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 ساحھ کې خدمتونھ وړاندې کوي USDټوٻن ریورز (دوه ګوني سیندونھ)  ھغھ کلینیکونھ چې د 
 

 ډاډ ترالسھ کړئ چې دٻری اوسني معلوماتو لپاره کلینیکونو تھ زنګ ووھئ. –کې تازه شوی  2022پھ جون 

) دی.  کھ تاسې پھ ښوونځي کې د نوم PCPمعافیتونو (واکسینونو) او د ټولې روغتیایي پاملرنې لپاره لومړی او تر ټولو غوره سرچینھ ستاسې د لومړنۍ (ابتدایي) پاملرنې ډاکټر ( د ماشومتوب
نلرئ، د نورو سرچینو لپاره  PCPنیسئ یا یوه لیدنېټھ ترالسھ کړئ.  کھ تاسې یو سره اړیکھ و PCPلیکنې لپاره عاجل واکسینونو تھ اړتیا لرئ، د ھمدې ورځې پھ اړه د پوښتنې لپاره خپل 

 الندې لېسټ وګورئ. کھ تاسې نورې مرستې تھ اړتیا لرئ مھرباني وکړئ د ښوونځي نرس سره پھ اړیکھ نیولو کې تردد مھ کوئ.

د اړتیا پھ صورت کې پھ سکرامنټو سیمھ کې د طبي/غاښونو د پاملرنې او  –(پوښل شوې سکرامنټو) سره اړیکھ کې شئ  Sacramento Coveredایا روغتیایي بیمې تھ اړتیا لرئ؟ د 
 .4321-850 (866)یا  8333-414 (916)پوښښ سره د خلکو وصلولو لپاره یو الرښود 

Elica (الیسا) روغتیا مرکزونھ   licahealth.orgwww.e 
 (ټول کلینیکونھ) 354-2242 (855) 

• 1750 Wright Street Suite A, Sacramento, CA 95825  د)
 غاښونو روغتیا پکې شاملھ ده)

• 4815 Watt Ave, North Highlands, CA 95660 
• 3234 Marysville Blvd, Sacramento, CA 95815  د غاښونو)

 روغتیا پکې شاملھ ده)
• 3701 J Street #201, Sacramento, CA  95816  د غاښونو)

 روغتیا پکې شاملھ ده)

، د عاید پر بنسټ سالیډنګ سکېل (تغیر کونکې Medi-Calشخصي بیمھ، مستقیم  •
 پیمانھ) (چې بیمھ شوې نھ وي) قبلوي (مني)

 لیدنېټې •
 بجو پورې 3:00بجو څخھ د ماسپښین تر  8:00پرتھ لھ لیدنېټې راتلل د سھار   •
بجو څخھ د مازیګر تر  8:00ساعتونھ د جمعې څخھ تر دوشنبھ د سھار د کلینیک  •

 بجو پورې 5:00
• Health on Wheels ) (روغتیا پھ خرڅونو یا پایو)HOW ناروغان د غېر (

رسمي یا ناڅاپھ لندنو پر بنسټ ګوري. د اوسني مھالوٻش او موقعیتونو لپاره 
elicahealth.org وګورئ 

Peach Tree Health  (پیچ ټري ھیلت)
 www.pickpeach.org 

•  3810 Rosin Ct. Suite 100, Sacramento, CA 95834 
(916) 779-7656 

، د عاید پر بنسټ تغیر کونکې پیمانھ (چې بیمھ شوې نھ Medi-Calشخصي بیمھ،  •
 وي) قبلوي

 و خدمتونھ شتون نلريیواځې لیدنېټې، پرتھ لھ لیدنېټې د لیدل •
بجو څخھ د مازیګر تر  8:00د کلینیک ساعتونھ د جمعې څخھ تر دوشنبھ د سھار  •

 بجو پورې 5:00
Planned Parernthood  (پلېنډ پېرنټ ھوډ)   

www.plannedparenthood.org 
 (اساسي) 855-7526 (877)

• 5700 Watt Ave., North Highlands, CA 95660 
(916) 332-5715 

• St. Suite B, Sacramento, CA 95816 th201 29 
(916) 446-6921 

 ، د غېر بیمھ شوو لپاره ځانکړې برنامې قبلويMedi-Calشخصي بیمھ،  •
 لیدنېټو تھ لومړیتوب ورکول کیږي •
 پرتھ لھ لیدنېټې راتلل •
 بجو پورې 4:00څخھ د مازیګر تر بجو  8:00د کلینیک ساعتونھ د سھار  •

 www.halocares.org د سکرامنټو ټولنې کلینیک
• 2200 Del Paso Blvd., Sacramento, CA 95815 

 Del 2138(د غاښونو روغتیا پکې شاملھ ده،  924-7988 (916)
Paso Blvd) 

• 7275 E. Southgate Dr. Suite 204 Sacramento, CA 95823  
 )Suite 106 (د غاښونو روغتیا پکې شاملھ ده، 428-3788 (916)

• Medi-Calغېر بیمھ شوي قبلوي ، 
 لیدنېټو تھ لومړیتوب ورکول کیږي •
 1:30بجو، د ماسپښین  10:30بجو څخھ تر  8:30پرتھ د لیدنېټې راتلل د سھار  •

 بجو پورې (پرتھ دلیدنېټو کتل نشي تضمین کیدی) 3:30بجو څخھ تر 
بجو څخھ د مازیګر تر  8:00د کلینیک ساعتونھ د جمعې څخھ تر دوشنبھ د سھار  •

 بجو پورې 5:00
 د سکرامنټو کاونټي د معافیت کلینیک

• 4600 Broadway Suite 1300, Sacramento, CA 95820 
(916) 875-7468 

 

• Medi-Cal .او غېر بیمھ شوي قبلوي 
 یواځې لیدنېټې. پرتھ د لیدنېټو کتل نشتھ •
 لیدنېټې ھره بلھ جمعھ شتون لري. •
بجو څخھ د مازیګر تر  8:00د کلینیک ساعتونھ د جمعې څخھ تر دوشنبھ د سھار  •

 بجو پورې 5:00
 )SNAHCد سکرامنټو د اصلي امریکایي روغتیا مرکز (

www.SNAHC.org 
•  2020 J street, Sacramento ,CA 95841 

(916) 341-0575 

• Medi-Cal .او غېر بیمھ شوي قبلوي 
• Medi-Cal.یوې لیدنېټې تھ اړتیا لري : 
(د دوشنبې څخھ تر جمعې  M-Fھیڅ بیمھ نھ قبلوي: پرتھ د لیدنېټې کتل یواځې  •

 پورې 2:45څخھ تر  12:45، د ماسپښین 10:45څخھ تر  9:30پورې) د سھار 
San Lucas Pediatric Clinic  (د سان لوکاس د ماشومانو کلینیک)

www.sanlucaspeds.com 
• 4100 E. Commerce Way Suite 100, Sacramento, CA 

95834 
(916) 575-9090 

• Medi-Cal بیمھ، د غېر بیمھ شوو لپاره تغیر کونکې پیمانھ قبلوي، شخصي 
 یواځې لیدنېټې •
 بجو پورې 5:30څخھ د مازیګر  8:30د دوشنبې څخھ تر جمعې پورې د سھار  •

http://www.elicahealth.org/
http://www.pickpeach.org/
http://www.halocares.org/
http://www.halocares.org/
http://www.halocares.org/
http://www.snahc.org/
http://www.sanlucaspeds.com/
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WellSpace Health (وٻل سپېس ھیلت) 
 www.wellspacehealth.org 

 کلینیکونھ) (ټول 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 

• Medi-Cal ،شخصي بیمھ او غېر بیمھ شوي (تغیر کونکې پیمانھ) قبلوي 
 لیدنېټو تھ لومړیتوب ورکول کیږي •
بجو څخھ د  8:00د کلینیک ساعتونھ د دوشنبې څخھ تر جمعې پورې د سھار  •

 بجو پورې بند وي) 2-1بجو پورې (د غرمې ډوډۍ لپاره د  5:00مازیګر 

لګښت  70$-50$عموماً د یو کس واکسین لپاره  –لګښتونھ فرق کوي   • پھ شمول CVSد رایټ اٻډ، والمارټ، ځایي درملتونونھ 
 راځي. د نورو معلوماتو لپاره درملتون تھ زنګ ووھئ.

 

http://www.wellspacehealth.org/

