
 تغطية الرعاية الصحية للسكان املترضرين من مياه 
مدينة فلينت

قد تكون أنت و/أو طفلك مؤهالً للحصول عىل تغطية رعاية صحية إذا كنت من املنتفعني بخدمات شبكة املياه مبدينة فلينت 

وكنت تعيش أو تعمل أو تتلقى رعاية األطفال أو تعليمهم يف عنوان كان ينتفع بخدمات شبكة مياه مدينة فلينت يف أي وقت 

من نيسان )أبريل( 2014 وموعد يتم تحديده الحًقا يف املستقبل، وأنت و/أو طفلك كنت:

تقديم الطلب عرب اإلنرتنت عىل:

www.michigan.gov/mibridges
أو االتصال عىل خط مساعدة الرعاية الصحية بوالية ميشيغان عىل رقم:

1-855-789-5610
)رقم هاتف الصم والبكم TTY 5656-501-866 الخاصة باألشخاص املصابني بصعوبات يف السمع والتخاطب(

.www.michigan.gov/flintwater للمزيد من املعلومات عن مشكالت املياه املرتبطة مبدينة فلينت، تفضل بزيارة

املنطقة التعليمية ملدارس كارمان اينسورث
مجموعة مدارس جينييس اإلبتدائية

ستالكر هيد ستارت
3329G Burnell Ave.

Flint MI 48507
الهاتف: 810-591-5144

شبكة املعاقني
3600 S. Dort Hwy., Suite 54

Flint, MI 48507
الهاتف: 810-244-3276

شلرت فلينت، مركز املوارد
605 N. Saginaw
Flint, MI 48505

الهاتف: 810-244-3276

مركز الصحة مبجتمع جينييس
وسط املدينة

422 W. 4th Ave.
Flint, MI 48503

الهاتف: 810-496-5777

خطة جينييس الصحية
2171 S. Linden Rd.

Flint, MI 48532
الهاتف: 810-232-7740

الرقم املجاين: 844-232-7740

مركز الدخول إىل ألنظام الصحي يف جينييس
420 W. Fifth Ave.

Flint, MI 48503
الهاتف: 810-496-5730

725 Mason St.
Flint, MI 48503

الهاتف: 810-496-5730

دائرة الصحة DDA مبقاطعة جينييس
630 S. Saginaw St., Suite #4

Flint, MI 48502
الهاتف: 810-257-3039

الشبكة الصحية مبجتمع هاميلتون
املكاتب اإلدارية

225 E. Fifth Street, Suite 300
Flint, MI 48502

الهاتف: 810-406-4246

عيادة بورتون
G-3375 S. Saginaw St.

Flint, MI 48529
الهاتف: 810-406-4246

عيادة كليو الصحية
4154 W. Vienna Rd.

Clio, MI 48420
الهاتف: 810-406-4246

عيادة األسنان يف الشامل
5399 N. Saginaw St.

Flint, MI 48505
الهاتف: 810-406-4226

عيادة البري الصحية
5170 Suncrest Dr.
Lapeer, MI 48446

الهاتف: 810-406-4246

العيادة الرئيسية
2900 N. Saginaw St.

Flint, MI 48505
الهاتف: 810-406-4246

عيادة بوينتي بالشامل
5710 Clio Road
Flint, MI 48504

الهاتف: 810-406-4246

مركز هرييل الطبي
One Hurley Plaza

Flint, MI 48503
الهاتف: 810-262-9000

مكالرين فلينت
401 S. Ballenger Hwy.

Flint, MI 48532
الهاتف: 810-342-3707

مواقع ألتنازل إىل جانب أملرشدين للمساعدة يف ألتسجيل

امرأة حامل  •

أقل من 12 عاًما  •

طفل مولود ألم كانت تتناول املياه من شبكة   •
مياه مدينة فلينت خالل فرتة الحمل املحددة

الحد األقىص للدخل الشهريحجم األرسة
47,520 دوالًرا1

64,080 دوالًرا2

80,640 دوالًرا3

97,200 دوالًرا4

113,760 دوالًرا5

130,320 دوالًرا6

146,920 دوالًرا7

163,560 دوالًرا8


