د  PIEDMONTروغتیایي خدمتونه

د مرکزي NCپالن شوې پالر/مور ولي

د  Prospect Hillټولنیز روغتیایي مرکز

1765 Dobbins Drive, Chapel Hill
Sage Rd.

Erwin Rd.

Highway 86

Lowes

Dobbins Dr.

وایټېډ :روغتیایي او د
غاښونو کلینیکونه

North to Hwy 70
15-501

Durham

Chapel Hill

د  Chapel Hillټولنیز روغتیایي مرکز
1828 Martin Luther King Jr. Boulevard, Chapel Hill

Harris Teeter
د Chapel Hillټولنیز روغتیایي مرکز

Weaver Dairy Road

د Carrboroټولنیز روغتیایي مرکز او SHAC
301 Lloyd Street, Carrboro

Colombia St./ Martin Luther King Jr Blvd./
Hwy 86

Fowler St.

Carr Millسوداګریز مرکز

Main St.

Manning Dr.

Greensboro St.

Lloyd St.

Harris
Teeter
د UNCکورني درمل

Pittsboro St.

د Carrboroټولنیز روغتیایي مرکز
بېړنۍ خونه

UNCروغتون

د غاښونو
ښوونځی

Mason Farm
ACC

Hwy 54 towards Carrboro

15-501 South towards Pittsboro

Margaret Ln.

MLK Jr. Blvd./Hwy 86

د سوېل د بشري
خدمتونو مرکز

Cameron Ave.

King St.

د سوېل د بشري خدمتونو مرکز
2501 Homestead Road, Chapel Hill
Estes Dr.

روغتون
101 Manning Drive, Chapel Hill
د غاښونو کلینیک
385 S. Columbia Street, Chapel Hill
کورني درمل
590 Manning Drive, Chapel Hill
د امبوالنس د پاملرنې مرکز )(ACC
102 Mason Farm Road, Chapel Hill

And I-40

Homestead

I-40

UNCروغتونونه ،د غاښونو کلینیک ،کورني
درمل او د سراپايي پاملرنې مرکز

South to I-85

86 Churton St. Hwy

Hillsborough
approximately 13
miles south

W. Tryon St.

Weaver Dairy Rd.

ټولنه
Prospect Hill

د ریچارډ اي .وایټېډ د خدمتونو مرکز
300 W. Tryon Street, Hillsborough

Wake St.

Main St.

پالن شوې پالر/مور ولي

Hassel St.

پوسته خانه

د اورېنج ناحیې د روغتیا ډیپارټمنټ

I-40

322 Main Street, Prospect Hill

د موقعیت نقشې

لګښت
ډېری دغه موقعیتونه د تخفیف لرونکو فیسونو په
وضع کولو سره د کورنۍ عاید ته په کتو ارزان بیه
خدمتونه وړاندې کوي یا ښایي د مالي مرستې
وړاندیز وکړي .ښایي تاسو د Medicaidاو Health
Choiceلپاره هم پر شرایطو برابر یاست تر څو
ستاسو او ستاسو د کورنۍ لپاره د خدمتونو لګښت
ادا کړي.
د نورو معلوماتو لپاره د اورېنج ناحیې د ټولنیزو
خدمتونو له ډیپارټمنټ سره اړیکه ټینګه کړئ
.)919( 042-0022

د ټولنې روغتیايي
او د غاښونو
کلینیکونه
اورېنج ناحیه
د ژوند ګواښونکو بېړنیو
وضعیتونو په صورت
کې له  9-1-1سره
اړیکه ټینګه کړئ

پښتو Pashto -

روغتیایي خدمتونه
*د اورېنج ناحیې د روغتیا ډیپارټمنټ
www.OrangeCountyNC.gov/Health
(919) 245-2400
د سوېل د بشري خدمتونو مرکز — Chapel Hill
د وایټېډ د خدمتونو مرکز — Hillsborough

*د PIEDMONTروغتیایي خدمتونه
www.PiedmontHealth.org
د Carrboroټولنیز روغتیایي مرکز

(919) 942-8741
د Prospect Hillټولنیز روغتیایي مرکز

 UNCخدمتونه

د غاښونو اړوند خدمتونه

*د UNCد روغتونونو د ټلیفون مسوول
(984) 974-1000

که چېرته تاسو چټکې پاملرنې ته اړتیا لرئ ،خو
بېړنۍ وضعیت نه وي ،نو د بېړنۍ پاملرنې دغه
مرکزونه ناروغان په سراپایي توګه مني .تاسو
باید تمه ولرئ چې له مخکې تادیه ترسره کړئ.
ځینې مرکزونه په نغدي ډول تادیه مني او
ځینې یې د بیمې په کارت کې درج کوي .ډېری
یې د اونۍ په  7ورځو کې خالص وي.

*د التینو د روغتیا لپاره د UNCمرکز
(984) 974-5800
*د UNCکورني درمل
(984) 974-0210
*د سراپایي پاملرنې مرکز
(کورني درمل)
(984) 974-4464

(800) 898-9577
د Chapel Hillټولنیز روغتیایي مرکز

FastMed
(919) 913-0996
1407 E. Franklin St.—Chapel Hill

*د اورېنج ناحیې د روغتیا ډیپارټمنټ
www. OrangeCountyNC.gov/Health
(919) 245-2435
د وایټېډ د خدمتونو مرکز — Hillsborough Only

(919) 951-7600
*د مرکزي NCپالن شوې پالر/مور ولي

www.PlannedParenthood.org
(919) 942-7762

د چاپېل هېل دفتر (یوازې تناسلي خدمتونه)

* SHAC

*د PIEDMONTروغتیایي خدمتونه
www.PiedmontHealth.org
د Carrboroټولنیز روغتیایي مرکز

(919) 933-9087
د Prospect Hillټولنیز روغتیایي مرکز

(336) 562-3123

)د زده کوونکي د روغتیایي اقدام مجموعه)

*د UNCد غاښونو ښوونځی او * SHAC
www.Dentistry.UNC.edu/Patient/
(919) 537-3737

په کاربورو ټولنیز روغتیایي مرکز کې د زده کوونکو
یوه وړیا کلینیک به ځینې وخت د چهارشنبې پر
شپو فعالیت کاوه

د Manning Driveپه څنډه او د سوېلي کولمبیا پر سړک
په Tarrson Hallکې د UNCپه کمپ Chapel Hill -کې
موقعیت لري

www.med.unc.edu/shac
(984) 538-1031

*په هسپانوي ژبه خبرې کوونکي کارکوونکي موجود دي

چټکه پاملرنه

*د اورېنج کورنۍ روغتیایي ګروپ
(919) 732-9311
210 Cameron St.—Hillsborough

MedAccess
(919) 510-6679
1840 MLK Boulevard—Chapel Hill

*MedFirst
)د کورنۍ پخوانی ډاکتر)
(919) 968-1985
1728 N. Fordham Blvd.—Chapel Hill

*د UNCچټکه پاملرنه
(919) 957-6610
6013 Farrington Rd, Suite 101—Chapel Hill

*د UNCد کورنۍ درملنې په مرکز
کې بېړنۍ پاملرنه
(984) 947-0210
590 Manning Drive—Chapel Hill

