Chăm sóc y tế
Các Trung Tâm Y Tế Quận Multnomah & Các Trung Tâm Y Tế Học Sinh
Vì sự an toàn của mọi người, xin vui lòng luôn gọi trước khi đến bất kỳ phòng khám bịnh nào.
Trung Tâm Y Tế Học Sinh Parkrose mở cửa! Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:15 sáng - 4:15 chiều
Xin gọi 503-988-3392 để chuẩn bịnh qua điện thoại và làm hẹn.
https://multco.us/health/student-health-centers cũng sẽ có thông tin cập nhật mới nhất về các
Trung Tâm Y Tế Học Sinh
Bốn phòng khám bịnh chính của Quận Multnomah mở cửa:
East County Health Center
Mid County Health Center
NE Health Center
Health Services Center (Downtown Gladys McCoy Building)
Xin vui lòng gọi 503-988-5558 để làm hẹn
Các cuộc hẹn khám bịnh trực tuyến (telemedicine) cũng có sẵn. Các gia đình và học sinh muốn
được khám bịnh qua telemecine nên gọi:
•
•

Trung Tâm Y Tế Học Sinh Parkrose tại 503-988-3392
Phòng Khám Bịnh tại 503-988-5558

Không phải trả chi phí cho thanh thiếu niên trong Quận Multnomah Như mọi khi, chúng tôi đang
thực hành vệ sinh an toàn và đúng cách để bảo vệ sự an toàn của các bịnh nhân và nhân viên
của chúng tôi

Bảo hiểm y tế
PPS biết rằng tiếp cận chăm sóc sức khỏe rất quan trọng trong thời gian khủng hoảng này. Các
gia đình cần bảo hiểm y tế có thể mới đủ điều kiện cho Chương trình Y tế Oregon Health Plan.
Tìm kiếm một Đối tác Cộng đồng để được trợ giúp điền đơn tại www.OregonHealthCare.gov.
Các người trợ giúp có thể giúp quý vị điền đơn qua điện thoại. Hoặc gọi trực tiếp Oregon Health
Plan theo số 800-699-9075. Có sẵn thông dịch viên.
OHP hiện đang cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ y tế trực tuyến (Telehealth)!
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