እኛን ለማግኘት

የኤች.አይ.ቪ ደም ምርመራ ወጤትዎን ያዉቃሉ?
ካላወቁ እንዲመረመሩ ልንረዳዎት እንችላለን፤
እንዲሁም ቫይረሱ በደምዎ ዉስጥ ከተገኘ ሙሉ
የህክምና አገልግሎት ልንሰጦት ዝግጁ ነን፡፡

ኔይበርሁድ ሄልዝ
ለኤች.ኤይ.ቪ አገልግሎቶች:

የደም ምርመራ ዉጤትዎን ይወቁ

የኤች.ይ.ቪ የደም ምርመራ አገልግሎት
ለማግኘት ወደ ማህበረሰብ ሰራተኛ
ይደዉሉ

703.535.5568
የዉስጥ መስ. 3015 or Ext. 2607

ኢ-ማይል፡
rwinfo@neighborhoodhealthva.org

ስልክ: (703) 535-5568, የዉስጥ መስ. 3015

ፖዘቲቭ ኖት ወይስ
ኔጌቲቭ?

ድረ-ገፅ
www.neighborhoodhealthva.org

የአገልግሎት አማራጮችዎን ይወቁ
ጤናዎትን ለመጠበቅና ለማሻሻል የሚረዱ
አገልግሎቶችንና ድጋፎችን ለማወቅ የሚያግዞትን
ባለሙያችንን ያነጋግሩ
ስልክ: (703) 535-5568, የዉስጥ መስ. 2607

የህክምና አገልግሎት ያግኙ!
ኔይበርሁድ
ሄልዝ(Neighborhood
Health) ቫይረሱ በደማቸዉ ዉስጥ ለሚገኝ
ሰዎች ሁሉን አቀፍ የህክምና ግልጋሎት ይሰጣል
— ለዝርርሩ የውስጥ ገፆችን ይመልከቱ፡፡

አድራሻ
ኔይበርሁድ ሄልዝ(Neighborhood Health)
በ ኬሲ ጤና ጣቢያ
1200 ኖርዝ ሀዋርድ ስትሪት
አሌክሳንድሪያ, ቨርጂኒያ 22304
የኔይበርሁድ ሄልዝ ተልዕኮ ማህበረሰቡን መሰረት
ያደረገ፤የተቀናጀና ተደራሽነት ያለዉ የስነ-አዕምሮና
የአፍ ዉስጥ ጤና እንክብካቤን ያካተተ የመጀመሪያ
ደረጃ የጤና አገልግሎት ለአሌክሳንዲሪያና አካባቢዉ
ህብረተሰብ መስጠት ነው፡፡

የደም ምርመራ ና የህክምና
አገልግሎት እንዲያገኙ
እንረዳዎታለን

የኔይበርሁድ ሄልዝ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፕሮግራም

ቫይረሱ በደማቸዉ ለሚገኝ የምንሰጣቸዉ አገልግሎቶች
ምን ምን ናቸዉ?
 ማህበረሰብ

አቀፍ የደም ምርመራ ድጋፍ፡ ግለሰቦች
የኤች.አይ.ቪ ምርመራ ዉጤታቸዉን እንዲያዉቁና
የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ማገዝ.

የፕሮግራሙ ግቦች፤










የአካባቢዉን ማህበረሰብ አካላት
አግኝቶ የኤች.አይ.ቪ የደም ምርመራ
ዉጤታቸዉን እንዲያዉቁ ማነሳሳት፤
ቫይረሱ በደማቸዉ ለሚገኝ ግለሰቦች
ለጤና መድህን ዋስትናና ሌሎች
ጥቅማጥቅሞችን እዲያመለክቱ ማገዝ፤
የተቀናጀና ጥራቱ የተጠበቀ
የተመላላሽ ህክምና፤የስነ-አዕምሮና
የአፍ ዉስጥ ጤና እንክብካቤ ቫይረሱ
በደማቸዉ ለሚገኝ ግለሰቦች
መስጠት፡
ቫይረሱ በደማቸዉ ለሚገኝ ግለሰቦች
አጠቃላይ የአንድ ለአንድ የሜዲካልና
የስነ አዕምሮ ኬዝ ማናጅመንት
አገልግሎት መስጠት፡
ቫይረሱ በደማቸዉ የሚገኝ ግለሰቦች
ጤናቸዉን እንዲጠብቁና የቫይረሱን
ስርጭት እነዲገቱ እገዛ ማድረግ.

 የነፃ

ትራንስፖርት አገልግሎት፡ ወደ ጤና ተቋማችን
ሲመጡ ና ወደቤትዎ ሲመለሱ የታክሲ አገልግሎት
መስጠት

 ነፃ

የትርጉም አገልግሎት በአማርኛ



የሜዲካል ኬዝ ማናጅምንት ተገልጋዮች ያሉባቸዉን
ችግሮች እንዲገነዘቡና የተቀናጀ እንክብካቤ እንዲያገኙ
መርዳት



የተመላላሽ ህክምናና፤
እንክብካቤ፤ለኤች.አይ.ቪ፡ለመደበኛ የጤና ምርመራና
ለሴቶች ጤና



የስነ-አዕምሮ ጤናና የምክር አገልግሎት፤ በዕለት
ተለት እንቅስቃሴ እና በቤየተሰብ ዙሪያ ለሚያጋጥሙ
ችግሮች እንዲሁም ኤች.አይ.ቪ የደም ምርመራ
ዉጤትዎን በተመለከተ ለሚያስፈልግዎት የማማከር
አገልግሎት መስጠት



የአፍ ዉስጥ ጤና እንክብካቤ ፤ ለመደበኛ ምርመራ
ለጥርስ እጥበት፤ለሙሌት፤ለጥርስ ነቀላና ለልዩ የጥርስ
እንክብካቤ



የፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድኃኒት ድጋፍ ፕሮግራም፤ዉድ
ለሆኑ የፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድኃኒቶች ክፍያ መፈፀም

 በመደበኛነት

የጤናን ሁኔታ ለመከታተል የሚረዳ
የላብራቶሪ አገልግሎት

 የጤና

መድን ዋስትና ሽፋን፡መስፈርቱን ለሚያሟሉ
ግለሰቦችና ቤተሰቦቻቸው ከክፍያ ነፃ የሆኑ
አገልግሎቶችንና የኮፔይመንት ድጋፍ

ስለ እኛ
ኔይበርሁድ ሄልዝ ማን ነው;
ኔይበርሁድ ሄልዝ በ ሰሜን ቨርጂኒያ የመጀመሪያዉና
ትልቁ፤በፌደራል ደረጃ ዕውቅና የተሰጠው ብቁ
የጤና ተቋም ነው፡፡
ተቋማችን በየዓመቱ በሺዎች ለሚቆጠሩ ከጨቅላ
ህጻናት እስከ አዛውንት ዕድሜ ክልል ያሉ
የማህበረሰብ ክፍሎችን ያገለግላል፡፡
ኔይበርሁድ ሄልዝ አብዛኛውን የጤና መድህን ዋስትና
የሚቀበል ሲሆን የጤና መድህን ዋስትና ለሌላቸውና
በራሳቸው ለሚከፍሉ ከፍተኛ ቅናሽ ያደርጋል፡፡
ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝ የኔይበርሁድ ሄልዝ
ተገልጋዮች ራያን ዋይት በሚባል ፕሮግራም በኩል
ከፌደራል መንግስት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ያለምንም
ወይም በትንሽ ክፍያ የጤና እንክብካቤ ያገኛሉ፡፡

የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፕሮግራም ሰራተኞች
እናንተን ለማገልግል ዝግጁ ናቸው!

