


Mana Yegani

ATTORNEY AT LAW 

Licensed by the Supreme Court of Texas
Certified Translator

1221 Studewood Street •  Houston Texas 77008

 

• Immigration Law (Citizenship, Green Card,  
   Fiance’ Visas, Asylum Visas, Deportation)
• Criminal Law (drug Charges, DWI, Assault)
•  Divorce

my@law-mana.com
www.law-mana.com
OFC: (713) 481-6703
FAX: (281) 674-8320

AREAS OF PRACTICE

خدمات پزشکی
- تشخیص و درمان بیماری های قند، چربی و فشار خون

- درمان بیماری های داخلی، پوست، مفاصل، کبدی و تیرویید
- معاینه سالیانه اطفال و بزرگساالن

- تشخیص بیماری های زنان و انجام پاپ اسمیر
- بخیه و نمونه برداری از ضایعات پوستی

- درمان دردهای عضالنی و مفصلی
Joint and Trigger Point Injection -

Houston Family Physicians P.A.
جعفری بیتا  دکتر 

پزشک خانواده

8968 Kirby Drive, Houston TX , 77054
Phone: 713-492-0433  •  Fax: 713-391-8413

Email: Bita.pour-jafari@hfpmdpa.com   
www.hfpmd.com

•   Board Certified Family Physician
•   Member of American Academy of Facial Esthetics

تست های تشخیصی در کلینیک
-سی تی اسکن

-ام. آر. آی
- عکس استخوان

- سونوگرافی
- نوار قلب

- تست ریه
- آزمایش خون و ادرار

خدمات پوست و زیبایی
-بوتاکس و فیلر 

-پیشگیری و رفع خطوط اطراف چشم، 
پیشانی، دور لب، و خط خنده با مشاوره رایگان

Medicare, Medicaid, and private insurance    اکثر بیمه ها پذیرفته می شود

داروخانه BZ برای رفاه ایرانیان داخل تگزاس شرایطی آسان فراهم آورده است.
 بیشتر داروهای Generic به قیمت زیر ده دالر و در صورت گران بودن به 
همان قیمت عمده فروشی به ایرانیان عزیز تقدیم می گردد.
انواع بیمه ها، مدیکر و مدیکیت پذیرفته می گردد و در صورت دور بودن 
بوسیله پست ارسال می گردد.

داروخانه BZ در خدمت ایرانیان عزیز

برای ارسال دارو ، وسائل پزشکی  و بیمارستانی به ایران و منطقه نماینده می پذیرد.

Tel: 713-973-7500 • Fax: 713-973-7501
15622 Silver Ridge Dr. • Houston, TX 77090

Email: B.zpharmacy@att.net  •  www.bzpharmacy.com

B. Z. Pharmacy
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