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 Twin Rivers USD Areaالعیادات التي تخدم منطقة 
 

 تأكد من االتصال بالعیادات للحصول على أحدث المعلومات. – 2022تم التحدیث في یونیو 

) الخاص بك.  إذا احتجت إلى لقاحات فوریة PCPوكافة أنواع الرعایة الصحیة ھو طبیب الرعایة األولیة (المورد األول واألفضل للحصول على لقاحات مرحلة الطفولة 
) الخاص بك للحصول على موعد في نفس الیوم أو لموعد بدون حجز مسبق.  إذا لم یكن لدیك طبیب PCPاللتحاق في المدرسة، اتصل بطبیب الرعایة األولیة (غراض األ

 ة.ر القائمة المدرجة أدناه للمزید من الموارد. إذا احتجت إلى المزید من المساعدة، یرجى عدم التردد في االتصال بفریق التمریض بالمدرسرعایة أولیة، انظ

التي یحتاجون إلیھا  دلیل لربط سكان منطقة ساكرامنتو بالرعایة الطبیة/ رعایة األسنان والتغطیة - Sacramento Coveredھل تحتاج إلى تأمین صحي؟ اتصل ببرنامج 
 .4321-850 (866)أو  414-8333 (916)

    Elica Health Centers  www.elicahealth.orgمراكز 
 (جمیع العیادات) 354-2242 (855) 

• 1750 Wright Street Suite A, Sacramento, CA 95825  یشمل)
 رعایة األسنان)

• 4815 Watt Ave, North Highlands, CA 95660 
• 3234 Marysville Blvd, Sacramento, CA 95815  یشمل رعایة)

 األسنان)
• 3701 J Street #201, Sacramento, CA  95816  یشمل رعایة)

 األسنان)

المباشر، جدول الرسوم  Medi-Calتقبل التأمین الخاص، برنامج  •
 المتدرج حسب الدخل (لغیر المؤّمنین)

 المواعید  •
 عصًرا 3:00 -صباًحا  8:00عمالء بدون موعد مسبق:  •
 مساءً  5:00 -صباًحا  8:00الجمعة،  -مواعید العیادة: أیام االثنین  •
العمالء  Health on Wheels (HOW)تستقبل العیادة المتنقلة لبرنامج  •

لالطالع على أحدث  elicahealth.orgبدون مواعید مسبقة. انظر 
 قع المواعید والموا

  Peach Tree Health  www.pickpeach.orgعیادة 
• 3810 Rosin Ct. Suite 100, Sacramento, CA 95834  

        (916) 779-7656 

، جدول الرسوم حسب الدخل Medi-Calتقبل التأمین الخاص، برنامج  •
 (لغیر المؤّمنین)

 تتوفر خدمات للعمالء بدون تحدید مواعید مسبقة یلزم تحدید موعد، ال •
 مساءً  5:00 -صباًحا  8:00الجمعة،  -مواعید العیادة: أیام االثنین  •

 Planned Parenthood   www.plannedparenthood.orgعیادة 
 (رئیسي) 7526-855 (877)ھاتف: 
• 5700 Watt Ave., North Highlands, CA 95660  

(916) 332-5715 
• St. Suite B, Sacramento, CA 95816 th29 201 

(916) 446-6921 

 المؤّمنین، برامج خاصة لغیر Medi-Calتقبل التأمین الخاص، برنامج  •
 یفّضل تحدید موعد مسبق •
 عمالء بدون حجز مسبق •
 مساءً  4:00 –صباًحا  8:00ساعات دوام العیادة:  •

 Sacramento Community Clinic  www.halocares.orgعیادة
• 2200 Del Paso Blvd., Sacramento, CA 95815 

 )Del Paso Blvd 2138(یشمل رعایة األسنان،  924-7988 (916)               
• 7275 E. Southgate Dr. Suite 204 Sacramento, CA 95823 

 )Suite 106(یشمل رعایة األسنان،  428-3788 (916)

 ، غیر المؤّمنین.Medi-Calتقبل برنامج  •
 یفّضل تحدید موعد مسبق •
 3:30-1:30صباًحا،  10:30-8:30بدون موعد مسبق في الفترات:  •

 عصًرا (ال نضمن معاینة العمالء بدون موعد مسبق)
 مساءً  5:00 -صباًحا  8:00الجمعة،  -مواعید العیادة: أیام االثنین  •

  Sacramento County Immunization Clinicعیادة 
• 4600 Broadway Suite 1300, Sacramento, CA 95820               

(916) 875-7468 
 

 وغیر المؤّمنین.  Medi-Calتقبل برنامج  •
 یلزم تحدید موعد. ال تقبل عمالء بدون حجز مسبق. •
 المواعید متوفرة كل أسبوعین أیام الجمعة. •
  مساءً  5:00 -صباًحا  8:00الجمعة،  -مواعید العیادة: أیام االثنین  •

  Sacramento Native American Health Center (SNAHC)مركز 
www.SNAHC.org 

• 2020 J street, Sacramento, CA 95841  
              (916) 341-0575 

 وغیر المؤّمنین. Medi-Calتقبل برنامج  •
 : یلزم تحدید موعد.Medi-Calبرنامج  •
-9:30الجمعة:  -بدون تأمین: عمالء بدون حجز مسبق: فقط أیام االثنین  •

 عصًرا. 2:45-12:45صباًحا،  10:45
 San Lucas Pediatric Clinic  www.sanlucaspeds.comعیادة 
• 4100 E. Commerce Way Suite 100, Sacramento, CA 95834 

(916) 575-9090 

، والتأمین الخاص، وجدول الرسوم المتدرج Medi-Calتقبل برنامج  •
 "لغیر المؤّمنین".

 یلزم تحدید موعد •
 مساءً  5:30 –صباًحا  8:30الجمعة.  -أیام االثنین  •

 WellSpace Health www.wellspacehealth.org عیادات
  (جمیع العیادات) 5555 -737 (916)

• 2433 Marconi Avenue, Sacramento, CA 95821 
• 3441 Marysville Blvd., Sacramento, CA, 95838 
• 6015 Watt Ave., Suite 2, North Highlands, CA 95660 
• 5959 Greenback Ln. Suite 500, Citrus Heights, CA 95621 
• 3946 Norwood Ave, Sacramento, CA 95838 

، والتأمین الخاص، وغیر المؤّمنین (جدول Medi-Calتقبل برنامج  •
 المتدرج).الرسوم 

 یفّضل تحدید موعد مسبق. •
مساًء  5:00 –صباًحا  8:00الجمعة. -ساعات دوام العیادة، أیام االثنین •

 )2-1(مغلق للغداء الساعة 

)، وسي في Walmart) وولمارت (Rite Aidوتشمل رایت إید ( صیدلیات محلیة
 )، إلخ. CVSأس (

لفرد ادوالر للقاح  70 -دوالر  50في الغالب،  -التكلفة متفاوتة •
 الواحد. للمزید من المعلومات، اتصل بالصیدلیة.

http://www.elicahealth.org/
http://www.pickpeach.org/
http://www.halocares.org/
http://www.snahc.org/
http://www.sanlucaspeds.com/
http://www.wellspacehealth.org/
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