CHÚNG TÔI CÙNG Ở TRONG
KHU VỰC NHÀ Ở CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi có 11 địa điểm và bốn trạm y tế đầy đủ
dịch vụ. Tìm đến ICHS thật dễ dàng. Xin truy cập
www.ichs.com để biết ngày giờ khám bệnh.

Shoreline
Medical & Dental Clinic

Seattle World School
Teen Health Center

ICHS Vision Clinic

Highland Middle School
Health Center

720 8th Ave S
Seattle, WA 98104
206.788.3700
718 8th Ave S
Seattle, WA 98104
206.788.3505

ICHS Legacy House

Shoreline

803 S Lane St
Seattle, WA 98104
206.292.5184

Holly Park
Medical & Dental Clinic

405

3815 S Othello St
Seattle, WA 98118
206.788.3500
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Seattle
Seattle World School
Teen Health Center

ICHS Meal Program
at Bush Asia Center

International District
Medical & Dental Clinic

Highland Middle School
Health Center
Bellevue
Medical & Dental Clinic

International District
Medical & Dental Clinic
ICHS Vision Clinic

Bellevue

ICHS Legacy House
90

ICHS Primary Care Clinic
at ACRS

Bellevue
Medical & Dental Clinic
1050 140th Ave NE
Bellevue, WA 98005
425.373.3000

Shoreline
Medical & Dental Clinic

15027 Bel-Red Rd
Bellevue, WA 98007
425.373.3135

ICHS Meal Program
at Bush Asia Center

409 Maynard Ave S, Plaza 6
Seattle, WA 98104
206.521.4129

ICHS Primary Care Clinic
at ACRS

3639 Martin Luther King Jr Way S
Seattle, WA 98144
206.788.3700

Mobile Dental Clinic

Phục vụ các trường học và các
địa điểm cộng đồng tại Seattle,
Bellevue và Shoreline
206.788.4475

16549 Aurora Ave N
Shoreline, WA 98133
206.533.2600

www.ichs.com

Holly Park
Medical & Dental Clinic

Mobile Dental Clinic

ICHS chấp nhận hầu hết các chương trình bảo hiểm,
bao gồm cả Amerigroup, Community Health Plan of
Washington, Coordinated Care, Molina Healthcare và
UnitedHealthcare. Lệ phí dựa trên thu nhập cùng số
người của gia đình. Bạn sẽ không bị từ chối dịch vụ
do không có khả năng chi trả.

ICHS không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, tình trạng hôn
nhân, khuynh hướng tình dục, tư tưởng chính trị, tuổi tác, tín ngưỡng, tôn giáo, tổ tiên,
nhận dạng giới tính, thông tin di truyền, sử dụng động vật dịch vụ, nguồn gốc quốc
gia, tình trạng cựu chiến binh, hoặc sự có mặt của bất kỳ khuyết tật về giác quan, tinh
thần hay thể chất, cựu chiến binh khuyết tật và cựu chiến binh thời kỳ Việt Nam phù
hợp với luật pháp và quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương. Nếu Quý vị có
thắc mắc hoặc lo lắng về các quyền hạn của mình, vui lòng liên hệ Đường dây nóng
ICHS số 1-855-515-0143.
LƯU Ý: Các dịch vụ miễn phí có sẵn hỗ trợ về ngôn ngữ cho Quý vị. Gọi 1-206-788-3700
(TTY: 1-206-788-3774).
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CHÀO MỪNG TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI

ICHS

Chào mừng quý vị đến với

1700 E Union St
Seattle, WA 98122
206.332.7160

Healthy People, Stronger Families, Vibrant Communities

ĐIỀU MÀ QUÝ VỊ CẦN ĐƯỢC
QUAN TÂM HÀNG ĐẦU

Tại ICHS, mối quan tâm hàng đầu của đội ngũ bác sĩ
cùng với các nhân viên được đào tạo bài bản và nói
nhiều thứ tiếng của chúng tôi là đảm bảo quý vị luôn
giữ được sự khỏe mạnh.

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

Quý vị được đảm bảo chăm sóc sức khỏe với giá cả
phải chăng cùng với ngôn ngữ mà quý vị có thể hiểu
được. Quý vị được chào đón trong một bối cảnh tôn
trọng nền văn hóa, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi
tác, sở thích tình dục, thu nhập, nhà ở và tình trạng
bảo hiểm của quý vị.

XUẤT SẮC

Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
chất lượng cao tại các cơ sở tiện nghi với các thiết bị
hiện đại của ICHS. Chúng tôi cũng có các nhà thuốc
và phòng thí nghiệm tại chỗ rất thuận tiện.

Y khoa

Phòng khám mắt

Sức khỏe tốt được bắt đầu với một đội ngũ chuyên
môn y tế gia đình có kinh nghiệm. Chúng tôi đảm bảo
chăm sóc sức khỏe cho quý vị,từ việc khám sức khỏe
cho trẻ sơ sinh và trẻ em đến chủng ngừa, dịch vụ
dinh dưỡng, chăm sóc sản khoa và lão khoa. Phòng
khám Quốc tế ID của chúng tôi còn có thêm dịch vụ
chăm sóc theo Đông y học cổ truyền.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt toàn
diện,kể cả làm kinh theo toa và có nhiều gọng kính
để lựa chọn. Các nhân viên bao gồm bác sĩ thị lực
cùng với một chuyên viên kính mắt được hội đồng
quản trị nhãn khoa chứng nhận.

Nha khoa

Sức khỏe hành vi

Chăm sóc nha khoa trọn vẹn cho cả gia đình bao
gồm khám, làm sạch, phục hồi và chăm sóc khẩn cấp.
Chúng tôi cũng mang các dịch vụ nha khoa vào các
cộng đồng Quận King và các trường học với Phòng
Khám Nha Khoa Di Động của chúng tôi.

Nhận thức được mối liên hệ giữa y tế và sức khỏe
hành vi, ICHS cung cấp tư vấn và điều trị chuyên
nghiệp cho trầm cảm, lo âu, các vấn đề trong sự quan
hệ cũng như những thói quen thường ngày.

Gần 70 ngôn ngữ được phục vụ

Trung tâm y tế số 1
dành cho bệnh nhân có
bảo hiểm Medicaid

