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ለምናባዊ ቪዲዮዎ ወይም ለድምጽ ቴሌጤና  ለምናባዊ ቪዲዮዎ ወይም ለድምጽ ቴሌጤና  
ቀጠሮ ዝግጁ ይሁኑ!ቀጠሮ ዝግጁ ይሁኑ!

አንዴ የቪዲዮ የቴሌጤና  ቀጠሮ ከሰጡ በኋላ ከቡድናችን ሁለት ተጨማሪ አንዴ የቪዲዮ የቴሌጤና  ቀጠሮ ከሰጡ በኋላ ከቡድናችን ሁለት ተጨማሪ 
ማስጠንቀቂያዎች ይኖራሉማስጠንቀቂያዎች ይኖራሉ

1. ወዲያውኑ አንድ  የኢሜይል አገናኝ ያገኛሉ።

2. ከቀጠሮዎ 30 ደቂቃዎች በፊት የኤስኤምኤስ የጽሑፍ አገናኝ ያገኛሉ።

የእርስዎ አንድ ጠቅታ አገናኝ ማለት ምንም መተግበሪያ ወይም ማውረድ የእርስዎ አንድ ጠቅታ አገናኝ ማለት ምንም መተግበሪያ ወይም ማውረድ 
አያስፈልግም ማለት ነው። የቴሌ ጤና ቀጠሮ ጋር ለመገናኘት ጊዜው ሲደርስ አገናኙን ብቻ ይጫኑ!አያስፈልግም ማለት ነው። የቴሌ ጤና ቀጠሮ ጋር ለመገናኘት ጊዜው ሲደርስ አገናኙን ብቻ ይጫኑ!

አንዴ በድምጽ ብቻ የቴሌጤና ቀጠሮ ካስያዙ  የጉብኝትዎ ጊዜ ሲደርስ ደውለን እንጠራዎታለን ፡፡አንዴ በድምጽ ብቻ የቴሌጤና ቀጠሮ ካስያዙ  የጉብኝትዎ ጊዜ ሲደርስ ደውለን እንጠራዎታለን ፡፡

ለተጨማሪ ለተጨማሪ Whitman-Walker አገልግሎቶች ከቡድናችን ጋር ይገናኙ  አገልግሎቶች ከቡድናችን ጋር ይገናኙ 

የህዝብ ጥቅሞች እና መድን አሰሳ - 202.745.6151 
የሕግ አገልግሎቶች - 202.939.7630

የአስቸኳይ አደጋ ፒኢፒ  አገልግሎቶች - 202.797.4439 
ፒአርኢፒ  ክሊኒክ - 202.939.7690

አዲስ በኤች አይ ቪ ተጠቂ - 202.797.4437
ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኤች አይ ቪ እንክብካቤ መግባት - 202.797.4437 
ጂ.ኤም.ኤች.ደብሊው ወሲባዊ  ጤና ክሊኒክ መስመር - 202.745.6175

ኤች አይ ቪ /ኤስ.ቲ.አይ የሙከራ ቀጠሮዎች - 202.797.4439
የሕክምና እንክብካቤ - 202.745.7000

የስነምግባር ጤና - 202.939.7623
ምርምር - 202.207.2510

የጥንቃቄ አሰሳ - 202.745.7000
የሥርዓተ-ፆታ ማረጋገጫ አሰሳ - 202.797.4457 

የወጣት እንክብካቤ አሰሳ - 202.207.2360 
የእኩዮች ድጋፍ - 202.939.7646 
የተመጣጠነ ምግብ - 202.745.7000

መደበኛ ፋርማሲ መስመር - 202.745.6135
የድንገተኛ ፋርማሲ መስመር - 202-939-7620

ወቅታዊ ለሆነ መረጃወቅታዊ ለሆነ መረጃ whitman-walker.org/covidserviceupdates   
መጎብኘት ይችላሉ::መጎብኘት ይችላሉ::

የኮቪድ-19 የሙከራ ሥፍራ በ needatestgetatest.com.

የቴሌጤና ቀጠሮዎች አሁን ይገኛሉ! የቴሌጤና ቀጠሮዎች አሁን ይገኛሉ!  እባክዎን ዋና መስመሮቻችንን በ 202.745.7000 ለህክምና እንክብካቤ 
፣ ለባህሪ ጤና ወይም ለጥርስ ቀጠሮ ይደውሉ ፡፡

 » ለቀጠሮዎ ዝግጅት እርዳታ ለማግኘት whitman-walker.org/telehealth ይጎብኙ።

 » የሕመምተኛዎን ፖርታል ወይም መለያ አካውንት ለማቋቋም እርዳታ ለማግኘት የሚከተለውን ይጎብኙ  
whitman-walker.org/patient-login.



www.whitman-walker.org   | @whitmanwalker

የተስተካካሉ የመድኃኒት ቤት ሰዓታትየተስተካካሉ የመድኃኒት ቤት ሰዓታት

የዘመኑ የጤና ማዕከል ሰዓታትየዘመኑ የጤና ማዕከል ሰዓታት በቀጠሮ ብቻ

የየ Whitman-Walker ፋርማሲ ሎቢዎች ለሕዝብ ዝግ ናቸው።ፋርማሲ ሎቢዎች ለሕዝብ ዝግ ናቸው። 

ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 9 ሰዓት - 5 ሰዓት ጀምሮ በነፃ የቤት አሰጣጥን እና የታቀደውን የእግረኛ መንገድ መውሰጃ 
አገልግሎታችንን እንዲጠቀሙ እናሳስባለን ፡፡

 

ማድረስ ለእርስዎ አማራጭ ካልሆነ እባክዎን በቀጥታ ለፋርማሲ ቡድናችን ይደውሉ በ 866.724.1805 ከሰኞ እስከ 
አርብ ከጠዋቱ 9 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ፡፡ 

አቅርቦትን ለማቀናበር እባክዎ አቅርቦትን ለማቀናበር እባክዎ whitman-walker.org/pharmacy ይጎብኙ። ይጎብኙ።

የስራ ሰዓት 
ሰኞ- አርብ:ሰኞ- አርብ: 9:00 ጠዋት -6:00 ከሰዓት 
 ቅዳሜቅዳሜ 10:00 ጠዋት -3:00 ከሰዓት

የፋርማሲው ዋና መስመር፡የፋርማሲው ዋና መስመር፡ 202.745.6135 
ፋርማሲ ፋክስ፡፡ፋርማሲ ፋክስ፡፡ 202.332.0206

Whitman-Walker Health የፋርማሲው የፋርማሲው
1525 14th St. NW 

Washington, DC 20005

የስራ ሰዓት 

ሰኞ- አርብ: ሰኞ- አርብ: 9:00 ጠዋት -5:00 ከሰዓት   
ቅዳሜቅዳሜ ዝግ

የፋርማሲው ዋና መስመር፡የፋርማሲው ዋና መስመር፡ 202.745.6135  
 ፋርማሲ ፋክስ፡፡  ፋርማሲ ፋክስ፡፡ 202.595.0978

Max Robinson Center የፋርማሲው የፋርማሲው
2303 Martin Luther King Jr. Ave., SE,

Washington, DC 20020

Whitman-Walker በበ1525
1525 14th St., NW

የስራ ሰዓት

ሰኞ-ሐሙስሰኞ-ሐሙስ
8:30 ጠዋት  ጠዋት -5:30 ከሰዓት ከሰዓት

ክፍት 8:30 ጠዋት -12:30 ከሰዓት 

ዝግ 12:30 ከሰዓት -1:30 ከሰዓት 

ክፍት 1:30 ከሰዓት -5:30 ከሰዓት

አርብአርብ
8:30 ጠዋት  ጠዋት -5:00 ከሰዓት ከሰዓት

ክፍት 8:30 ጠዋት -12:30 ከሰዓት 

ዝግ 12:30 ከሰዓት -8:30 ከሰዓት 

ክፍት 2:30 ከሰዓት -5:00 ከሰዓት

የስራ ሰዓት

Max Robinson Center
2301 Martin Luther King, Jr. Avenue, SE

ሰኞ-ሐሙስሰኞ-ሐሙስ
8:30 ጠዋት  ጠዋት 5:30 ከሰዓት ከሰዓት

ክፍት 8:30 ጠዋት -12:30 ከሰዓት 

ዝግ 12:30 ከሰዓት -1:30 ከሰዓት 

ክፍት 1:30 ከሰዓት -5:30 ከሰዓት

አርብአርብ
8:30 ጠዋት  ጠዋት -5:30 ከሰዓት ከሰዓት

ክፍት 8:30 ጠዋት -12:30 ከሰዓት 

ዝግ 12:30 ከሰዓት  -2:15 ከሰዓት 

ክፍት 2:15 ከሰዓት  -5:30 ከሰዓት


