
 

Inova Cares Clinic for Families

تقدم عيادة Inova Cares Clinic for Families (ICCF) خدمات الرعاية األولية الشاملة ملواطني مجتمع فرجينيا الش�يل 

 Inova أو FAMIS أو Medicaid ر املؤهل� لربنامج�املتنوع ثقافياً. تعمل عياداتنا ¤ثابة دور عالجية للمرىض من جميع األع

للمساعدة املالية، باإلضافة إىل األشخاص غ® املؤمن عليهم.

خدمات ICCF’s تشمل ما ييل:

•  الرعاية الصحية للكبار:
–   فحوصات طبية منتظمة، والفحوصات والعناية الصحية 

املستمرة (عىل سبيل املثال، الفحوصات املخربية 
الروتينية، إعادة ملء الوصفات الطبية، التطعي�ت، 

الفحوصات الصحية)
–   التثقيف واإلرشاد للوقاية من األمراض

–   إدارة األمراض املزمنة (مثل مرض السكري، وارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع الكوليسرتول)

–   تنسيق الرعاية لحاالت اإلحالة إىل املتخصص� 
والخدمات الطبية األخرى

–   ممرضة إدارة الحالة
–   إدارة الصحة النفسية  (مثل االكتئاب والقلق)

•  الرعاية الصحية لألطفال:
–   زيارات الطفل السليم

–   الزيارات املرضية
–   الفحوصات الطبية املدرسية والرياضية

–   الربنامج الطبي "هوم تومورو" املخصص لحديثي الوالدة 
الذين خرجوا حديثًا مع فحص البيل®وب�

–   تحصينات الطفولة (عىل النحو املوىص به يف املبادئ 
التوجيهية الحالية لألكادáية األمريكية لطب األطفال)

•  املساعدة يف تقديم طلب الحصول عىل مساعدات 
(charity care) واملساعدة املالية Medicaid

األهلية

تقبل عيادتنا الخطط وأنواع الدفع التالية:
Medicaid  •

Kaiser باستثناء برنامج ،Medicaid MCO  •
FAMIS خطط  •

•  طلبات Medicaid قيد النظر (يجب تقديم الطلب 
واملوافقة عليه)

•  برنامج املساعدة املالية لرشكة Inova (يجب تقديم الطلب 
واملوافقة عليه)

èالدفع الذا  •

Charity Care و Medicaid التسجيل يف برنامج

من خالل العمل عن كثب مع زمالئنا يف برنامج 
”Partnership for Healthier Communities“، يساعد فريقنا 

املرىض املؤهل� لربنامج Medicaid يف عملية طلب التسجيل. 
بالنسبة للمرىض غ® املؤهل� لربنامج Medicaid، فسوف نبحث يف 

إمكانية الرعاية الخ®ية مع املريض.

áكن ملرىض العيادة الذين ال يندرجون يف أي من الفئت� اختيار 
.èخيار الدفع الذا

يرجى االتصال بأحد العيادات للحصول عىل مزيد من املعلومات 

حول األهلية.



(Frequently Asked األسئلة املتكررة

Questions (FAQs))

كيف أبدأ الرعاية مع ICCF؟

يرجى االتصال بالعيادة لتحديد موعد زيارة أولية لكبار 

السن أو لصحة الطفل. إذا كنت بحاجة إىل التقدم بطلب 

للحصول عىل خدمات Medicaid أو املساعدة املالية، 

ف�جى تحديد موعد مع موظف األهلية املسؤول قبل 

ساعة واحدة من زيارتك الطبية وإحضار األوراق الالزمة.

�جرد أن أصبح مريًضا ثابًتا، كيف �كنني 

تحديد موعد؟

يرجى االتصال بالعيادة لتحديد موعد. ©كن فحص املرىض 

املؤكدين فقط يف نفس اليوم أو الزيارات املرضية.

متى يجب أن أصل؟

¸جرد أن تصبح مريًضا مؤكًدا، يرجى الوصول قبل 15 

دقيقة عىل األقل من املوعد املحدد لك. إذا كنت بحاجة 

إىل مقابلة موظف األهلية املسؤول قبل موعدك، ف�جى 

الوصول قبل موعدك بساعة واحدة ومعك األوراق الالزمة.

ماذا لو تأخرت؟

إذا تأخرت أك« من 15 دقيقة، فقد ال نتمكن من فحصك أو 

قد يتم تقص� موعدك بناًء عىل مقدم الخدمة وتوافر املوعد.

Inova Cares Clinic for Families مواقع

Alexandria
4700 King St., Suite 100

Alexandria, VA 22302

الهاتف: 571.665.6599

ساعات العمل: االثنØ – الجمعة، 8:30 ص – 5:00 م

Annandale
7617 Little River Tpke., Suite 850

Annandale, VA 22003

الهاتف: 571.665.6636

ساعات العمل: االثنØ – الجمعة، 8:30 ص – 5:00 م

Manassas
8051 Sudley Rd.

Manassas, VA 20109

الهاتف: 571.719.4180

ساعات العمل: االثنØ – الجمعة، 8:30 ص – 5:00 م

Sterling
46440 Benedict Dr., Suite 208

Sterling, VA 20164

الهاتف: 571.665.6526

ساعات العمل: االثنØ – الجمعة، 8:30 ص – 5:00 م

م جميع العيادات خدماتها للكبار واألطفال. تُقدِّ

©كن الوصول إىل العيادات باستخدام وسائل النقل العام.

ملزيد من املعلومات ، يرجى زيارة inova.org/ICCF أو االتصال �وقع 

العيادة املفضل لك.
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