በቴሌ ጤና እንክብካቤዎን
ይቀጥሉ!
በአንድ ጠቅታ የመስመር ቀጠሮዎን ማግኘት

ይችላሉ! ለቴሌጤና ቀጠሮ ከተያዘልዎ

በኋላ የአንድ ጠቅታ አገናኝ ወዲያውኑ በኢሜይል ይላክልዎታል ፡፡ የኤስ.ኤም.ኤስ
ጽሑፍ አገናኝ ሊንክዎ ከመስመር ላይ የያዙት ቀጠሮ ከመድረሱ በፊት ይላካል፣
በአብዛኛው ከመስመር ላይ ቀጠሮዎ 30 ደቂቃ በፊት የላካል።
ከዚህ በተጨማሪ የመስመር ላይ ቴሌጤና ቀጠሮዎን “Healow” የሚባል
መተግበሪያ ከአይኦኤስ መደብር እና ከጎግል መደብር በማውረድ ወይም በዴስክቶፕዎ
የታካሚ መግቢያ መለያ ውስጥ በመግባት ማግኘት ይችላሉ።

ለቀጠሮዎ ዝግጅት እርዳታ ለማግኘት whitman-walker.org/telehealth
ይጎብኙ።
የታካሚዎን መግቢያ ለማግኘት ወይም አዲስ መለያ ለመፍጠር እርዳታ
ካስፈለግዎ whitman-walker.org/patient-login ይጎብኙ።

ለቴሌጤና አገልግሎት ከቡድናችን ጋር መገናኘት ይፈልጋሉ?
» ድንገተኛ የ PEP አገልግሎቶች
» 202.797.4439

» ምርምር
» 202.207.2510

» PrEP ክሊኒክ
» 202.939.7690

» የህዝብ ጥቅሞች እና የኢንሹራንስ ማውጫ
» 202.745.6151

» አዲስ ኤች አይ ቪ የተገኘበት
» 202.797.4437

» እንክብካቤ ማውጫ
» 202.745.7000

» ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኤች.አይ.ቪ. እንክብካቤ የሚገባ
» 202.797.4437

» የሥርዓተ-ፆታ ማረጋገጫ ማውጫ
» 202.797.4457

» GMHW ወሲባዊ ጤና ክሊኒክ የስልክ መስመር
» 202.745.6175

» የወጣት እንክብካቤ ማውጫ
» 202.207.2360

» የሕክምና እንክብካቤ
» 202.745.7000

» የእኩያ አገልግሎት
» 202.939.7646

» የባህሪ ጤና
» 202.939.7623

» ስነ ምግብ
» 202.745.7000

» የሕግ አገልግሎቶች
» 202.939.7630
www.whitman-walker.org |

@whitmanwalker

ከኋላ የሚቀጥል »

እነዚህ የ Whitman-Walker መገኛዎች እስከመጪ ማሳሰቢያ ድረስ ዝግ ናቸው፡

ተዘግቷል

ተዘግቷል

ተዘግቷል

Eastern Market Youth Services
651 Pennsylvania Ave., SE

Whitman-Walker በ LIZ
1377 R St., NW, Suite 200

The Corner at Whitman-Walker
1701 14th St., NW

የተስተካካሉ የመድኃኒት ቤት ሰዓታት
የስራ ሰዓት

የስራ ሰዓት

ሰኞ - አርብ: ጠዋት 3፡00ሰዓት-11 ሰዓት
ቅዳሜና እሁድ ዝግ ነው

ሰኞ - አርብ: ጠዋት 3፡00ሰዓት-11 ሰዓት
ቅዳሜና እሁድ ዝግ ነው

የፋርማሲው ዋና መስመር፡ 866.724.1805
የፋርማሲው ፋክስ: 202.332.0206

የፋርማሲው ዋና መስመር፡ 866.724.1805
የፋርማሲው ፋክስ: 202.595.0978

Whitman-Walker Health የፋርማሲው

Max Robinson Center የፋርማሲው

1525 14th St. NW Washington, DC 20005

2303 Martin Luther King Jr. Ave., SE, Washington, DC 20020

የጤና ማእከል የመተንፈሻ ክሊኒክ ሰዓታ ት
በቀጠሮ ብቻ

Whitman-Walker በ 1525

የስራ ሰዓት

የስራ ሰዓት

ሰኞ - ረቡዕ እና አርብ:

ሰኞ - ረቡዕ እና አርብ:

ጠዋት 3፡፡00ሰዓት
ሰዓት-11
ሰዓት

ጠዋት 3፡፡00ሰዓት
ሰዓት-11
ሰዓት

ሃሙስ:

ሃሙስ:

ጠዋት 3፡፡00-6፡፡30

1525 14th St., NW

ጠዋት 3፡፡00-6፡፡30

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

ኮቪድ-19 ስለመከላከል የሚወጡ ዜናዎች እና ምርጥ ልምዶች በየቀኑ በፍጥነት እንደመቀያየራቸው መጠን፣
ኮቪድ
እኛም እነዚህን የመከላከል ምክሮች ለማንፀባረቅ አገልግሎታችንን ማስተካከል እንቀጥላለን።

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

www.whitman-walker.org |

@whitmanwalker

ከኋላ የሚቀጥል »

