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ផែនការគ្រួសាររបស់រដ្ឋ NSW នៅ Ashfield
328 - 336 Liverpool Road, Ashfield NSW 2131
ទូរស័ព្ទ (02) 8752 4316 | អ៊ីម៉ែល ashfieldappt@fpnsw.org.au
ទូរសា (02) 8752 4316 | គេហៈទំពរ័ www.fpnsw.org.au/ashfield
ម៉ោ ងធ្វកា
ើ ររបស់គ្លីនច
ិ
ថ្ងៃ ច័ន្ទ 			
ថ្ងៃ អង្គារ -ព្រហស្បត៏ 		
ថ្ងៃ សុ ក្រ 			
ថ្ងៃ សៅរ ៏ 			

8.30 ព្រឹក ដល់
8.30 ព្រឹក ដល់
8.30 ព្រឹក ដល់
9.00 ព្រឹក ដល់

5.00 ល្ងាច
8.00 ល្ងាច
5.00 ល្ងាច
1.00 ល្ងាច

ផែនការគ្រួសាររបស់រដ្ឋ NSW នៅ Fairfield
24-26 Nelson St, Fairfield NSW 2165
ទូរស័ព្ទ (02) 9754 1322 | អ៊ីម៉ែល fairfieldappt@fpnsw.org.au
ទូរសា (02) 9754 1676 | គេហៈទំពរ័ www.fpnsw.org.au/fairfield
ម៉ោ ងធ្វើការរបស់គ្លីនិច
ថ្ងៃ ច័ន្ទ - សុ ក្រ
ថ្ងៃ សៅរ ៏ 		

9.00 ព្រឹក ដល់ 5.00 ល្ងាច
9.00 ព្រឹក ដល់ 1.00 ល្ងាច(រ�ៀងរាល់ពីរសប្តាហ៏ម្តង)

ផែនការគ្រួសាររបស់រដ្ឋ NSW នៅ Penrith
13 Reserve Street, Penrith NSW 2750
ទូរស័ព្ទ (02) 4749 0500 | អ៊ីម៉ែល penrithappt@fpnsw.org.au
ទូរសា (02) 4731 6787 | គេហៈទំពរ័ www.fpnsw.org.au/penrith
ម៉ោ ងធ្វើការរបស់គ្លីនិច
ថ្ងៃ ច័ន្ទ
ថ្ងៃ អង្គារ-ពុធ
ថ្ងៃ ព្រហស្បត៏
ថ្ងៃ សុ ក្រ

9.00 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច
9.00 ព្រឹក ដល់ 6 ល្ងាច
10.00 ព្រឹក ដល់ 7 ល្ងាច
9.00 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច

ដ�ម
វ រណាត់ជួបជាសម្ងា ត់
ើ ្ បីធ្ើកា
សូ មទូរស័ព្ទ ឬ អ៊ីម៉ែលទៅគ្លីនិច
ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក ឬកក់
ទុកតាមអ៊ីនធ័រណែតតាម

fpnsw.org.au/clinics

សូ មនាំមកជាមួយនូវកាត Medicare របស់ លោកអ្នក។
អ្នកដែលកាន់កាតដែលមន
ិ មែនជាកាត Medicare ក៏ស្វាគមន៏ផងដែរ។
មានកិច្ចបំរ�សំ
ើ រាប់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់-សូ មសួ រ។
លោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទកច
ិ ្ចបំរ� ើ បកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមលេខ 13 14 50
ដ�ើម្ជ
បី ួយ� លោកអ្នកជាមួយនឹងការកក់ទុករបស់លោកអ្នក។

ខ្សែទូរស័ព្ទនិយាយនៃផែនការគ្រួសាររបស់រដ្ឋ NSW
ថ្ងៃធ្វកា
ើ រគប�
ឺ ក
ើ ម៉ោ ង 8.30 ព្រឹក

ដល់ 5 ល្ងាច សំ រាប់ពត៌មាននិងកា
រផ្តល់យោបល់យោង។

ពត៌មានថែមទ�ៀតអាចមាននៅឯ
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