Huduma za Rufaa kwa Familia
zilizo na Watoto Wachanga
Huduma za Ustawishaji

Mpango wa Lishe
au piga simu kwa
207-287-3991

wa WIC (WIC)

WIC uhudumia wanawake wajawazito, wanawake
wanaonyonyesha na watoto walio na hadi umri wa miaka 5,
ikiwemo watoto wa kulea. WIC ni huduma kamili ya lishe na
hutoa vyakula vyenye afya, elimu ya lishe, msaada wa
kunyonyesha na kutoa rufaa kwa huduma nyingine.

wa Watoto/Kuingilia
au piga simu kwa
877-770-8883

Mfumo wa Ustawishaji wa Watoto/Kuingilia Kati kwa
Mapema ni Kitengo cha Elimu ya Kati kinachotoa
Kuingilia Kati kwa Mapema (tangu kuzaliwa hadi miaka
miwili) na Elimu ya Umma Inayofaa ya Bila Malipo (kwa
umri wa kati ya miaka mitatu hadi mitano) chini ya
usimamizi wa Idara ya Elimu ya Maine.

Watoto Wenye Mahitaji
Maalumu ya Huduma
au piga simu kwa
za Afya (CSHN)
800-698-3624
Watoto Wenye Mahitaji Maalumu ya Huduma za Afya hushirikiana
na familia za watoto wenye mahitaji maalumu ya huduma za afya
walio na umri wa chini ya miaka 22. CSHN inaweza kuelekeza
familia na mashirika ili kupata rasilimali zinazolingana na mahitaji
ya mtoto wao vyema zaidi. Wafanyakazi wanaweza kuelekeza
familia katika mifumo changamano ya matibabu, kuwaunganisha
na huduma zitakazotimiza matokeo bora zaidi yanayowezekana
kwa mgonjwa.

Mfumo wa Rufaa
au piga simu kwa
1-888-644-1130

Familia za Maine

Salama (POSC)

Bima ya Afya ya
au piga simu kwa
1-855-797-4357

Maine

Bima ya Afya ya Maine (CoverME.gov) hutoa taarifa
kuhusu machaguo ya bima ya afya ya bila malipo au
yenye gharama ndogo kwa ajili ya familia za Maine. Pia
unaweza kupata sajili ya mashirika ya ndani
yanayoweza kukusaidia kuelewa machaguo yako ya
bima na kukamilisha ombi.

wa Cradle ME

CradleME husaidia kukuunganisha na huduma za
nyumbani zinazofaa kwa ajili yako na mtoto wako bila
malipo. CradleME ni ubia kati ya mipango miwili:
Uuguzi wa Afya ya Umma na Familia za Maine

Mpango wa Utunzaji

Mpango wa Maine wa Utunzaji Salama huundwa kati ya
mtoaji wa huduma za afya au huduma za kijamii, mama
na/au waangalizi wengine, kutambua uwezo wa familia
na mahitaji, rasilimali za kunufaisha na hatua bora zaidi
za kusaidia watoto wachanga na familia zinazoathiriwa
na dawa za kulevya. Mpango wa Utunzaji Salama mara
nyingi hujumuisha rufaa kwa huduma au kutoa maelezo
ya mawasiliano kwa familia ili kufuatilia wenyewe.

Kati kwa Mapema

Familia za Maine ni mtandao wa timu za kijamii zilizo
jimboni kote zinazohudumia mahitaji ya wanawake
wajawazito na wazazi walio na watoto waliozaliwa
karibuni. Wageni wema na wanaofanya kazi vyema
wa nyumbani watashirikiana na wewe ili kufikia
taarifa na rasilimali zinazoweza kusaidia afya ya
kimwili na hisia ya mtoto wako na familia nzima.

Uuguzi wa Afya
ya Umma (PHN)
au piga simu kwa
1-888-644-1130

Wauguzi wa Afya ya Umma wa CDC wa Maine hutoa
huduma za afya za nyumbani kwa familia. Wanawake wote
ambao hawajifungua au waliojifungua karibuni na watoto
wote waliozaliwa karibuni na wachanga walio na hadi umri
wa miezi 12 wanaweza kutembelewa na Muuguzi wa Afya
ya Umma. Ikiwa una maswali yoyote kuhusu afya yako au
afya ya mtoto wako, unaweza kuomba kupewa muuguzi
wakati wowote kwa kupiga simu kwa nambari ya CradleME.

Ili kutambaza misimbo ya QR, fungua programu ya kamera kwenye kifaa
chako. Ielekeze kwenye msimbo wa QR unaotaka kutambaza. Tafuta bango la
taarifa katika sehemu ya juu ya skrini — libofye ili kufuata hadi kwenye tovuti.
Taasisi hii hutoa fursa kwa wote bila ubaguzi.

