
New Jersey Primary Care Association 

Fulfill Food Bank of Monmouth and Ocean Counties 

Pollack Mental Health Clinic 

National Health Services Corp 

Community Affairs & Resource Center; CARC 

CPC Behavioral Services 

Long Branch Housing Authority 

VNA Community Health Center 

Greater Long Branch Chamber of Commerce 

Monmouth County Regional Health Commission 

Mfhc também é afiliado com as seguintes escolas para acolher seus alunos para oportunidades de estágio curricular:

Advantage Career Institute  Brookdale Community College 

Lincoln Technical Institute  Medical Career Institute 

Monmouth County Vocational School District         Rutgers University 

O centro de saúde da família Monmouth (MFHC) é um beneficiário do programa Health Center 42 U.S.C. 254b, e um

considerado funcionário do serviço público de saúde 42 U.S.C. 233 (g)-(n). MFHC também é licenciado pela NJ
Departamento de saúde e serviços Senior.

O centro também é licenciado pelo departamento de NJ de saúde e serviços sênior e é também um FTCA considerado
Instalação.

O centro de saúde da família de Monmouth é um repouso médico centrado paciente do nível II de NCQA reconhecido. 
Ver o nosso

Certificado de reconhecimento NCQA aqui. Para saber mais sobre o que é um Home Medical clique aqui.
O centro de saúde da família Monmouth mantém uma forte relação com Robert Wood Johnson/Barnabas Health
Campus médico Monmouth (MMC), a fim de garantir que os ambulatoriais do hospital tenham alta qualidade e

cuidados de saúde primários acessíveis. Nosso centro de saúde também fornece o ensino ambulatorial
componente para os programas de residência do centro médico Monmouth em medicina adulta, pediatria, Obstetrícia e
Ginecologia e odontologia.

MFHC parceiros com várias organizações acadêmicas em longo Branch e Monmouth County, para fornecer
estágios externos clínicos aos programas tais como estudantes dentais e auxiliares da saúde e assistentes médicos no 
treinamento.

Certificações, acreditações e afiliações do 
centro de saúde da família Monmouth

Somos também uma agência de acolhimento para o programa de emprego do serviço comunitário sénior (Conselho 
Nacional de envelhecimento) e do departamento de NJ do escritório do trabalho de envelhecimento. MFHC apoia 
essas agências, proporcionando formação e/ou oportunidades de emprego para idosos.




