
 
 

 خدمات الرعایة الصحیة متاحة
شركاء مدارس سینسیناتي العامة یعملون، لذا فإن خدمات الرعایة الصحیة ورعایة األسنان والرعایة العقلیة في المدارس ال تزال 

 .متاحة للطالب واألسرة
 .یمكن التعامل مع الكثیر من المشاكل عبر الھاتف .اتصل قبل الحضور

 .على طبیب، سیخبرك مقدمو الخدمة بالخطوات التالیةإذا كنت بحاجة إلى العرض 
 

 الرعایة الطبیة

إذا كان . من المھم االستمرار في متابعة الحاالت الصحیة الموجودة بالفعل
لدیك سؤال بخصوص الصحة، اتصل بطبیبك أو بأحد المراكز الصحیة 

 .المدرسیة الُمدرجة أدناه
 

یمكن للمرضى من أي مركز  .الرعایة الصحیة في سینسیناتي قسم
صحي تابع لقسم الرعایة الصحیة في سینسیناتي االتصال بالرقم 

للحصول على المشورة أو االتصال بأحد األرقام  7320-357-513
 .الُمدرجة أدناه

فیرفاكس  2030، مركز شیف الصحيّ  -أكادیمیة اللغات العالمیة  •
 أفي، إیفانستون.

7843-363-513. 

مركز  - دار رعایة األطفال في مدرسة سینسیناتي /شرودر الثانویة •
-7300 طریق كریك داك، مادیسونفیل. 5051، لیفین لصحة األسرة

527-513. 

 كیلوغ أفي، إیست إند. 3555، أكادیمیة ریفرفیو إیست •
3476-363-513. 

غراند أفي، إیست برایس  1702، أكادیمیة روبرتس بایدیا •
 .513-363-4669 .ھیل

 
 مستشفى سینسیناتي لألطفال

 شارع روكدیل أفي، أفوندال. 335، أكادیمیة روكدیل •
4704-363-513. 

 
 مركز كروسرود الصحي

یتم فحص المرضى  ، أعلى نھر الراین.أكادیمیة روتنبرغ اإلعدادیة •
شارع إي  5عن طریق تحدید موعد لھم في مركز كروسرود الصحي، 

 .513-381-2247الراین. لیبرتي، أعلى نھر 

یتم فحص  .مدرسة ولیام إتش تافت االبتدائیة، مونت أو برن •
المرضى عن طریق تحدید موعد لھم في مركز كروسرود الصحي، 

 .513-381-2247شارع إي لیبرتي، أعلى نھر الراین.  5
 

 الصحة التخفیفیة

 .513-363-5170 سایلر بارك. مدرسة سایلر بارك، •

 الدواءالحصول على 

یُمكن نقل أدویة الطالب التي تُترك في المدرسة إلى قسم الصحة في 
-2824إذا كنت بحاجة للحصول على الدواء، اتصل بالرقم . سینسیناتي

357-513. 

 رعایة األسنان

ثالثة من مراكز طب األسنان التابعة لقسم الصحة في سینسیناتي مفتوحة 
 .م لجمیع األعمارللتعامل مع االحتیاجات العاجلة لصحة الف

یمكن للمرضى الجدد أو القدامى تلقي رعایة األسنان الطارئة من خالل 
ساعات . الحضور بالتنسیق مع اإلدارة وإجراء الزیارات الطبیة االفتراضیة

 1صباًحا حتى  7مساًء من اإلثنین إلى الخمیس،  5 -صباًحا  7: العمل
بأي من المقرات أوالً إلجراء یجب على المرضى االتصال  .ظھًرا یوم الجمعة

 .تقییم عبر مكالمات الھاتف أو الفیدیو

 مركز بوبي ستیرن الصحي (المعروف سابقًا باسم إلم ستریت)، •
 .513-352-2927 شارع إلم، أعلى نھر الراین. 1525

 شارع روكدیل أفي، أفوندال. 612 كریست سمایل شوب، •
4072-352-513. 

شارع  2750، بشارع ھوبل مركز الرعایة الصحیة في میلفال •
 .513-352-3196 بیكمان، میلفال.

یمكن الوصول إلى طبیب األسنان عند الطلب بعد ساعات العمل  •
 .1-866-485-0271على الرقم 

 
 الرعایة الصحیة النفسیة

خدمات الطب النفسي متاحة  /العالج، وإدارة الحاالت، وإدارة األدویة 
إذا كان . یة عن بعد وعبر الھاتفللطالب عن طریق تقدیم الخدمات الصح

یمكن . طالبك مسجالً من قبل أو كان مریًضا جدیدًا، فاتصل بطبیبك الیوم
في سینسیناتي  السالم الذھنيالعثور على بیانات االتصال على موقع 

)/https://mindpeacecincinnati. com ( أو اتصل بالرقم
 الطالب الذین یحتاجون. 0844-803-513

إلى المساعدة بشأن التھدئة، أو التركیز، أو إدارة العواطف أو تعلم مھارات 
التأقلم، یمكنھم زیارة غرفة السالم الذھني االفتراضیة على الموقع 

/www.mindpeacecincinnati.com 
.rooms-mindpeace-virtual 

 
 

 ُمقدم
 بواسطة

 للتحدیثات 
 زر الصفحة

 

https://www.interactforhealth.org/ 
whats-new/280/open-sbhcs/ 
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