
Clinical Services

OCOC
FAMILYFAMILY
HEALTH CLINIC

Clinical Services

1725 W. 17th Street 
Santa Ana, CA 92706

(800) 914-4887

Tạại Family Health 
Clinic có:

 Các Dịch Vụ Tiêm Chủng

 Các Dịch Vụ Cho Trẻ Em

 Các Dịch Vụ Kế Hoạch 

Hóa Gia Đình

1725 W. 17th Street 
Santa Ana, CA 92706

(800) 914-4887

Nghỉ vào các ngày cuối tuần và ngày Lễ.
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CÁC DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG

CÁC DỊCH VỤ KẾ 
HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

CÁC DỊCH VỤ CHO TRẺ EM

Tiêm Chủng cho Người Lớn và Trẻ Em
Có sẵn các loại vắc-xin miễn phí dành 
cho trẻ em dưới 19 tuổi hội đủ điều kiện 
của Medi-cal hoặc không có bảo hiểm.
Có sẵn các loại vắc-xin giá rẻ dành 
cho người lớn từ 19 tuổi trở lên không 
có bảo hiểm hoặc có bảo hiểm không 
bao trả cho vắc-xin.

Có sẵn các loại vắc-xin khi đi du lịch và 
toa thuốc chống sốt rét với giá rẻ.

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ Hai – Thứ Sáu | 7:30 sáng – 4:30 chiều
Nghỉ trưa 11:45 sáng – 12:45 chiều
Nghỉ vào các ngày cuối tuần và ngày Lễ.

Phòng khám ở tại địa chỉ: 1725 W. 17th Street, Santa Ana, CA 92706. Để đặt lịch hẹn hoặc tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng gọi theo số (800) 914-4887.

Có sẵn các dịch vụ miễn phí dành cho 
trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên 
từ 18 tuổi trở xuống, không có bảo 
hiểm và hội đủ điều kiện Medi-Cal: 
 Kiểm Tra Thể Chất
 Tiêm Chủng Cho Trẻ Em
 Nha khoa, đo thị lực & giới thiệu 

chuyên khoa khác
 Khám sàng lọc và xét nghiệm: 
 bệnh lao, thiếu máu, glucose, thị lực, 

thính giác, cholesterol, chì
  Chẩn đoán và điều trị các chứng 

bệnh nhẹ

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ Hai – Thứ Sáu | 7:30 sáng – 4:30 chiều
Nghỉ trưa 11:30 sáng – 12:30 chiều
Nghỉ vào các ngày cuối tuần và ngày Lễ.

Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ Kế 
Hoạch Hóa Gia Đình, Tiếp Cận, Chăm Sóc 
và Điều Trị (Family Planning, Access, Care 
and Treatment, FPACT), chúng tôi cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 
sản MIỄN PHÍ cho những người thuộc mọi 
giới tính đạt đủ điều kiện. Để đạt đủ điều 
kiện nhận các dịch vụ này, quý vị phải:
 Sống tại California
 Có thu nhập thấp
 Không có bảo hiểm có thể sử dụng cho 

các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
 Có nhu cầu y tế đối với các dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình
Các dịch vụ được FPACT bao trả bao gồm:
 Các Biện Pháp Tránh Thai – các kiểu 

biện pháp tránh thai khác nhau bao 
gồm các thiết bị đặt trong tử cung 
(Intrauterine Device, IUD) và cấy que 
tránh thai

 Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp chẳng hạn 
như thuốc ngừa thai khẩn cấp uống 
trong ngày kế tiếp

 Xét nghiệm và điều trị hầu hết các bệnh 
nhiễm trùng lây truyền qua đường tình 
dục (STI)

 Sàng lọc ung thư cổ tử cung

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ Hai – Thứ Sáu | 7:30 sáng – 4:30 chiều
Nghỉ trưa 11:30 sáng – 12:30 chiều
Nghỉ vào các ngày cuối tuần và ngày Lễ.

Hỗ trợ đăng ký ghi danh tại chỗ đối với Medi-Cal, CalFresh, CalWORKS và các dịch vụ khác. 


