የስደተኛ የጤና ክሊኒክ

የCrossroads Clinic
የWomen’s College Hospital የስደተኛ ጤና ክሊኒክ
76 Grenville St., 3rd floor
Toronto, ON M5S 1B2
ቀጠሮ ለመያዝ በስልክ ቁጥር 416-323-6031 ይደውሉ፡፡

76 Grenville Street,
Toronto, ON M5S 1B2
T. 416-323-6400
womenscollegehospital.ca
womenshealthmatters.ca
womensresearch.ca
womenscollegehospitalfoundation.ca

የCrossroads
Clinic

የCrossroads Clinic
quEEN’S PaRk cREScENT

ከዚህ በታች የተገለጹትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን እንሰጣለን፡-

ከሁለት ዓመት በኋላ ከቤትዎ አካባቢ ከሚገኝ የቤተሰብ ሀኪም ጋር
እናገናኝዎታለን፡፡

አድራሻ

76 Grenville St., 3rd floor
Toronto, ON M5S 1B2

የስራ ሰዓት፡-

ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት (9 a.m. to 4 p.m.)
ቀጠሮ ለመያዝ በስልክ ቁጥር 416-323-6031 ይደውሉ፡፡
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የQueen’s Park Subway Station
ዊልቼር የሚገኝበት ቦታ

ElizaBETh STREET
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Station

cOllEGE STREET

laPlaNTE STREET

DR. Emily STOWE Way

GRENVillE STREET

uNiVERSiTy aVENuE

• የስኳር ህመምን እና ከፍተኛ የደም ግፊትን ጨምሮ ስር ለሰደዱ ህመሞች
ህክምና እንሰጣለን
• ክትባቶችን ጨምሮ ለልጆች የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ
• የእርግዝና ክትትልና እንክብካቤ
• የቤተሰብ እቅድ የምክር አገልግሎት
• በሁሉም የእድሜ ክልል ላይ ለሚገኙ ሰዎች አመታዊ የጤና ምርመራ
• ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ህመሞችን ለመከላከል እገዛ መስጠት
• የእንቅልፍ መዛባት፣ የተደበተ ስሜትን እና ውጥረትና ጭንቀትን ለመሳሰሉ
ችግሮች እርዳታ መስጠት
• ለከባድ የጤና ችግሮች ምርመራ ማድረግ እንዲሁም ክትትል ማድረግ
• አስፈላጊ ሲሆን ከጤና ስፔሻሊስቶች ጋር ቀጠሮ መያዝ
• በተለያዩ የጤና ችግሮች ላይ ያተኮረ የጤና ትምህርት መስጠት
አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ተርጓሚ እናዘጋጃለን፡፡

WOmEN’S
cOllEGE
hOSPiTal

Bay STREET

ህመምተኛ
ማውረጃ
ቦታዎች

TERaulEy laNE

GROSVENOR STREET
SuRREy PlacE

የህክምና ቡድናችን በመቶዎች ከሚቆጠሩ አስቀድመው የመጡ ስደተኞች ጋር
የሰራ ሲሆን ከስደተኝነት ሂደቱ ጋርም ሆነ ስደተኝነት ከሚያስከትላቸው ውጥረቶች
እንዲሁም ከባድ ሁኔታዎች ጋር በደንብ ይተዋወቃል፡፡

quEEN’S PaRk cREScENT

Women’s College Hospital ውስጥ ወደሚገኘው የስደተኛ የጤና ክሊኒክ እንኳን
ደህና መጡ፡፡ አዲስ ለመጡ ስደተኞ ደንበኞች፣ ቶሮንቶ ውስጥ ለሚቆዩባቸው
ለመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት የተሟላ የጤና አገልግሎት አንሰጣለን፡፡

WEllESlEy STREET

የመንገድ ተሸከርካሪዎች/የአውቶቡስ መስመር

እኛን ማግኘት የሚቻልበት መንገድ፡ከYonge ሰብዌይ መስመር ከተነሱ፡• College Station ማቆሚያ ጋር ይውረዱ (ያስታውሱ፡- ይህ በቀላሉ የሚገኝ የሰብዌይ
		 ማቆሚያ ቦታ አይደለም)፡፡
• በCollege Street ወደ ምዕራብ ይሂዱና የBay Street እና College Street መተላለፊያ
		 ወደ ምዕራብ ይሻገሩ፡፡
• ወደ ቀኝ ይታጠፉና ከBay Street ወደ Grenville Street አንድ ብሎክ ወደ ሰሜን ይሂዱ፡፡
• ወደ ግራ ይታጠፉና Grenville Street ወደ ምዕራብ ይሂዱ፡፡
• 76 Grenville Streetን በቀኝዎ ያገኙታል፡፡
ከUniversity ሰብዌይ መስመር ከተነሱ፡• Queen’s Park Station ማቆሚያ ጋር ይውረዱ (ያስታውሱ፡- ይህ በቀላሉ የሚገኝ የሰብዌይ
		 ማቆሚያ ቦታ ነው)፡፡
• ከCollege Street እስከ Dr. Emily Stowe Way ወደ ምስራቅ ይሂዱ፡፡
• ወደ ግራ ይታጠፉ እና ከDr. Emily Stowe Way እስከ Grenville Street ወደ
		 ሰሜን ይሂዱ፡፡
• 76 Grenville St.ን ከፊት ለፊትዎ ያገኙታል፡፡

