
   
ام الصحية المجتمعيةكمرحبا بكم في مراكز إن  

 

,لمجتمعلمهمتنا هي تحقيق أعلى مستوى من العافية                 نبيا  

.من خالل تمكين الناس من تحسين صحتهم ورفاههم  
S 

 كهنا. كمريض جديد،هنا مصحتك. نأمل أن تكونوا سعداء برعايتكلنحن فخورون لخدمتك ودعم أفضل 
.بعض األشياء نود منك أن تعرف عن خدماتنا ورعايتك هنا  

 

للمرضى المؤهلين. وتستند األهلية للحصول  ستحقةالم رسومالم: يتوفر خصم على والرس جدول
سوف تستمر في الحصول على وأنت رسوم على عائلتك / حجم األسرة والدخل. العلى خصم 

.خدمات الرعاية الصحية هنا بغض النظر عن قدرتك على الدفع . 
 

، يمكنك الطبيةبعد ساعات الوصول: إذا تم إغالق المركز الصحي، وكنت في حاجة إلى المشورة 
 بنا وسوف تتصل تلقائيا مع خدمة الردى مقدمي الخدمات الطبية على رقم هاتف مكتعل االتصال

أو   191  إذا كنت تواجه حالة طوارئ تهدد الحياة، يجب عليك االتصال بالرقمأما . الدوام بعد ساعات

 .الذهاب إلى أقرب غرفة طوارئ
 

إذا كنت غير قادر على تحديد موعدك، تحتاج إلى االتصال بالمركز الصحي وإخطارهم  : الموعدإلغاء 
وقت موعدك متاحة لشخص آخر.يكون في أقرب وقت ممكن حتى   

 بوجود جدولعلى الفور،  دخول غرفة الفحصإذا كنت متأخرا عن موعدك، قد ال تكون قادرا على  
الكياسة.على هذه  قبلك. شكرا لكم ونخدمي أخرين محدد سلفا  مرضى ل  
 

 
بوابة المريض: يمكنك بسهولة الوصول إلى المعلومات الصحية الخاصة بك، والحصول على عبوات 
الدواء، جدولة موعد، والتواصل مع الفريق الطبي أو طب األسنان الخاص بك ومعرفة نتائج المختبر 

ر لك رمز والتعليمات إلنشاء على الخط في بوابة المريض آمنة لدينا. موظف االستقبال يمكن أن توف
 .حساب البوابة المريض الخاص بك

 

الترجمة والتفسير: من المهم جدا لنا أن تكون قادرا على التواصل احتياجاتك وفهم رعايتك. نبذل 
بشكل أفضل لتوفير مترجم لغوي أو تقديم مواد مترجمة باللغة التي تتواصل معها. و قصارى جهدنا 

قبال إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو معلومات بلغة أخرى. وسوف يرجى إعالم موظف االست
.يساعدونك  

أليها.معك. نستطيع مساعدتك للوصول تبدأ فضل الصحة أال   
 

Better Health Begins With You. We Can Help You Get There. 
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