
8448 Walnut Hill Lane | Dallas, TX 75231

Medical

Agape Clinic https://www.theagapeclinic.org/ 104 Junius Street, Dallas, Texas 75246. ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ
972-707-7782 | သွားဘက်ဆုိင်ရာ 972-682-8917 Agape Clinic သည် ချ�ိတဲသူ့များကုိ �ခင်းချက်မ�ိှ
အရည်အေသွး�ိှေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေပးေဆာင်သည့်
ပရဟိတေဆးခနး်တစ်ခုြဖစ်သည်။ လက်�ိှတင်ွ ေဆးကုသမ� ခံယူေနသည့် လနူာများကုိသာ
ချနိး်ဆုိထားြခင်းြဖစ်သည်။ ရက်ချနိး်ယူရန ်ေဆးခနး်သိ�  ဖုနး်ဆက်ပါ။ (တနလ�ာ 8a - ေသာ�ကာေန ့ 3p) ေဆးခနး်-
972-707-7782။

Healing Hands Ministries https://hhmhealth.org/ 5750 Pineland Drive Dallas, TX 75231။ HHM သည် လတိူင်ုး၊
အာမခံမ�ိှေသာ သိ� မဟတ်ု အာမခံမထားေသာသူတိင်ုးအတက်ွ အသုံးြပ�ခွင့်ကုိ ေပးပါသည်။ HHM Health သည်
Medicaid၊ Medicare �ှင့် ပုဂ�လိကအာမခံအပါအဝင် အာမခံအမျ�ိးမျ�ိးကုိ လက်ခံပါသည်။

Greenville Health Center 8515 Greenville Ave. Ste. N108၊ Dallas၊ TX 75243 တနလ�ာေန ့- 7:00AM-6:00PM

ဆက်သွယ်ရန ်(214)-221-0855။ စာရင်းသွင်းချနိ ်တနလ�ာေန ့ - 8:00AM မှ 4:30PM 3rd floor �ိှ 5750 Pineland Drive
Dallas, TX 75231 တင်ွတည်�ိှသည်။ ဝနေ်ဆာင်မ�များ- မိသားစုကျင့်ဝတ်၊ အြပ�အမူကျနး်မာေရး၊
သွားဘက်ဆုိင်ရာဌာန၊ ကေလးအထူးကု၊ အမျ�ိးသမီးကျနး်မာေရး�ှင့် Rosewood အြမင်အာ�ုံစင်တာ။

Vickery Health Center 5750 Pineland, Dallas, TX 75231 MON-FRI: 8:00AM-5:00P (214)-221-0855။
ဝနေ်ဆာင်မ�များ- မိသားစုအေလအ့ကျင့်- အမျ�ိးသမီးကျနး်မာေရးဌာန၊ ကေလးကျနး်မာေရးဌာန။

Woodhill Pediatrics Associates 8335 Walnut Hill Ln, Dallas, TX 75231(214)-221-08 MON-FRI: 8:00AM-5:00PM
SAT: 8:00AM – 12:00PM

Virginia �ိှ Family Health Center | Virginia �ိှ အမျ�ိးသမီးကျနး်မာေရးစင်တာ မိသားစုကျနး်မာေရးစင်တာ
https://fhcntx.org/ 4150 Medical Center Drive, McKinney, TX 75069 214.618.5600။

စင်တာသည် အရည်အေသွး၊ တတ်�ိင်ုေသာ အေြခခံကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�၊ Ob/Gyn၊ ကေလး�ှင့်
လ�ူကီးသွားဘက်ဆုိင်ရာ�ှင့် မိသားစုဝင်များအားလံးုအတက်ွ အ�ကံဉာဏ်ေပးြခင်းဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ McKinney �ိှ
အဆင်ေြပေသာ ကျနး်မာေရးေဆးခနး်တစ်ခုတင်ွ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ က��်ပ်ုတိ�၏ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများသည်
သင်၏ဘ�ာေရး သိ� မဟတ်ု အာမခံအေြခအေန မည်သိ� ပင်�ိှေစကာမူ သင်�ှင့် သင့်ချစ်ရသူအား
ေကာင်းမွနစွ်ာေစာင့်ေ�ှာက်ရန ်အာ�ုံစုိက်ထားပါသည်။ စင်တာသည် Medicaid၊ CHIP၊ Medicare၊ �ှင့် ပုဂ�လိက�ှင့်
အလပ်ု�ှင်အေြခြပ� အာမခံများကုိ �ကိ�ဆုိပါသည်— ထိ� ေ�ကာင့် ကျနး်မာစွာေနထုိင်ြခင်းသည် လက်လှမ်းမီ�ိင်ုသည်။
ထိ� အြပင်၊ လနူာများသည် အာမခံအဆင့်အတနး်မခဲွြခားဘဲ မိသားစုအရွယ်အစား�ှင့် ဝင်ေငအွေပ�အေြခခံ၍
ေလ�ာကျလိက်ုေ�ကးေလ�ာေ့စျးမှ အကျ�ိးခံစား�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ ဗာဂျးီနးီယား�ိှ Family Health Center တင်ွ
လနူာတစ်ဦး�ိှေနစ�် အာမခံရ�ိှပါက၊ က��်ပ်ုတိ�သည် သင့်အား ဆက်လက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးရန ်ဝမ်းေြမာက်စွာ
ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။

Watermark Urgent Care https://www.watermarkurgentcare.com/ တနလ�ာ-ေသာ�ကာ၊ 9:00AM - စွမ်းေဆာင်ရည်၊
လမ်းေလ�ာက်ဝင်ေရာက်မ�များသာ Dallas တည်ေနရာ 9780 LBJ အေဝးေြပးလမ်း Ste. #120၊ Dallas၊ TX 75243
469.317.0028 အာမခံ သိ� မဟတ်ု ID မလိအုပ်ပါ။ ချနိး်ဆုိမ�များမလိအုပ်ပါ။ $10 အလ�ေငကုိွ အားေပးခ့ဲသည်။
ပထမဦးဆုံး လာပါ၊ ေနစ့�် စွမ်းေဆာင်�ိင်ုေစရန ်ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ေချာင်းဆုိးြခင်း၊ အေအးမိြခင်း၊ တပ်ုေကွး၊
ေရာဂါပုိးဝင်ြခင်း၊ နားကုိက်ြခင်း၊ အဖုအပိန ့မ်ျားထွက်ြခင်း၊ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်�ှင့် ဒဏ်ရာများအတက်ွ ကုသြခင်း။

Los Barrios Unidos အသုိင်းအဝုိင်းေဆးခနး်၊ ကေလးအထူးကု၊ အမျ�ိးသမီးကျနး်မာေရး၊ သွားဘက်ဆုိင်ရာ�ှင့် WIC
https://losbarriosunidos.org 809 Singleton Boulevard, Dallas, TX 75212-4014 တယ်လီဖုနး်နပံါတ် - (214) 571-6132။



အြခားေနရာများအတက်ွ၊ https://losbarriosunidos.org/locations/ LBU Community Clinic ၏ဝနေ်ဆာင်မ�များသည်
အခမ့ဲမဟတ်ုပါ။ ပ�ုိဂရမ်သည် လိအုပ်ေသာ အာမခံအစီအစဥ်များအတက်ွ ပူးတွဲေပးေချမ�ပုံစံြဖင့် လနူာထံမှ
ေပးေချမ�ကုိ ေတာင်းဆုိပါသည်။ အာမခံမ�ိှေသာလနူာများအတက်ွ
ဖက်ဒရယ်ဆင်းရဲမ�အဆင့်လမ်း��နခ်ျက်များအရ ဝင်ေင�ှွင့် မိသားစုအရွယ်အစားအလိက်ု
ဆုံးြဖတ်သည့်ေလ�ာစေကးေပ�မူတည်၍ ဝနေ်ဆာင်မ�အတက်ွ အခေ�ကးေငကုိွ ေကာက်ခံပါသည်။

Mission East Dallas Family Health Clinic https://missioneastdallas.org/ 4550 Gus Thomasson Road, Mesquite, Suite 40,
TX 75150 (972) 682-8917 တနလ�ာေန ့ - �ကာသာပေတးေန ့ နနံက် 7:30 နာရီ - 6:00 နာရီ ေသာ�ကာေန ့ နနံက် 7:30 - ေနလ့ည်
1:00 နာရီ Mission East Dallas သည် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ�ှင့် သွား�ှင့်ခံတင်ွးကျနး်မာေရးဌာနြဖစ်�ပီး မူလေဆးဘက်ဆုိင်ရာ၊
သွားဘက်ဆုိင်ရာ�ှင့် အြပ�အမူဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေပးေဆာင်သည်။ သင့်တင်ွ အာမခံ�ိှသည်
ြဖစ်ေစ မ�ိှသည်ြဖစ်ေစ ဝနေ်ဆာင်မ�များေပးပါသည်။ Sliding-scale အခေ�ကးေငမွျား�ှင့်
ေငေွပးေချမ�အစီအစ�်များသည် သင်တတ်�ိင်ုေသာေစျး��နး်ြဖင့် သင်လိအုပ်ေသာေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ ရ�ိှရန်
ကူညီေပးပါသည်။

Martin Luther King Jr. Family Clinic,Inc. https://foremostfhc.org/ ေဆးခနး်တည်ေနရာ - 2922-B Martin Luther King, Jr.

Blvd., Dallas, Texas 75215 (214) 426-3645 ဝနေ်ဆာင်မ�များ- အရွယ်ေရာက်�ပီးသူ သွားဘက်ဆုိင်ရာ၊
အြပ�အမူကျနး်မာေရး; မိသားစု / အေထွေထွေဆးပညာ; ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ြခင်း/ပ့ံပုိးမ�ဝနေ်ဆာင်မ�များ; သားဖွားမီးယပ်၊
ကေလးသွားဘက်ဆုိင်ရာ၊ ကေလးအထူးကု; Podiatry; Telehealth / Telemedicine ။ ေငေွပးေချမ�ေရွးချယ်စရာများ-
Sliding Fee Scale၊ AETNA၊ Ambetter၊ Amerigroup၊ BCBSTX၊ CHIP၊ CIGNA Healthspring၊ Cook Children's Health Plan၊ Delta
Dental၊ Humana၊ Magnum၊ Medicare၊ Medicaid၊ MetLife၊ Molina၊ Parkland၊ Superior၊ TriWest-VA၊ United Health Care
(UHC) လည်ပတ်ချနိ-် တနလ�ာေန ့၊ အဂ�ါေန ့၊ �ကာသာပေတးေန ့- နနံက် 8:00 မှ 5:00 နာရီအထိ။ ဗုဒ�ဟးူေန ့- နနံက် ၁၀း၀၀ မှ
၇း၀၀ နာရီအထိ၊ ေသာ�ကာေန ့- နနံက် ၈း၀၀ မှ ၁း၀၀ နာရီအထိ

Texas WIC ေဆးခနး်၏ Urban Inter-Tribal Center https://uitct.org/ 1261 Record Crossing Rd။ Dallas, TX 75235 (214)

941- 1050 UITCT သည် Texas ြပည်နယ်�ိှ တစ်ခုတည်းေသာ Urban Indian Health ေဆးခနး်ြဖစ်သည်။ မူလတနး်
ေစာင့်ေ�ှာက်မ� ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ�ှင့် သွားဘက်ဆုိင်ရာ ေစာင့်ေ�ှာက်မ� ေပးေဆာင်ြခင်း။ ဝနေ်ဆာင်မ�များ။ ၎င်းသည်
Texas �ိှ Native American Community အတက်ွြဖစ်သည်။

Parkland ေဆး�ုံ https://www.parklandhealth.org/home 2500 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75235 214.590.4900

တနလ�ာ-ေသာ�ကာ၊ 9:00AM – 5:00PM Parkland သည် Medicare၊ Medicaid �ှင့် CHIP ကုိ   လက်ခံသည်။ သင့်တင်ွ
အာမခံမ�ိှပါက၊ Parkland Financial Assistance သည် FPIL ၏ 250 ရာခုိင်��နး်ေအာက် ဝင်ေင�ိှွေသာ Dallas
ေကာင်တီတင်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေနထုိင်သူများအတက်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ အရည်အချင်းြပည့်မီမ�အေပ�
အေြခခံ၍ ေငေွ�ကးအကူအညီ။https://www.parklandhospital.com/parkland-financial-assistance

Parkland ၏ Vickery Health Center 8224 Park Lane၊ Suite 130 Dallas , TX 7523 214-266-0350 သည်
ကေလးများ၊ လ�ူကီးများ�ှင့် သက်�ကီးရွယ်အိမုျားအတက်ွ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးပါသည်။
ဤဝနေ်ဆာင်မ�များတင်ွ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ ကာကွယ်ထိနး်သိမ်းမ�စစ်ေဆးြခင်း၊ နာတာ�ှည်ေရာဂါစီမံခန ့ခဲွ်မ��ှင့်
ဖျားနာလည်ပတ်မ�များ ပါဝင်သည်။ တနလ�ာ - �ကာသပေတး | 7:30 am - 6 pm Friday | နနံက် ၈ နာရီမှ ညေန ၅
နာရီအထိ ေဆးခနး်ဖွင့်ချနိ ်-Sunday | နနံက် ၈ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ (အေရးေပ�မဟတ်ုေသာ)
အမျ�ိးသမီးကျနး်မာေရးေဆးခနး် အလပ်ုချနိ ်အဂ�ါ-ေသာ�ကာ | 7:30 am - 6pm Lab နာရီ တနလ�ာ - ေသာ�ကာ |
နနံက် ၈ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီအထိ တနဂ�ေ� ွ| နနံက် ၈ နာရီမှ ညေန ၄း၃၀ နာရီအထိ

အြခားေနရာများအတွက် ဤလင့်ခ်ကုိ အသုံးြပ�ပါ-
https://www.parklandhealth.org/locations?taxonomy=community-oriented primary-care-clinics

Bother Bill ၏ Help Hands Methodist ေဆး�ုံ https://bbhh.org/clinic သည် က��်ပ်ုတိ�၏အိမ်နးီနားချင်းများအတက်ွ
ကုနက်ျစရိတ်အနည်းငယ်မ�ြဖင့် အရည်အေသွးြမင့် ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးသည့် ဝနေ်ဆာင်မ�အြပည့်�ိှေသာ
ရပ်ရွာကျနး်မာေရးေဆးခနး်ကုိ တည်ေထာင်ခ့ဲပါသည်။ တနလ�ာ ၊ အဂ�ါ �ှင့် ေသာ�ကာ - လကုိူယ်တိင်ု မနက် 8:00 မှ 4:00
နာရီအထိ ဗုဒ�ဟးူ �ှင့် �ကာသပေတးေန ့ - Telemedicine 8:00am - 4:00pm တင်ွ ရက်ချနိး်စီစ�်ရန ်214-638-2194 သိ�
ဖုနး်ေခ� ဆုိပါ။ သင့်ချနိး်ဆုိမ�သိ�  ယူေဆာင်လာရမည့်အရာ- လက်�ိှေဆးဝါးစာရင်း၊ မည်သည့်အမျ�ိးအစား၏ ID �ှင့်
သင့်လည်ပတ်စ�်အတင်ွး အေထာက်အကူြဖစ်ေစ�ိင်ုသည့် အြခားေဆးဘက်ဆုိင်ရာအချက်အလက်များ။



သွားဘက်
ဆုိင်ရာ LBU အသုိင်းအဝုိင်းေဆးခနး် သွားဘက် https://losbarriosunidos.org/services/ အစီအစ�်သည် အသက် 17
�ှစ်အထိ ကေလးများအတွက် �ပီး။ က��်ပ်ုတိ�၏ သွားဘက်ဆုိင်ရာဝနထ်မ်းများသည် ငယ်ရွယ်ေသာလနူာများအား
ကျနး်မာေသာခံတင်ွးကုိ ထိနး်သိမ်းကာ သွားပုိးစားြခင်းကုိ ကုသေပးရနအ်တက်ွ အသိပညာေပးကာ ကူညီေပးပါသည်။
တယ်လီဖုနး်ြဖင့် ချနိး်ဆုိသည်။ (214) 651-8693 ကုိေခ� ဆုိပါ။ ပ�ုိဂရမ်သည် လိအုပ်ေသာ အာမခံအစီအစဥ်များအတက်ွ
ပူးတွဲေပးေချမ�ပုံစံြဖင့် လနူာထံမှ ေပးေချမ�ကုိ ေတာင်းဆုိပါသည်။ အာမခံမ�ိှေသာလနူာများအတက်ွ
ဖက်ဒရယ်ဆင်းရဲမ�အဆင့်လမ်း��နခ်ျက်များအရ ဝင်ေင�ှွင့် မိသားစုအရွယ်အစားအလိက်ု
ဆုံးြဖတ်သည့်ေလ�ာစေကးေပ�မူတည်၍ ဝနေ်ဆာင်မ�အတက်ွ အခေ�ကးေငကုိွ ေကာက်ခံပါသည်။

Mission East Dallas Family Health Clinic https://missioneastdallas.org/dental-clinic/ 4550 Gus Thomasson Road,

Mesquite, Suite 40, TX 75150 (972) 682-8917 တနလ�ာ-�ကာသပေတး နနံက် 7:30 မှ 6:00 နာရီအထိ ေသာ�ကာေန ့ :30 am -
1:00pm Sliding scale fees �ှင့် ေပးေချမ�အစီအစ�်များသည် သင်တတ်�ိင်ုေသာေစျး��နး်ြဖင့် သင်လိအုပ်ေသာ
သွား�ှင့်ခံတင်ွးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ ရ�ိှရန ်ကူညီေပးပါသည်။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ
သွားဘက်ဆုိင်ရာအဖ�ဲကုိ ဖုနး်ဆက်ပါ။ ၎င်းတိ�သည် ပုံမှနစ်စ်ေဆးမ�များ�ှင့် သန ့�ှ်င်းေရးများ၊
ြပနလ်ည်ြပ�ြပင်ြဖည့်စွက်မ�များ၊ ထုတ်ယူမ�များ�ှင့် အြမစ်တးူေြမာင်းများ၊ သွားအံများ�ှင့် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းသွားတမုျား၊
အေရးေပ��ှင့် ြပည့်စုံေသာ စစ်ေဆးမ�များ၊ သွားဆရာဝနမ်ျားအတက်ွ ��နး်ေပးြခင်း၊ ခံတင်ွးခဲွစိတ်ကုသြခင်း�ှင့်
အြခားေသာ သွားဘက်ဆုိင်ရာ အထူးကုဆရာဝနမ်ျားကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။
Healing Hands သွား�ှင့်ခံတွင်းကျနး်မာေရးဌာန https://www.hhmhealth.org/dental-services/ 8515 Greenville Ave.,
Dallas, Texas 75243 ဖုနး်- 214-221-0855။ HHM Health သည် ေအာက်ပါအာမခံကုိလက်ခံသည်-
သွားဘက်ဆုိင်ရာ�ှာေဖွမ�၊ MCNA၊ Medicaid (TMHP) United Healthcare၊ Lincoln အာမခံ။ ၎င်းတိ�သည်
�ှစ်စ�်စစ်ေဆးြခင်း၊ X-rays၊ Root Canals �ှင့် Crowns တိ� ကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။

North Dallas Shared Ministries https://www.ndsm.org/dental-clinic/ 2875 Merrell Road Dallas, TX 75229 214 358-8700

NDSM သည် တနလ�ာေနမှ့ နနံက် 9:00 တင်ွစတင်၍ သွား�ှင့်ခံတင်ွး၀နေ်ဆာင်မ� အမျ�ိးမျ�ိးကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။
Texas A&M Baylor သွားဘက်ဆုိင်ရာေကာလိပ်�ှင့် ပူးေပါင်း�ပီး ေသာ�ကာေန။့ အရည်အချင်းြပည့်မီရန၊် လနူာများသည်
အာမခံမပါ�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး ေအာက်ပါစာပိ� နပံါတ်များ- 75001၊ 75023၊ 75115၊ 75116၊ 75204၊ 75205၊ 75209၊ 75219၊ 75220၊
75225၊ 452735၊ 7527239၊ 752239 75244၊ 75247၊ 75248၊ 75251၊ 75252၊ 75254၊ 75287။ လနူာများသည် ဓာတ်ပုံ ID �ှင့်
လိပ်စာအေထာက်အထားတိ� ကုိ တင်ြပရပါမည်။ လာေရာက်�ကည့်��ရမည့် ကေလးများသည် မိဘ သိ� မဟတ်ု
အပ်ုထိနး်သူ�ှင့်အတ ူအာမခံမပါ�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး ဝနေ်ဆာင်မ�ဧရိယာအတင်ွး ေနထုိင်ရမည်ြဖစ်�ပီး မှတ်ပုံတင်ရနအ်တက်ွ
ေမွးစာရင်းကုိ တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။

Texas WIC ေဆးခနး်၏ Urban Inter-Tribal Center https://uitct.org/general-dental/1261 Record Crossing Rd။ Dallas၊
TX 75235 (214) 941-1050။ ၎င်းတိ�သည် ပုံမှနစ်စ်ေဆးမ�များ�ှင့် သွား�ှင့်ခံတင်ွးသန ့�ှ်င်းေရးများ၊ ြဖည့်စွက်မ�များ၊
ဖလိ�ုိုက်ကုသမ�များ၊ ပါးစပ်ပိတ်ြခင်း၊ သွားများထုတ်ယူြခင်း�ှင့် ကေလးသွားဘက်ဆုိင်ရာများကုိ ေပးေဆာင်သည်။
၎င်းသည် Texas �ိှ Native American Community အတက်ွြဖစ်သည်။

ဆရာမေလး
စိန ့ဗ်င်းဆင့် ဒီေပါလ် ေဆးဆုိင် ေဆးဆုိင် Main | ေြမာက်တက်ဆက်ြပည်နယ်မှ စိန ့ဗ်င်းဆင့် ဒီေပါလ် (svdpdallas.org)
5750 Pineland Drive၊ #280 Dallas, TX 75231 469-232-9902 နာရီ- တနလ�ာ-ေသာ�ကာ၊ နနံက် 8:30-4:30 နာရီ။ သင့်တင်ွ
ကျနး်မာေရးအာမခံမ�ိှသည့်အြပင် သင့်ေဆး��နး်ေဆးကုိ မတတ်�ိင်ုပါက သင့်အတက်ွ ကုနက်ျစရိတ်မ�ိှဘဲ
၎င်းကုိြဖည့်သွင်းရန ်အရည်အချင်းြပည့်မီ�ိင်ုပါသည်။

သားဖွား�ှင့်ေမွးကင်းစကေလးေဆးဘက်ဆုိင်ရာဝနေ်ဆာင်မ�များ



Dallas ကျနး်မာြခင်းစတင်ြခင်း Dallas ကျနး်မာြခင်းစတင်ြခင်း | Parkland ကျနး်မာေရး။သိ�  အီးေမးလ်ပိ�
DallasHealthyStart@phhs.org။ Parkland ၏ Dallas Healthy Start အစီအစ�်သည် ေမွးကင်းစကေလးေသဆုံးမ�၊
လမေစ့ဘဲ�ှင့် ကုိယ်အေလးချနိန်ည်းေသာ ကေလးေမွးဖွားမ�များကုိ ေလ�ာခ့ျရန ်�ကိ�းပမ်းသည်။ Dallas Healthy Start မှ
ပ့ံပုိးေပးသည်-

• ြဖစ်ရပ်စီမံခန ့ခဲွ်မ� အိမ်သိ�  လည်ပတ်မ�များ
• Medicaid ဝင်ေရာက်ြခင်း
• ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ပညာေရး
• စိတ်ကျေရာဂါ စစ်ေဆးြခင်း�ှင့် လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း
• ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ� ကာကွယ်ေရး၊ စိစစ်ြခင်း�ှင့် လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း
• အစားအေသာက်�ှင့် အိမ်ရာအကူအညီ
• မိခင်�ိ� တိက်ုေက�းြခင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်
• ေကာင်းမွနစွ်ာ ကေလးြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်ြခင်း
• အာဟာရဆုိင်ရာ အ�ကံဉာဏ်ေပးြခင်း
• မိသားစုစီမံကိနး် လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း
• ဆယ်ေကျာ်သက်ကုိယ်ဝနက်ာကွယ်ြခင်း
• သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးအကူအညီ
• သွားဘက်ဆုိင်ရာေစာင့်ေ�ှာက်မ� လ�ဲေြပာင်းေပးြခင်း
• ဖခင်�ှင့်အမျ�ိးသားများပါဝင်ပတ်သက်မ�
• ကားထုိင်ခုံပညာေရး�ှင့် ြဖန ့ြ်ဖ�းေရးအစီအစ�်
• Dallas Healthy Start အေ�ကာင်းပုိမုိေလလ့ာပါ၊ ေကျးဇူးြပ�၍

Texas ကျနး်မာေရး�ှင့်လ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ်Medicaid for Pregnant Women & CHIP Perinatal |

တက� ဆက်ကျနး်မာေရး�ှင့်လ� ဝနေ်ဆာင်မ�များ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ Medicaid �ှင့် CHIP
Perinatalကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင်များသည် Medicaid for Pregnant Women သိ� မဟတ်ု CHIP Perinatal ပ�ုိဂရမ်မှတဆင့်
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်စ�်အတင်ွး အခမ့ဲကျနး်မာေရး အကျ�ံးဝင်မ�ကုိ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ Medicaid သည် ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်စ�်�ှင့်
ကေလးေမွးဖွား�ပီးေနာက် �ှစ်လအထိ ဝင်ေငနွည်းကုိယ်ဝနေ်ဆာင်အမျ�ိးသမီးများကုိ ကျနး်မာေရး
အကျ�ံးဝင်ေစပါသည်။ CHIP Perinatal သည် Medicaid မရ�ိင်ုေသာ အမျ�ိးသမီးများ�ှင့် ကျနး်မာေရးအာမခံမ�ိှေသာ
အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ အလားတ ူအကျ�ံးဝင်မ�ကုိ ေပးပါသည်။Medicaid
သိ� မဟတ်ု CHIP Perinatal ရ�ိှရန ်သင်သည် တက� ဆက်ြပည်နယ်တင်ွ ေနထုိင်သူြဖစ်ရပါမည်။
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ Medicaid ရယူရန ်သင်သည် အေမရိကန ်�ိင်ုငံသား သိ� မဟတ်ု
အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ �ိင်ုငံသားမဟတ်ုသူ ြဖစ်ရပါမည်။ CHIP သိ� မဟတ်ု Medicaid ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်စ�်အတက်ွ
ေလ�ာက်ထားရန၊် ေအာက်ပါတိ� ကုိ �ှပ်ိပါ- https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home.

In My Shoes In My Shoes | ေြမာက်တက်ဆက်�ိှ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ အိမ်�ှင့်အသုိက်အဝနး်
(liveinmyshoes.org) love@liveinmyshoes.org 469-857-3264 In My Shoes သည် Dallas/Fort Worth Metroplex �ိှ
တစ်ခုတည်းေသာ ယုံ�ကည်ြခင်းအေြခြပ� အြမတ်အစွနး်မဟတ်ုေသာ အဖ�ဲများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်�ပီး အိးုမ့ဲအိမ်မ့ဲ
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်များ�ှင့် မိဘအပ်ုထိနး်သူ အမျ�ိးသမီးများကုိ ၎င်းတိ�၏ သားသမီးများ မေမွးဖွားမီမှ ေမွးဖွား�ပီး
ကုိးလအ�ကာတင်ွ ထား�ိှေပးပါသည်။ က�နေ်တာ်တိ� ရဲ�ပနး်တိင်ု? ေအာင်ြမင်ေသာဘဝအတက်ွ အမျ�ိးသမီးများကုိ
တပ်ဆင်ပါ။

Abide Women's Health Services Home - အမျ�ိးသမီးများ၏ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ လိက်ုနာပါ။
972-474-6311 info@abidewomen.org 2612 MLK Jr. Blvd, Dallas TX 75215 အဂ�ါေန�ှ့င့် �ကာသပေတးေန ့ ဖွင့်ချနိ-် 10AM -
6PM ၎င်းတိ�သည် ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်များအတက်ွ South Dallas ၏ဗဟိ�ိှု
အသိအမှတ်ြပ�လယ်ွေသာေဆးခနး်™တစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎င်းတိ�သည်လိအုပ်ေနေသာမည်သူမဆုိအတက်ွ
အေြခခံကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ေစာင့်ေ�ှာက်မ�၊ ကေလးေမွးဖွားမ�ပညာ�ှင့် �ိ� တိက်ုေက�းေရး ပ့ံပုိးကူညီမ�များကုိ
ပ့ံပုိးေပးပါသည်။

မူးယစ်ေဆးဝါးအလွသုံဲးစားမ�အစီအစ�်များ



ကယ်တင်ေရးတပ်မေတာ ်ြပနလ်ညထူ်ေထာင်ေရးစင်တာ စဲွလမ်းမ�တိက်ုဖျက်ေရး -
ေြမာက်တက်ဆက်၏ကယ်တင်ေရးတပ်မေတာ် (salvationarmyntx.org) ဖုနး် : 214-630-5611 လိပ်စာ : 5554 Harry Hines
Blvd ။ Dallas, TX 75235 ဝနေ်ဆာင်မ�များတင်ွ အိမ်ရာ၊ အာဟာရေက�းေမွးမ� အစီအစ�်များ၊ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ
ေစာင့်ေ�ှာက်မ�၊ အလပ်ုကုထုံး၊ အဖ�ဲလိက်ု ကုထုံး၊ က�မ်းကျင်ေသာ အ�ကံေပးြခင်း၊ ဝိညာ�်ေရးရာ လမ်း��နခ်ျက် �ှင့်
ေထာင်မှ လတ်ွေြမာက်ေရး မူးယစ်ေဆးဝါး အလွဲသုံးစားြပ�မ� အစီအစ�်တိ�  ပါဝင်သည်။

အေမရိကန ်စစ်ြပနေ်ရးရာဌာန https://www.va.gov/health-care/health-needs-conditions/substance-use-problems/
ဖုနး်နပံါတ်- 24/7 ဖုနး်နပံါတ်- 800-698-2411။ ၎င်းတိ�သည် ကျနး်မာေရး�ှင့်မညီ�တ်ွေသာ အရက်ေသာက်သုံးြခင်းမှ
အသက်အ��ရာယ်�ိှေသာ စဲွလမ်းမ�အထိ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ�ြပဿနာများအတက်ွ ကုသမ�ကုိ�ှာေဖွေနသည့်
စစ်ြပနမ်ျားအတက်ွ ေရွးချယ်စရာများစွာကုိ ေပးေဆာင်ထားသည်။ က��်ပ်ုတိ� ေပးေဆာင်ေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များသည်
သင်၏ သီးြခားလိအုပ်ချက်များေပ�တင်ွ မူတည်ပါသည်။

သက်ေသြပထားေသာ ေဆးဝါးေရွးချယ်စရာများကုိ ေပးေဆာင်ပါသည်-
• မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ�ကုိ ေဘးကင်းစွာ ရပ်တန ့ရ်န် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ စီမံထားေသာ အဆိပ်ေြဖြခင်း �ှင့်
တည်�ငိမ်မ�ရ�ိှရန ်ဝနေ်ဆာင်မ�များ • တဏှာကုိ ေလ�ာခ့ျရန် ေဆးဝါးအစားထုိး ကုထုံးများ�ှင့် ေဆးဝါးအသစ်များ
(မူးယစ်ေဆးစဲွြခင်းအတက်ွ methadone �ှင့် buprenorphine က့ဲသိ� )
• Nicotine အစားထုိး သိ� မဟတ်ု ရပ်တန ့ရ်နအ်တက်ွ အြခားေဆးဝါးများ ေဆးရွက်�ကီးသုံးစဲွမ�
• က��်ပ်ုတိ�သည် အ�ကံဉာဏ်�ှင့် အြခားေသာ ကုထုံးဆုိင်ရာ ေရွးချယ်မ�များကုိ ေပးေဆာင်ပါသည်-
• ကာလတိ ုြပင်ပလနူာ အ�ကံေပးြခင်း
• အထူး�ကပ်မတ် ြပင်ပလနူာ ကုသမ�
• အိမ်ေထာင်ေရး�ှင့် မိသားစု အ�ကံေပးြခင်း
• ကုိယ်တိင်ု ကူညီေရး အဖ�ဲများ
• ေနထုိင်သူ (ေနထုိင်သူ) ေစာင့်ေ�ှာက်မ�
• ဆက်လက် ေစာင့်ေ�ှာက်မ� �ှင့် ြပနြ်ဖစ်ြခင်း ကာကွယ်ေရး (ေသချာေစသည် တညီူေသာ ဓာတပုစ�ည်းအသုံးြပ�မ�
ြပဿနာများတင်ွ သင်ေနာက်မဆုတ်ပါ�ှင့်) • တိကျေသာစုိးရိမ်ပူပနမ်�များ�ိှေသာ စစ်ြပနမ်ျားအတက်ွ
အထူးအစီအစ�်များ (အမျ�ိးသမီး စစ်ြပနမ်ျား၊ ြပနလ်ာေသာ စစ်ြပနမ်ျား�ှင့် အိးုမ့ဲအိမ်မ့ဲ စစ်ြပနမ်ျား)
• ဓာတ်ပစ�ည်း�ှင့် ဆက်စပ်�ိင်ုေသာ ကျနး်မာေရးအေြခအေနများအတက်ွ ကုသမ��ှင့် ပ့ံပုိးကူညီမ�များကုိလည်း
ေပးပါသည်။ က့ဲသိ� ေသာ ြပဿနာများကုိ အသုံးြပ�ပါ- • Posttraumatic stress disorder (PTSD)

• စိတ်ကျေရာဂါ
ေဆးဝါးသုံးစဲွမ�ြပဿနာများအတက်ွ ကုသမ�ပ�ုိဂရမ်များအေ�ကာင်း ပုိမုိေလလ့ာပါ
PTSD အတက်ွ ကုသမ�အစီအစ�်များအေ�ကာင်း ပုိမုိေလလ့ာပါ။
စိတ်ကျေရာဂါအတက်ွ ကုသမ�အစီအစ�်များအေ�ကာင်း ပုိမုိေလလ့ာပါ။

Arise Recovery Centers၊ Dallas၊ Texas https://ariserecoverycenters.com/ 5440 Harvest Hill Rd။ Suite 230 Dallas, TX
75230 ဖုနး်-(214) 613-0616 Arise Recovery Centers တင်ွ၊ Master's Level Counselors များသည် ေဖာက်သည်များ
ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာေစရန ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန ်ပုဂ�ိ�လ်ေရးသီးသန ့၊်
အေထာက်အထားများအေြခခံထားေသာ၊ မူးယစ်ေဆးစဲွြခင်း�ှင့် အရက်စဲွြခင်း ြပနလ်ည်ကုသြခင်းဆုိင်ရာ
ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးအစီအစ�်များတင်ွ အထူးြပ�ထားေသာ အြမင့်ဆုံး လက်မှတ်များကုိ ရ�ိှထား�ပီး၊
မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ�၏ချ�ပ်ကုိင်မ�။ Arise သည် အထူး�ကပ်မတ် ြပင်ပလနူာ
ပ�ုိဂရမ် (IOP)၊ တစ်ဦးချင်း ကုထုံး�ှင့် အရက်�ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး ြပနလ်ည်ကုသြခင်းအတက်ွ အပ်ုစုလိက်ု ကုထုံးကုိ
ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ အမျ�ိးသားေရာ အမျ�ိးသမီးပါ ကုသေပးတယ်။ ေလ�ာစေကးေ�ကး�ှင့် ပုဂ�လိကအာမခံကုိ
လက်ခံသည်။

STEP Med 2929 Martin Luther King Jr Boulevard Dallas, TX – 75215 (214) 421-9100။ STEP Med သည် Texas၊ Dallas

တင်ွ�ိှေသာ ကုိယ်ပုိင်ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးတစ်ခုြဖစ်သည်။ STEP Med သည် မူးယစ်ေဆးဝါး�ှင့်
အရက်အလွဲသုံးစားြပ�မ�ကုိ ကုသရာတင်ွ အထူးြပ�ပါသည်။

Life's Second Chance Treatment Center South 2615 South Lancaster Road, Dallas, Texas 75216 ဖုနး် +1-855-662-9310
info@lsctreatmentcenter.com ဤပ�ုိဂရမ်သည် အရွယ်ေရာက်�ပီးသူ အမျ�ိးသား၊ ဤဝနေ်ဆာင်မ�များတင်ွ
အြပ�အမူဆုိင်ရာကုထုံး၊ စိတ်ဒဏ်ရာဆုိင်ရာ အ�ကံဉာဏ်ေပးြခင်း၊ တစ်ဦးချင်း�ှင့် အဖ�ဲလိက်ု အ�ကံဉာဏ်ေပးြခင်း၊



စိတ်အားထက်သနေ်သာ လေူတ�စစ်ေဆးြခင်း၊ ြပနြ်ဖစ်ြခင်းမှ ကာကွယ်ြခင်း�ှင့် ေဒါသကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ြခင်းတိ�  ပါဝင်သည်။
လက်ခံထားေသာေငမွျားတင်ွ ေငသွား သိ� မဟတ်ု ကုိယ်တိင်ုေပးေချမ�၊ medicaid �ှင့် medicaid မှလွဲ၍
အြခားြပည်နယ်ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးအာမခံအစီအစ�်များ ပါဝင်သည်။

အေမရိကား၏ ေစတနာဝ့နထ်မ်း ပစ�ညး်များ အလွသုံဲးစားမ� ကုသြခင်း- Substance Abuse Treatment | အေမရိကန်
ေစတနာဝ့နထ်မ်း (voatx.org) 4700 S. Riverside Drive Dallas, TX – 76119 (817) 534-3432 အေမရိက၏ စဲွလမ်းမ�
ကုသမ��ှင့် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး ပ�ုိဂရမ်များ၏ ေစတနာဝ့နထ်မ်းများသည် စဲွလမ်းြခင်းအတက်ွသာမကဘဲ
ဆင်းရဲမဲွေတမ�၊ အိးုမ့ဲအိမ်မ့ဲြဖစ်မ��ှင့် ဓာတမီှုခုိမ�တိ� မှ ြဖစ်ေပ�လာေသာ အလွဲသုံးစားမ�က့ဲသိ� ေသာ ြပဿနာများကုိလည်း
ေြဖ�ှင်းေပးသည်။ ၎င်းတိ�သည် ေဖာက်သည်များအား ဆုံး�� ံးသွားေသာအရာများကုိ ြပနလ်ည်ရယူ�ပီး ၎င်းတိ�၏
မိသားစု�ှင့် လ�အဖ�ဲအစည်း၏ အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်ေသာ အဖ�ဲဝင်များြဖစ်လာေစရန ်ေဖာက်သည်များအား သိက�ာ�ိှ�ိှ
စိတ်ချလက်ချရ�ိှေစရန ်ကူညီေပးရန ်ကတိြပ�ပါသည်။


