Vietnamese

Welcome to Carrington Health
Carrington Health cung ứng các chương trình y tế và các cộng tác mang lại kết quả, hiệu năng và đầy tính
cách tân hầu tạo thay đổi cho những người đang đối đầu với nguy cơ cùng cộng đồng rộng lớn hơn.
Đây có nghĩa là:
Chúng tôi chú tâm đến sức khỏe và sự an lành của các cá nhân;
Chúng tôi thiết lập các chương trình đặt trọng tâm vào cá nhân và gia đình, các chương trình này được
soạn thảo riêng biệt cho thích nghi với nhu cầu địa phương;
Chúng tôi cộng tác với các cơ sở khác trong lãnh vực y tế và cộng đồng hầu cung ứng các dịch vụ hợp
với khả năng tài chánh và gần nhà;
Chúng tôi có kiến thức, khả năng nhận thức và tiếp nhận các văn hóa khác; và
Chúng tôi trang bị cho cộng đồng hầu bồi đắp kỹ năng để tạo cuộc sống lành mạnh hơn, hạnh phúc
hơn qua các chương trình ngăn ngừa và can dự sớm.
Chúng tôi cung ứng các chương trình cá nhân hoặc nhóm dành cho trẻ em và người lớn. Chúng tôi có các
dịch vụ y tế liên minh, y tế nhi đồng & gia đình, tư vấn và nha khoa. Cũng có các dịch vụ dành cho bệnh tiểu
đường, giúp học cách đối phó với các bệnh mãn tính, các chương trình hỗ trợ giao tế & ngăn ngừa.

Có cung cấp thông ngôn viên
Nếu quý vị cần chúng tôi sẽ cung cấp một thông ngôn viên miễn phí.

Muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
Hãy gọi chúng tôi qua số 9890 2220 để thảo luận nhu cầu về sức khỏe của quý vị, để lấy buổi
hẹn, để biết thêm chi tiết về các dịch vụ và chương trình của chúng tôi.

Phiên dịch trang mạng của chúng tôi
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Có thể phiên dịch trang mạng của chúng tôi – hãy chọn ngôn ngữ quý vị
muốn bằng cách dùng nút thả danh sách xuống, có thể thấy nút này bên trái
của trang mạng chủ của chúng tôi

Chi phí
Ưu tiên cho người có Thẻ Chước giảm Y tế (Health Care Card), hoặc Người Lãnh trợ cấp hay người có lợi
tức thấp. Chúng tôi sẽ bàn thảo với quý vị về chi phí quý vị phải trả.

Chúng tôi ở đâu?
TẠI:

43 Carrington St, Box Hill.

Quầy tiếp tân chánh trên lầu 2

GẦN:

Trạm xe lửa Box Hill.

ĐẬU XE:

Bên kia đường trong trung tâm mua sắm Box Hill Centro Shopping Centre.

Carrington Health nhận tài trợ từ Chánh quyền nước Úc & tiểu bang Victoria.

