္တြင္းကုသျခင္း

•

WIC (West Tryon Street ေနရာအတြက္သာ)

ကေလးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
•

က်န္းမာသည့္ကေလး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

•

မိဘပညာေပးျခင္း

•

ဖ်ားနာမႈ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

•

အားကစားမ်ား/စခန္းသြင္း က်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း

•

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

•

မူႀကိဳ ႏွင့္ သူငယ္တန္းက်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း

•

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား

•

WIC (West Tryon Street ေနရာအတြက္သာ)

•

ကေလးမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေငြေပးေခ်မႈ
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈအေပၚမူတည္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ၿပီး ယင္းအထဲ၌ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္အရာမွာ-

•
•
•

ဝင္ေငြ ႏွင့္ မိသားစု အရြယ္အစား အေပၚမူတည္၍ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏုိင္ျခင္း
အနည္းဆံုး ေငြေပးေခ်မႈ
ကုန္က်စရိတ္မရ

Medicaid၊ Medicare၊ Health Choice၊ လက္ငင္းေငြေပးေခ်မႈ၊ ခ်က္လက္မွတ္ေငြေပးေခ်မႈ၊ Visa/Mastercard ျဖင့္ေငြေပးေခ်မႈ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ကိုယ္ပိုင္အာမခံ တို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္ခံ ပါသည္။
သင့္ ရက္ခ်ိန္းကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲေသာအခါ ကုန္က်စရိတ္ကိုပါ ႀကိဳတင္ေမးျမန္းထားရန္ ေသခ်ာေစပါ။

