مواقع الخدمات
مقاطعة كينت
Belknap Commons Health Center
Burton Health Center
Catherine’s Health Center
Cherry Health Services Cherry Street
Cherry Health Services Westside
Cherry Health Services Wyoming
Heart of the City Health Center
Metro Health Southwest Plaza
Metro Health Hospital
Metro Health Allendale
Metro Health Community Clinic
Metro Health Cascade
Metro Health Caledonia
Metro Health Comstock Park
Metro Health Lowell
Metro Health Cedar Springs
Metro Health Hudsonville
Metro Health Wayland
Mercy Health Lacks Cancer Center
Spectrum Health Kentwood Center
Spectrum Health Lemmen-Holton Cancer Pavilion

مقاطعة باري
Barry Community Health Center
Spectrum Health Pennock

مقاطعة موسكيغن
Hackley Community Care
Mercy Health Hackley Campus
Mercy Health Mercy Campus
Mercy Health Comprehensive Breast Center
Muskegon Family Care Center

الشبكة الصحية للمرأة
مخصصة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمراة
في غرب ميشيغان منذ
.1993

الشبكة
الصحية للمرأة
تقدم الخدمات لغرب ميشيغان

الموقع اإللكتروني
www.kentwomenshealth.com

البريد اإللكتروني
WomensHealthNetwork@kentcountymi.gov

الهاتف
(616) 632-7283
(888) 515-1300  الداخلي7283

مقاطعة أوتاوا

يتم توفير الرعاية الصحية للثدي وعنق الرحم
مجانا

Intercare Community Health Holland
City on the Hill Health Clinic Zeeland
Rev 01/19 Arabic

ﺿواﺑط اﻟدﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎم
2019
دخل الشبكة
الصحية
للمرأة:

دخل خطة عدد األفراد الذين
 Medicaidيعيشون في بيت
العائلة:
الصحية في
ميشيغان:

$31,225

$17,236.20

ﺷﺨﺺ واﺣﺪ

$42,275

$23,335.80

ﺷﺨﺎص

$53,325

$29,435.40

 3أﺷﺨﺎص

$64,375

$35,535.00

 4أﺷﺨﺎص

$75,425

$41,634.60

 5أﺷﺨﺎص

$86,475

$47,734.20

 6أﺷﺨﺎص

أنت مؤهلة إذا كنت:
 تبلغين من العمر 40 - 64
تنطبق عليك ضوابط الدخل أو دون ذلك
غير مؤّ من عليك
 لديك تأمين غير كامل (التأمين الصحي ال
يغطي خدمات العناية الصحية)

العناية الصحة من مقدمي الخدمات الطبية
فحص الثدي (ماموغرامز)
فحوصات الحوض ومسحة عنق الرحم
الفحوصات السريرية للثدي
الوعي الذاتي للثدي
الرعاية الصحية من خالل المتابعة ذات الصلة
الخدمات العالجية ضد مرض السرطان
اإلحاالت الطبية

يرجى االتصال على الرقم

ضعي عدد األشخاص الذين يعيشون
في منزلك.

العمود 1

أقل منه ،فقد تكونين مشمولة بخطة
مدكيد هيلثي مشيغن .لكي تقدمي،
تفضلي بزيارة الموقع التالي :
www.mibridges.comأو اتصلي
بالرقم 1-855-276-4627

العمود 2

إذا كان دخلك السنوي بهذا المستوى
أو قريبا منه ،فستكونين مؤهلة
للحصول على خدمات الشبكة
الصحية للمرأة.

العمود 3

إذا كان هناك  3أشخاص في البيت
$50،40،00
واﻟﺪﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ $53,325
فأنت مؤهلة!

الشبكة الصحية للمرأة
تقدم المواعيد الطبية المجانية والمساعدة في
الحصول على الرعاية الصحية المحلية.

خدمات
الشبكة الصحية للمرأة

أو (616) 632-7283
 7283الداخلي 1-888-515-1300

دعم المريض

يمكننا مساعدتك في:
العثور على مقدم خدمة طبية
حجز المواعيد
األسئلة المتعلقة بالتأمين

Services in Kent, Barry, Muskegon
and Ottawa Counties

توفير خيارات المواصالت
المساعدة في الترجمة
احتياجات الرعاية العائلية
اإلحالة إلى المصادر
المعلومات والتثقيف الصحي

مثال

يرجى االتصال في حالة وجود أسئلة أو
لمعرفة المزيد من المعلومات.

يرجى االتصال بنا لمعرفة برامج إضافية
تخص النساء
األصغر من  40عاما.

