
Simplicity Health là gì?
Các phòng khám Simplicity Health cung cấp dịch vụ chăm sóc chủ trị xuất sắc với mức giá dễ 
chịu cho những người trưởng thành thuộc tầng lớp lao động là:

• Không đủ điều kiện hưởng Medicaid,

•  Không có bảo hiểm y tế thông qua lao động,

•  Có bảo hiểm y tế với mức khấu trừ và đồng chi trả cao khiến cho việc tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cơ bản khó khăn.

Simplicity Health hoạt động như thế nào?
Mục đích chính của Simplicity Health đó là cung cấp dịch vụ chăm sóc chính liên tục, phòng ngừa và quản lý bệnh 
đối với các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim. Nhân viên sẽ hỗ trợ những bệnh nhân cần 
được sắp xếp thêm các dịch vụ khác ngoài chăm sóc y tế chính của Simplicity Health clinics. 

Một tiền đề chính của Simplicity Health đó là chăm sóc y tế trở thành một phần của cộng đồng và những cá nhân 
phải tự mua dịch vụ y tế. Các địa điểm Simplicity Health sẽ xác định và điều chỉnh chăm sóc cho phù hợp với dân 
cư mà họ phục vụ, do vậy, chăm sóc và giáo dục có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ phổ biến nhất và theo 
phong cách phù hợp với văn hóa.

Bệnh nhân chi trả $40 để sử dụng chăm sóc sức khỏe chủ trị bình thường và các dịch vụ sức khỏe hành vi cơ bản 
cùng các buổi nhóm giáo dục. Khoản phí $40 này cần được nộp sau mỗi 4 tuần. 

Simplicity Health không phải là phòng khám chăm sóc cấp cứu nhưng sẽ hỗ trợ sắp xếp các buổi khám bệnh được 
lên lịch trong ngày nếu có thể đối với những cá nhân không phải là bệnh nhân thường xuyên của phòng khám. 

HEALTHSimplicity

Các địa điểm Simplicity Health?
Các dịch vụ được cung cấp ở những địa điểm sau:

Sterling 
46440 Benedict Dr., Suite 208  
Sterling, VA 20164  
571.665.6500

Alexandria 
4700 King St., Suite 100  
Alexandria, VA 22302  
571.665.6610

Annandale 
7617 Little River Tnpk., Suite 850  
Annandale, VA 22003  
571.665.6620

inova.org/simplicityhealth

Dịch vụ Y tế Chất lượng và Giá phải chăng

Non-Discrimination Statement

As a recipient of federal financial assistance, Inova Health System (“Inova”) does not exclude, deny benefits to, 
or otherwise discriminate against any person on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in 
admission to, participation in, or receipt of the services or benefits under any of its programs or activities, whether 
carried out by Inova directly or through a contractor or any other entity with which Inova arranges to carry out its 
programs and activities.

Interpreter Services are available at no cost to you. Please let our staff know of your needs for effective 
communication.
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As a recipient of federal financial assistance, Inova Health 
System (“Inova”) does not exclude, deny benefits to, or 
otherwise discriminate against any person on the basis of 
race, color, national origin, sex, disability, or age in admission 
to, participation in, or receipt of the services or benefits under 
any of its programs or activities, whether carried out by Inova 
directly or through a contractor or any other entity  
with which Inova arranges to carry out its programs  
and activities.  

Interpreter Services are available at no cost to you. Please let 
our staff know of your needs for effective communication.

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia con el idioma. Por favor 
infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para 
lograr una comunicación efectiva.

알려드립니다: 귀하가 한국어를 구사한다면 무료 언어 도움 

서비스가 가능합니다. 효과적인 의사전달을 위해 필요한 것이 

있다면 저희 실무자에게 알려주시기 바랍니다.

注意：如果你說中文，可以向你提供免費語言協助服務。請讓
我們的員工了解你的需求以進行有 效溝通。
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