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 رس توين ريفرز يونيفايداة لمديالعيادات التي تخدم المنطقة التعليم

 تأكد من االتصال بالعيادات للحصول على أحدث المعلومات - 2021تم التحديث في يونيو 

. إذا كنت تحتاج إلى الرعاية الطبيةكافة أشكال يُعتبر طبيب الرعاية األولية الخاص بك هو المصدر األول واألفضل لتطعيم األطفال والحصول على 

ك . إذا لم يكن لديُمسبق الذهاب بدون حجزفي نفس اليوم أو  موعدتطعيمات فورية لاللتحاق بالمدرسة، اتصل بطبيب الرعاية األولية الخاص بك لطلب 

كنت بحاجة إلى ال بممرضة المدرسة إذا . الرجاء عدم التردد في االتصالمصادرالقائمة الواردة أدناه لمزيد من يُرجى االطالع على ، طبيب رعاية أولية

 مزيد من المساعدات.

وصيل الناس في منطقة ساكرامنتو بالرعاية الطبية/ رعاية األسنان دليل لت -  Sacramento Coveredهل تحتاج إلى تأمين صحي؟ اتصل ببرنامج

 (.866)-850-4321( أو 916)-414-8333والتغطية التي يحتاجونها. اتصل على 

 www.elicahealth.org ليكا الطبيةمراكز إ

 ( )جميع العيادات(855) 2242-354

 1750  95825شارع رايت، ساكرامنتو، كاليفورنيا 
 )يشمل طب األسنان(

 4815  95660جادة وات، نورث هايالندز، كاليفورنيا 

 3234 95815 جادة ماريزفيل، ساكرامنتو، كاليفورنيا 
 )يشمل طب األسنان(

 3701  95816شارع جي، ساكرامنتو، كاليفورنيا 
 )يشمل طب األسنان(

  تقبل التأمين الخاص، برنامجMedi-Cal الدخل أسعار مخفضة على أساس ، ة  مباشر

 (غير المؤمن عليهمل)
 مسبقا   المواعيد عن طريق حجز 
 ا  8 من الساعة حاالت بدون حجز مسبق  مساء   3إلى الساعة صباح 

  5صباحا  إلى الساعة  8ساعات عمل العيادة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة .  مساء 

 المتنقلةصحة ال قافلةمركبة قوم ت HOW  على حسب ترتيب المرضى بفحص

 جدولالطالع على الل www.elicahealth.orgيرجى زيارة الموقع  الحضور.

 الحالي للقافلة وأماكن تواجدها

  www.pickpeach.orgالطبي مركز بيتش تري هيلث 

 3810  ساكرامنتو، كاليفورنيا 100روزين كورت الجناح ،

95834 ،7656-779-(916 ) 

  يقبل التأمين الخاص، برنامجMedi-Cal ، ير غلالدخل )أسعار مخفضة على أساس

 (ؤمن عليهممال
  خدمات الحضور بدون حجز مسبق غير متاحةفقطالمواعيد مسبقا   حجزعن طريق ، 
  مساء   5صباحا  إلى الساعة  8ساعات عمل العيادة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

  www.plannedparenthood.org مركز تنظيم األسرة

 ( )الرئيسي(877) 7526-855

 5700  95660جادة وات، نورث هايالندز، كاليفورنيا 
5715-322 (916 ) 

 201  95816ا جناح ب، ساكرامنتو، كاليفورني 29شارع 
6921-466 (916 ) 

  يقبل التأمين الخاص، برنامجMedi-Cal .برامج خاصة لألفراد غير المؤمن عليهم ، 

 يفضل حجز مواعيد 
 بدون حجز مسبق 
  مساء   4صباحا  إلى الساعة  8ساعات عمل العيادة من الساعة 

  .halocares.orgwww كرامنتو المجتمعيةاعيادة س

 2200  95815جادة ديل باسو، ساكرامنتو، كاليفورنيا 
 )يشمل طب األسنان(( 916) 7988-924

  7275 E. ساكرامنتو، 204. جناح ايفساوذجيت در ،

 )يشمل طب األسنان(( 916) 428-3788، 95823كاليفورنيا 

  تقبل التأمين الخاص، برنامجMedi-Calغير المؤمن عليهم ، 

  ُمسبقا  مواعيد  يفضل حجز 
  ا،  10:30 -8:30من مسبق الحاالت بدون حجز ليس مساء  ) 3:30-1:30وصباح 

 فحص الحاالت التي ليس لها حجز مسبق(هناك ما يضمن 
  مساء   5صباحا  إلى الساعة  8ساعات عمل العيادة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

 عيادة التطعيم بمقاطعة ساكرامنتو

 4600 95820، ساكرامنتو، كاليفورنيا 1300ناح برودواي ج 
7468-875 (916 ) 

 تقبل برنامجMedi-Cal ،  .وغير المؤمن عليهم 

 حجز مسبق. الحضور بدون فقط من خالل حجز المواعيد. غير مسموح ب 
  يوم الجمعة كل أسبوعين.المواعيد متاحة فقط 
  مساء   5إلى الساعة  صباحا   8ساعات عمل العيادة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

  www.SNAHC.orgساكرامنتو صحة األمريكيين األصليين بمركز 

 2020  95841شارع جي، ساكرامنتو، كاليفورنيا 
0575-341 (916) 

 يقبل برنامجMedi-Cal ، .وغير المؤمن عليهم 

  برنامجMedi-Cal :مسبق حجز موعد يتطلب. 

 من اإلثنين إلى الجمعة من  حجز مسبق فقطالحضور بدون ؤمن عليهم: غير الم

 2:45إلى الساعة  12:45صباحا ، ومن الساعة  10:45إلى الساعة  9:30الساعة 

.  مساء 

 www.sanlucaspeds.com عيادة سان لوكاس لطب األطفال

 4100 ساكرامنتو، كاليفورنيا 100 إي. كوميرس واي جناح ،

95834 ،9090-575 (916) 

  تقبل برنامجMedi-Cal ،لغير  على أساس الدخل أسعار مخفضةو، التأمين الخاصو"

 .المؤمن عليهم"
  فقطالمسبق  الحجزعن طريق. 
  صباحا  إلى الساعة  8:30ساعات عمل العيادة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة

5:30 .  مساء 

 www.wellspacehealth.org  لسبيس هيلثمركز وي

 ( )جميع العيادات( 916) 5555-737

 2433  95821جادة ماركوني، ساكرامنتو، كاليفورنيا. 

 3441 95838فيل، ساكرامنتو، كاليفورنيا زجادة ماري. 

 6015  رنيا ، نورث هايالندز، كاليفو2جادة وات، جناح

95660. 

 5959  سيترس هايتس، 500جرين باك، جناح ممر ،

 .95621كاليفورنيا 

 3946  95823جادة نوروود، ساكرامنتو، كاليفورنيا. 

  يقبل برنامجMedi-Cal ،أسعار بدون تأمين )الذين و ،الخاصالتأمين الصحي و

 (.على أساس الدخل مخفضة
 مسبقة يفضل حجز مواعيد. 
 مساء   5صباحا  إلى الساعة  8إلثنين إلى الجمعة من الساعة ساعات عمل العيادة من ا

(. 2إلى الساعة  1ُمغلق للغداء من الساعة )  مساء 

لتطعيم الفرد. اتصل بالصيدلية  دوالر 70 -50بين تتراوح عادة  ما  -تختلف التكلفة  وتتضمن: رايت إيد، والمارت، سي في إس، وغيرها. الصيدليات المحلية

 علومات.لمزيد من الم
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