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رعاية صحية من أطباء ذوي خبرة عالية في رعاية المرضي من جميع انحاء العالم 

نقدم. نتواصل بلغتك.يلتزم مقدمي الخدمة لدينا بمساعدتك في الحصول علي الرعاية الصحية عالية الجودة التي تستحقها

ونبذل قصاري جهدنا لتلبية إحتياجاتك الطبية اثناء التعرف عليك وعلي شخصيتك الفريدة.الرعاية بطريقة تفهمها

بغض,أطفال وبالغين_-يمكننا رعاية كل فرد في عائلتك.مكان واحد لكل فرد من افراد االسرة للحصول علي الرعاية الصحية

رعاية االمراض ,تشمل خدماتنا  كلما تتوقعه من طبيب االسرة بما في ذلك الفحوصات الروتينية.النظر عن العمر

في وسعنا توصيلك  برعاية االمومة وسنحولك إلي أطباء متخصصين . وإدارة االمراض المزمنة وصحة المرأة,واإلصابات

.عند الضرورة

مكان واحد لكل فرد من أفراد العائلة للحصول علي الرعاية الصحية

ة بما تشمل خدماتنا كل ما تتوقعه من طبيب االسر.بغض النظر عن العمر.أطفالك والبالغين ,يمكننا رعاية كل فرد في عائلتك 

في وسعنا توصيلك برعاية . رعاية االمراض واالصابات وإدارة االمرض المزمنة وصحة المرأة, في ذلك الفحص الروتيني

االمومة وسنحولك الي اطباء متخصصين عند الضرورة 

هل تحتاج الي مساعدة في العثور  علي مزود يتحدث لغتك؟ 

سنقوم بتوصيلك بالمترجم الذي سيساعدك علي البدء حتي. وأخبرنا اللغة التي تتحدثها3194676789إتصل بنا علي هاتف

تتمكن من تحديد موعدك االول والحصول علي الرعاية التي تحتاجها

قدر نحن ن. يرجي االستعداد لإلنتظار. قد يتطلب توصيلك بمترجم بعض الوقت االضافي وقد يتطلب أكثر من مكالمة هاتفية

.صبرك

المرضي الذي يتحدثون اللغة العربيةالفرنسية اللينقاال السواحيلي وعدة لغات إخري  

يحضرون إلي عيادة طب االسره  الدولية بمستشفي أيوا الجامعي للرعاية الصحيىة لكل أفراد 

العائلة ,

طب أألسرة الدولي  
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إسكوت بلوفارد

ميدل بيري رود 3640

إسكوت بلوفارد_طب االسرة الدولي

13194676789

االربعاء من الساعة الخامسة مساء حتي الساعة الثامنة مساء

حدد موعد من هذا الموقع

https://uihc.org/appointment

800-777-8442

مذودو  طب االسرة الدوليون

طب أألسرة الدولي  

دكتوراة في الطب,ميغان كونيت 

طبيب طب االسرة
عاشة ديفيد

أخصائية طب العائلة
يرين هايورد

أخصائية طب االسرة

الكا والتر

اخصائية طب االسرة

الموقع

https://uihc.org/appointment

