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الفم،  الصحة، وصحة  ذلك خدمات  في  بما  الوقائية،  والرعاية  الشاملة  األولية  الرعاية  توفر  منظمات مجتمعية  )FQHCs( هي  فيدرالياً  المؤهلة  الصحية  المراكز 
المؤهلة  الصحية  المراكز  تعتبر  الصحي  التأمين  حالة  أو  الدفع  قدرتهم على  النظر عن  بغض  األعمار،  المخدرات من جميع  تعاطي  العقلية/خدمات عالج  والصحة 

الصحية. الرعاية  أمان  شبكة  في  حاسًما  عنصًرا  فيدرالياً 

الالزمة. الرعاية  على  والحصول  منطقتك  في  فيدرالياً  المؤهلة  الصحية  المراكز  لتحديد  القائمة  هذه  استخدم 

مركز.  كل  في  المتاحة  والخدمات  الساعات  لتأكيد  اتصل مسبقًا 

مركز مدينة فيالدلفيا
 المنشأة 

 مركز الحي الصيني للخدمات الطبية التابع لمؤسسة فيالدلفيا الكبرى للعمل الصحي

 شبكة الممارسة والمشورة األسرية – الشارع الحادي عشر  خدمات صحة األسرة 

 مركز فيالدلفيا فايت لطب األطفال 

 مركز ماري هاورد الصحي التابع للمركز الطبي للصحة العامة 

 عيادة الرعاية التابعة للمركز الطبي للصحة العامة 

 بروجيكت هوم-مركز األمل 

 مركز مشروع تمكين صحة الشباب الصحي

432 شمال. الشارع السادس
850 شمال. الشارع الحادي عشر

1207 شارع شيستنات، الطابق الخامس
125 جنوب. الشارع التاسع

1200 شارع كالوويل الجناح 101
1404 شارع أرش، ملتقى الممرات الفرعي

1207 شارع شيستنات، الطابق الخامس

19123
19123
19107
19107
19123
19102
19107

215-627-8000
215-769-1100
215-525-8600
215-592-4500
215-825-8220
215-309-5225
215-344-1632

الرمز البريدي العنوان  رقم الهاتف

جنوب فيالدلفيا

غرب وجنوب غرب فيالدلفيا

 المنشأة 

 المنشأة 

 * المركز الصحي رقم 2 للخدمات الصحية في ألبرتا

 مركز كارل مور للخدمات الصحي التابع لمؤسسة فيالدلفيا الكبرى للعمل الصحي

 مركز ساوث إيست للخدمات الصحي التابع لمؤسسة فيالدلفيا الكبرى للعمل الصحي

 مؤسسة سبيكترم للخدمات الصحية

 * المركز الصحي رقم 3 للخدمات الصحية في ألبرتا

 * المركز الصحي رقم 4 للخدمات الصحية في ألبرتا

 شبكة الممارسة والمشورة األسرية – الملحق الصحي

 مؤسسة فيالدلفيا الكبرى للعمل الصحي- جادة وود الند  المركز الصحي 

 مركز سيدار بارك للصحة المجتمعية التابع للمركز الطبي للصحة العامة 

 مركز جونسون سايري لصحة األسرة

 مركز الصحة المجتمعية التابع لمؤسسة سبيكترم الصحية

1700 جنوب شارع برود
1401 شمال الشارع الحادي والثالثين

800 جادة واشنطن
1325 جنوب الشارع الثالث والثالثين، الجناح 300

555 جنوب. الشارع الثالث واألربعون
4400 جادة هافرفورد

807 شمال الشارع الثامن واألربعون
5000 جادة وود الند

جنوب. الشارع الرابع والخمسون، 2 شمال غرب
5800 شارع وولنات

5201 جادة هافرفورد

19145
19146
19147
19146

19104
19104
19139
19143
19143
19139
19139

215-685-1803
215-755-7700
215-339-5100
215-471-2761

215-685-7504
215-685-7601
215-727-4721
215-726-9807
 855-887-9229
215-474-4444
215-471-2761

 العنوان 

 العنوان 

الرمز البريدي

الرمز البريدي

رقم الهاتف

رقم الهاتف

اإلنترنت.  المعلومات على  العثور على هذه  ومكان  فيدرالياً  المؤهلة  الصحية  للمراكز  إضافية  2 لالطالع على مواقع  الصفحة  انظر   

ابحث عن عيادة بالقرب منك
المراكز الصحية المؤهلة فيدرالياً
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جنوب فيالدلفيا
 المنشأة 

 * المركز الصحي رقم 5 للخدمات الصحية في ألبرتا

 * المركز الصحي رقم 6 للخدمات الصحية في ألبرتا

 * مركز قصر الفراولة الصحي 

 مركز فيرمونت للرعاية األولية التابع لمركز الصحة المجتمعية في وادي ديالوير 

 مركز فيرمونت للرعاية األولية في مركز جيرارد الطبي التابع لمركز الصحة المجتمعية في وادي ديالوير 

 مركز صحة األسرة التابع للمراكز الصحية المؤهلة فيدرالياً 

 مركز هانتينج بارك الصحي التابع لمؤسسة فيالدلفيا الكبرى للعمل الصحي

 الجناح الطبي في مستشفى تيمبل التابعة لمؤسسة فيالدلفيا الكبرى للعمل الصحي

 مركز ماريا دي لوس سانتوس الصحي التابع لمركز الصحة المجتمعية في وادي ديالوير 

 مركز إسبيرانزا الصحي - كنسينغتون 

 مركز إسبيرانزا الصحي – شمال  الشارع الخامس 

 مركز إسبيرانزا الصحي – إن  الشارع السادس 

نقطة االتصال الصحي التابعة للمركز الطبي للصحة العامة

كونجريسو دي التينوس يونيدوس التابع للمركز الطبي للصحة العامة 

بروجيكت هوم- مركز ستيفن كالين للحفاظ على الصحة

 مركز برود ستريت الصحي التابع لمؤسسة سبيكترم للخدمات الصحية

1900 شمال. شارع العشرين
301 غرب. جادة جيرارد

2840 شارع داوفين
1412 جادة فيرمونت

820 غرب. شارع طومسون
2501 غرب. جادة ليهاي

1999 غرب. جادة هانتينج بارك
3223 شمال شارع برود

401 غرب. جادة مقاطعة أليني
861 شرق. جادة مقاطعة أليني
2940 شمال. الشارع الخامس
4417 شمال. الشارع السادس

1900 شمال الشارع التاسع
216 غرب. شارع سومرست

2144 جادة سيسل بي مور
1415 شمال. شارع برود

19121
19123
19132
19130
19122
19132
19140
19140
19133
19134
19133
19134
19122
19133
19121
19122

215-685-2933
215-685-3803
215-685-2401
215-235-9600
215-827-8010
215-227-0300
215-228-9300
215-226-3789
215-291-2500
215-831-1100
215-221-6633
215-302-3600
215-765-6690
267-765-2272
215-320-6187
215-235-7944

الرمز البريدي العنوان  رقم الهاتف

شمال شرق فيالدلفيا

شمال شرق فيالدلفيا

 المنشأة 

 المنشأة 

 * المركز الصحي رقم 10 للخدمات الصحية في ألبرتا
 مؤسسة فيالدلفيا الكبرى للعمل الصحي- جادة فرانكفورد  المركز الصحي 

مركز رايزنج صن الصحي التابع للمركز الطبي للصحة العامة

 * المركز الصحي رقم 9 للخدمات الصحية في ألبرتا

 عيادة كوفينانت هاوس للخدمات الصحية 

 شبكة الممارسة والمشورة األسرية أبوتسفورد-فولز 

2230 جادة كوتمان
4510 جادة فرانكفورد

5675 شمال. شارع فرونت

131 شرق. جادة شيلتن
251 شرق. شارع برينجهورست

4700 جادة ويساهيكون 

19149
19124
19120

19144
19144
19144

215-685-0639
215-744-1302
215-279-9666

215-685-5701
215-844-0181
215-843-9720

 العنوان 

 العنوان 

الرمز البريدي

الرمز البريدي

رقم الهاتف

رقم الهاتف

دائرة الصحة العامة في فيالدلفيا – شعبة مكافحة األمراض – برنامج التلقيح
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فيدرالياً!  المؤهلة  الصحية  لمراكز  كل  المزيد عن  لمعرفة  السريعة  االستجابة  بمسح رمز  قم   

الصحي *مركز سيتي ران 


