Chăm Sóc Sức Khoẻ Răng, Mắt và Y tế MIỄN PHÍ

SEATTLE/KING COUNTY CLINIC
Từ ngày 26 đến ngày 29 Tháng Mười, 2017
tại Seattle Center (Trung Tâm Seattle)

Giới thiệu về phòng khám
• Chào đón tất cả mọi người! Bệnh nhân KHÔNG
cần phải có ID hoặc giấy tờ chứng minh tình
trạng nhập cư
• Các vé vào cửa được phát lúc 5 giờ sáng tại
Fisher Pavilion ở Seattle Center (Góc 2nd Ave &
Thomas St)
Fisher Pavilion mở cửa hàng ngày lúc 12 giờ 30
phút trưa
• Không đăng ký trước: AI ĐẾN TRƯỚC SẼ
ĐƯỢC PHỤC VỤ TRƯỚC
• Đỗ xe MIỄN PHÍ tại hai địa điểm:
- Mercer St. Garage, 650 3rd Ave N
- 1st Ave Garage, 220 1st Ave N
• Đó sẽ là một ngày dài. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để
chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy đem theo đồ ăn
và đồ uống, và bất kỳ loại thuốc nào mà quý vị có
thể cần uống trong ngày. Hãy mặc quần áo thoải
mái.

MIỄN PHÍ toàn bộ các dịch vụ
NHA KHOA: Trám răng, nhổ răng, chụp X quang,
vệ sinh răng miệng
NHÃN KHOA: Khám sàng lọc thị lực, khám mắt
tổng thể, kính đọc sách và kính thuốc theo đơn. Hãy
đem theo đơn kê cắt kính hiện tại (trong vòng một
năm) để không phải khám lại và chỉ cần cắt kính.
Y TẾ: Khám sức khỏe, xét nghiệm kính phết PAP,
chụp X quang, EKG, chụp cắt lớp vú, siêu âm, chăm
sóc bàn chân, chăm sóc vết thương, các xét nghiệm
lựa chọn trong phòng thí nghiệm, sức khoẻ hành vi,
chủng ngừa, châm cứu, chăm sóc bằng liệu pháp thiên
nhiên và nắn bóp cột sống, tư vấn vật lý trị liệu, tư
vấn dinh dưỡng và dược phẩm
NGUỒN LỰC: công tác xã hội, trợ giúp với bảo
hiểm y tế và còn nhiều hơn nữa

• Sẽ có rất nhiều bệnh nhân. Quý vị không thể vừa
khám răng, vừa khám mắt trong cùng một ngày.
Bệnh nhân có thể xếp hàng chờ lấy vé vào cửa
vào ngày hôm sau để khám thêm.
• Dịch vụ thông dịch sẽ có sẵn tại Phòng khám.

Tìm hiểu thêm thông tin tại:
seattlecenter.org/patients
Email:
SKCClinic@seattlecenter.org
Điện thoại:
206.684.7200

