
   
Karibu ku Kituo cha Afya Ingham 

Community Health Centers 
 

TAARIFA YA KAZI 

 
Ujumbe wetu ni kufika ku kiwango cha juu cha afya yawa jamii kwa kuwawezesha watu 

kuboresha afya na ustawi wao.  

 
Tunaheshimiwa kwa kukutumikia na kusaidia afya yako.  Tunatumaini kwamba utafurai 
kuhusu huduma ya afya yako hapa.  Kama mgonjwa mpya , hapa ni baadhi ya mambo 

tunayotaka kujua kuhusu huduma zetu na huduma yako hapa: 
 

Malipo ya ada: Kutoa malipo ya ada inapatikana kwa wagonjwa wanaostahiki kwa ada 
zinazolipwa kwa  huduma.   Uwezo ya malipo ya ada unategemea ukubwa wa familia / kaya 
na kipato. Utaendelea kupata huduma za afya hapa bila kujali uwezo wako wa kulipa. 

 
Baada ya masaa: Ikiwa kituo cha afya kinafungwa, na unahitaji ushauri wa kliniki, 

unaweza kufikia mtoa huduma wa afya ya wito kwa kupiga namba ya  simu ya ofisi na 
utaunganisha moja kwa moja na huduma yetu ya kujibu baada ya saa.  Ikiwa una hatari ya 
kutishia maisha, lazima uite 9-1-1 au uende kwenye chumba cha dharura cha karibu.   

 
Kufuta miadi: Ikuwa huweze kufanya miadi yako , unahitaji kuita kituo cha afya na 

kuwajulisha haraka iwezekanavyo ili muda wako wa kuteuliwa uweze kupatikana kwa mtu 
mwengine . Ikiwa umekwenda kuchelewa kwa miadi yako , huenda hauwezekani kuonekana 
mara moja, kama wagonjwa wengine waliopangwa wanaweza kuhitaji kutumiwa mbele 

yako. Asante kwa hiari hii.   
 

 Portal ya mgonjwa: Unaweza kupata habari za afya yako kwa urahisi,  kupata dawa, 
ratiba ya miadi, wasiliana na timu ya matibabu au ya meno na uone matokea ya mtihani 
mtandaoni kwenye bandari yetu ya salama ya wagonjwa.  Mpokeaji anaweza kukupa ishara 

na maelekezo ya kuanzisha akaunti yako ya portal.   
 

Tafsiri na ukalimani: Ni muhimu sana kwetu kwamba una uwezo wa kuwasiliana na 
mahitaji yako na kuelewa huduma yako. Tunajitahidi kutoa mkalimani wa lugha au kutoa 
vifao vilivyotafsiriwa katika lugha unayowasiliana nayo.  Tafadhali basi mwenye kukubalika 

ajue kama unahitaji mkalimani au habari kwa lugha nyingine.  Watakusaidia.    

 

Afya Bora Inakuanza na Wewe. Tunaweza Kukusaidia kufika huko. 
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