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Public health

protects the entire

community by

preventing disease

and promoting

healthy behaviors.

Programs and Services

www.austintexas.gov/health

facebook.com/

austinpublichealth

twitter.com/auspublichealth

health@austintexas.gov

3-1-1

This is Austin Public Health
Supporting well-being through health and human services in Austin & Travis County

• Adolescent health

• Birth & death

certificates

• Early childhood and 

youth development

• Emergency preparedness

• Health alerts

• Health equity programs

• Health screenings

• Injury prevention

• Nutrition and fitness

• Preventing HIV and 

Sexually Transmitted

Diseases

• Restaurant inspections

• Rodent and pest control

• Tobacco cessation

• Tracking disease

outbreaks

• TB Clinic

• WIC (Women, Infants, 

and Children Program) 

• Vaccinations

Helping people 

reach their full 

potential through:
• Basic needs support at 

neighborhood centers

• Affordable and accessible 

early childhood education

• Preventive mental health and 

primary care

• Youth and young adult 

readiness to graduate from 

high school and go on to a 

job or further education

• Helping families find 

resources for daily living

• Assistance for homeless 

persons 

• Treatment for substance use 

disorders and mental health 

problems

• Connecting people to move 

from poverty to self-

sufficiency

• Helping older adults receive 

services

• Providing services and 

support for persons with 

disabilities
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تركز الصحة العامة على 

حماية المجتمع برمته من 

خالل الوقاية من األمراض 

.يةوتعزيز السلوكيات الصح

برامج وخدمات الصحة العامة المجانية 

أو منخفضة التكلفة

، زاد متوسط العمر 1900منذ عام 

عاًما 30المتوقع لألمريكيين بمقدار 

ومن بين تلك  .على وجه التقريب

عاًما أضيفت إلى 25الزيادة، هناك 

متوسط العمر بسبب التطورات 
الحادثة في الصحة

.العامة

العامةالصحة
ترافيس /إدارة الخدمات الصحية والبشرية في مقاطعة أوستين 

األمراضالوقاية من

التطعيمات•

تتبع األمراض•

حاالت تفشي األمراض

 /منع فيروس نقص المناعة البشرية•

األمراض المنقولة جنسًيا

التنبيهات الصحية•

عيادة عالج السل•

البيئةحماية
عمليات فحص المطاعم•

السيطرة على القوارض واآلفات•

تعزيز الصحة

واألطفالبرنامج النساء والرضع•

(WIC) 

الفحوصات الصحية•

التغذية واللياقة البدنية•

المراهقينصحة•

الشبابنمو•

من اإلصاباتالوقاية•

تعاطي التبغاإلقالع عن•

512-972-5400

www.austintexas.gov/ 

health

health@austintexas.gov

www.facebook.com/

austinpublichealth

www.twitter.com/

auspublichealth

االستعداد للطوارئ•

شهادات الوالدة والوفاة•

عيادة الالجئين•

مركز العمل النهاري•

دعم االحتياجات األساسية في •

مراكز المناطق المجاورة

برامج وخدمات الصحة العامة 

األخرى
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