
 

 

 

 دھندخدمات ارائھ می Twin Rivers USDھایی کھ بھ منطقھ کلینیک
 بھ روز شده در ماه ژون 2022- برای معلومات جاری بھ کلینیک ھا بھ تماس شوید

) است. اگر بھ واکسن فوری PCPاولین و بھترین منبع برای واکسیناسیون کودکان و تمامی خدمات بھداشتی پزشک مراقبت اولیھ (
خود تماس بگیرید و وقت مالقات در ھمان روز یا ویزیت بدون نوبت درخواست کنید. اگر  PCPنام در مدرسھ نیاز دارید، با برای ثبت

درسھ تماس ندارید، برای اطالع از سایر منابع، فھرست زیر را ببینید. اگر بھ کمک بیشتری نیاز داشتید، حتماً با پرستار م PCPیک 
 بگیرید.

 Sacramentoراھنمایی ایجاد ارتباط بین افراد در منطقھ —تماس بگیرید Sacramento Coveredبھ بیمھ درمانی نیاز دارید؟ با 
 4321-850 (866) یا  8333-414 (916)پزشکی و پوشش بیمھ مورد نیاز آٰنھا  و خدمات درمانی پزشکی/دندان

  
 

صی, دولتی و بر حسب میزان درآمد پذیرش بیمھ خصو
 برای افراد بدون بیمھ 
 وقت مالقات (نوبت) 

ب.ظ 3:00 –ق.ظ  8:00بدون نوبت:   
 5:00–ق.ظ  8:00جمعھ,  –زمان کاری کلینیک: دوشنبھ 

 ب.ظ
تیم سیار صحی مریضان را بدون نوبت می پذیرد. برای 

 معلومات بیشتر, مراجعھ کنید بھ: 
  www.elicahealth.org           

   www.elicahealth.org        Elica Health Cernters 
(تمام کلینیک ھا)  8553542242شماره تماس:   

 آدرس:
1750 Wright Street, Suit A, Sacramento, CA 95825 (شامل 

پزشکی دندان ) 
4815 Watt Ave, North Highlands, CA 95660 

3234 Marysville Blvd, Sacramento, CA 95815 
( پزشکی دندان شامل ) 

3701 J Street, #201, Sacramento, CA 95816  
   (شامل دندان پزشکی)

 
بیمھ بدون افراد یا و دولتی بیمھ ,خصوصی بیمھ پذیرش  

شان درآمد میزان حسب بر  
قبلی مالقات وقت بدون خدمات ,قبلی مالقات وقت با فقط  

نمیشود ارائھ   
ظ.ب 5:00  – ظ.ق 8:00 از جمعھ – دوشنبھ از :زمان    

 www.pickpeach.org     Peach Tree Health 
 آدرس:   

3810 Rosina Ct, Suite 100, Sacramento, CA 95834 
9167797656شماره تماس:   

پذیرش بیمھ خصوصی, بیمھ دولتی و یا افراد بدون بیمھ بر حسب 
 میزان درآمد شان

قبلی مالقات وقت ترجیع   
قبلی مالقات وقت بدون   
ظ.ب 4:00 – ظ.ق 8:00 از :کاری زمان  

www.plannedparenthood.org  Planned Parenthood 
: عمومی شماره تماس   877-855-7526  

: درسآ  
3700 Watt Avenue, North Highlands, CA 95660 

                   (916) 332-5715 
201 29th Street, Suite B, Sacramento, CA 95816 

                    (916) 446-6921 
بیمھ بدون افراد و دولتی بیمھ ذیرشپ   

قبلی مالقات وقت ترجیع   
3:30 – 1:30 از ,ظ.ق 10:30 – 8:30 از قبلی مالقات وقت بدون  

نیست تضمینی قبلی مالقات وقت بدون خدمات ارئھ( ظ.ب  

www.halocares.org  Sacramento Community Clinic 
: سآدر  

2200 Del Paso Blvd, Sacramento, CA 95815  
(916) 924-7988 (2138 Del Paso Blvd, شامل دندان پزشکی) 

7275 E. Southgate Dr. Suite 204 Sacramento, CA 95823  
         (916) 428-3788 (Suite 106, شامل دندان پزشکی) 

 پذیرش بیمھ دولتی و افراد بدون بیمھ
مالقات قبلی, بدون نوبت پذیرش صورت نمیگیردفقط با وقت   

 نوبت جمعھ ھا یک ھفتھ در میان داده میشود
ب.ظ 5:00 –ق.ظ  8:00جمعھ از  –زمان کاری از دوشنبھ   

 
 
 

Sacramento County Immunization Clinic 
 آدرس: 

4600 Broadway, Suite 1300, Sacramento, CA 95820 
 شماره تماس:                 875-7468 (916)             

Farsi/Dari 

 

http://www.elicahealth.org/
http://www.elicahealth.org/
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 پذیرش بیمھ دولتی و بدون بیمھ 
 افراد کھ بیمھ دولتی دارد: نیاز بھ گرفتن نوبت دارد 

 10:45 – 9:30جمعھ,  –بدون بیمھ: فقط بدون نوبت از دوشنبھ 
ب.ظ 2:45 – 12:45ق.ظ و از   

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

 2020 J Street, Sacramento, CA 95841  :آدرس 
 شماره تماس: 340-0575 (916)  

 
پذیرش بیمھ دولتی, بیمھ خصوصی و افراد بدون بیمھ بر حسب 

 میزان درآمد 
 فقط با وقت مالقات قبلی (نوبت)

ب.ظ 5:30 –ق.ظ  8:30, جمعھ –ساعت کاری: دوشنبھ   

www.sanlucaspeds.com  San Lucas Pediatric Clinic 
4100 E.Commerce Way, Suite 100, Sacramento, CA 
 آدرس:  95834
           (916) 575-9090                                                      
                    شماره تماس:

پذیرش بیمھ دولتی, خصوصی و افراد بدون بیمھ بر حسب میزان 
 درآمد

 ترجیع وقت مالقات (نوبت) 
ب.ظ ( بخاطر  5:00 –ق.ظ  8:00جمعھ,  –زمان کاری: دوشنبھ 

ب.ظ بستھ میباشد) 2-1غذای چاشت یا نھار, کلینیک از   

www.wellspacehealth.org  WellSpace Health 
شماره                                               737-5555 (916)         
  تماس عمومی:

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

دالر ھزینھ واکسین برای  70 – 50معموال  –ھزینھ ھا متغیر است 
 یک فرد. برای کسب اطالعات بیشتر بھ داروخانھ تماس بگیرید. 

Rite Aid, Walmart, CVS…etc.  دارو خانھ ھای محلی شامل 
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