
 
 سیمې چوپړ کې دي USDکلینیکونه چې د ټوېن رېورز 

  Pashto 
 

 

 جون کې اپډیټ شوی ــ د خورا وروستیو معلوماتو لپاره هرو مرو کلینیکونو ته تلیفون وکړئ. 2021د 

( دی. که ښوونځی کې داخلې لپاره بېړنیو واکسینونو ته PCPابتدايي ډاکټر )د ماشومانو واکسینونو ټولو روغتیايي پاملرنې لومړنۍ او تر ټولو غوره سرچینه ستاسې د پاملرنې 

نه لرئ، نورو سرچینو لپاره الندې لېست وګورئ. که نورو مرستو ته اړتیا  PCPسره اړيکه ونیسئ. که  PCPاړتیا لرئ،  په ورته ورځ کې يا د مالقات وخت ټاکلو لپاره خپل 

 سره اړيکه ونیسئ.لرئ، له ځنډ پرته د ښوونځی له نرس 

د سکرمېنټو سیمه کې د خلکو له طبي/ ښاغونو خدمتونو او اړتیا وړ  –( پوښښ سره اړیکه ونیسئ Sacramentoروغتیایي بیمې ته اړتیا لرئ؟ د سکرمېنټو )

 4321-850 (866)یا  8333-414 (916)پوښښ سره وصلولو الرښود 

 www.elicahealth.org( روغتیایي مرکزونه Elicaاېلېکا )

 )ټول کلېنیکونه( 354-2242 (855)

 1750   ،رايټ سړک، سکرمېنټوCA 95825  د غاښونو څانګه پکې(

 شامل ده(

 4815  ،واټ سړک، شمالي هايلینډCA 95660 

 3234 سکرمېنټو، ماريسويل بولیوارډ ،CA 95815  د غاښونو څانګه(

 پکې شامل ده(

 3701 J  سکرمینټو، 201سړک لمبر ،CA 95816  د غاښونو څانګه(

 پکې شامل ده(

  شخصي بیمه، مستقیمMedi-Cal د عايد پر بنسټ د لګښتونو مقیاس ،

 )غیر بیمه شوي( مني

 مالقات وختونه 

  3:00غرمې  – 8:00مالقات وخت نه لرونکو ته سهار 

  5:00مازيګر  – 8:00جمعه سهار  –د کلینیک ساعتونه دوشنبه 

 ( د سیاره روغتیاHOW موټر ناروغان سیمې ته ورتګ پر بنسټ )

 وګورئ. elicahealth.orgد اوسني مهالويش او موقعیتونو لپاره ګوري. 

 www.pickpeach.org( روغتیا            Peach Treeپیچ ټري )

 3810  100روزن سي ټي. سوټ ،CA 95834 

(916) 779-7656 

  شخصي بیمه، مستقیمMedi-Cal د عايد پر بنسټ د لګښتونو مقیاس ،

 )غیر بیمه شوي( مني

 د مالقات وخت نلرونکو هیڅ خدمات شتون نلرييوازې مالقات وختونه ، 

  5:00مازيګر  – 8:00جمعه سهار  –د کلینیک ساعتونه دوشنبه 

www.plannedparenthood.org (   Planned Parethoohپالنډ پرېنټهوډ )

 )اصلي( 855-7626 (877)

 5700  ،واټ سړک، شمالي هايلینډCA 95660 (916) 332- 5715 

 201  نهه ويشتمه کوڅه. سوټB ،سکرمېنټو ،CA 95816 

(916) 446-6921 

  شخصي بیمه، مستقیمMedi-Cal د عايد پر بنسټ د لګښتونو مقیاس ،

 )غیر بیمه شوي( مني

 مالقات وختونو ته لومړيتوب 

 مالقات وخت نه لرونکي 

  4:00مازيګر  – 8:00د کلینیک ساعتونه سهار 

 www.halocares.orgد سکرمېنټو د ټولنې کلینیک    

 2200  ،ډېل پاسو بولېوارډ، سکرمېنټوCA 95815 

 )د غاښونو څانګه پکې شامل ده( 924-7988 (916)

 7275  سکرمېڼټو،  204اي. ساوت ګېټ ډاکټر. سوټCA 95823 

 )د غاښونو څانګه پکې شامل ده( 428-3788 (916)

  شخصي بیمه، مستقیمMedi-Cal مقیاس ، د عايد پر بنسټ د لګښتونو

 )غیر بیمه شوي( مني

 مالقات وختونو ته لومړيتوب 

  3:30 – 1:30، د غرمې 10:30 – 8:30مالقات وخت نه لرونکي سهال 

 )مالقات وخت نه لرونکو ته کتل کېدو ضمانت نه ورکول کېږي(

  5:00مازيګر  – 8:00جمعه سهار  –د کلینیک ساعتونه دوشنبه 

 د سکرمېنټو د شورا د واکسین کلینیک

 4400  سکرمېنټو، 1300براډوې سوټ ،CA 95820 

(916) 875-7468 

 Medi-Cal او غیر بیمه شوي مني 

 يوازې مالقات وخت لرونکي. مالقات وخت نه لرونکي نه کتل کېږي 

 .د مالقات وخت هر راتلونکې جمعې ته موجود دی 

  5:00مازيګر  – 8:00جمعه سهار  –د کلینیک ساعتونه دوشنبه 

 .www( SNAHCامریکایانو روغتیایي مرکز ) سکرمېنټو مورنۍ

SNAHC.corg 

 2020  ،جې کوڅه، سکرمېنټوCA 95841 

(916) 341-0575 

 Medi-Cal او غیر بیمه شوي مني 

 Medi-Calمالقات وخت ته اړتیا لري : 

  جمعه:  –بیمه نه منل کېږي. مالقات وخت نه لرونکي يوازې دوشنبې

 2:45 – 12:45، د غرمې 10:45 – 9:30سهار 

  www.sanlucaspeds.com( د ماشومانو کلینیک San Lucasسان لوکاس )

 4100  سکرمېنټو، 100اي. د سوداګريزه الره سوټ ،CA 95834 

(916) 575-9090 

 Medi-Calبیمه نلرونکو"د  ، شخصي بیمه، د لګښتونو مقیاس مني" 

 لپاره

 وخت لرونکي يوازې مالقات 

  5:30مازيګر  – 8:30جمعه سهار  –د کلینیک ساعتونه دوشنبه 

 www.wellspacehealth.org  ( روغتیا WellSpaceوېل سپېس )

 )ټول کلینیکونه( 737-5555 (916)

 2433  ،مارکوني سړک، سکرمېنټوCA 95821. 

 3441  ،مارس ويلي بولیوارډ، سکرمېنټوCA 95838. 

 6015  شمالي هايلینډ، 2واټ سړک، سوټ ،CA 95660 

 5959  سېټروس هايټس، 500ګرين بک الين، سوټ ،CA 95621 

 3946  ،نوروډ واټ، سکرمینټوCA 95823 

 Medi-Cal.شخصي او پرته له بیمې )د لګښتونو مقیاس( مني ، 

  ورکول کېږي.مالقات وختونو ته لومړيتوب 

  د  5:00مازيګر  – 8:00جمعه سهار  –د کلینیک ساعتونه دوشنبه(

 (2-1غرمې خوړو لپاره بند 
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ډالرو پورې.  70 – 50اکثره يو واکسین لپاره له  –لګښتونه توپیر لري   ... او داسې نورCVSپه ګډون د: رايټ اېډ، والمارټ، ییز درملتونونه سیمه

 نور معلومات لپاره له درملتون سره اړيکه ټینګه کړئ.
 


