
 التسجيل في للمساعدة المرشدين جانب إلى الطبية اإلستثنائية مواقع المساعدات

 
 مسجلة ممرضة التمريض، علوم في بكالوريوس جانكوسكي، إيفيليا  أينسورث كارمان مدارس منطقة

 والتغذية الصحة خدمات منسق   اإلعدادية جينيسي لمدارس ألمنطقة التعليمية 
 swoknaje@dsksessneg.ard     ستارت هيد ستالكر

 
3329G Burnell Ave.,     5144-591-810: هاتف 

Flint MI 48507 

 
 ظهًرا 1:00 – صباًحا 8:15  2016 (مايو)آيار  24

 ظهًرا 1:00 - صباًحا 8:15 الساعة من شهر، كل في ثالثاء وثالث أول ذلك، بعد

 
  

 معتمد مرشد هوي، أدرين                           ينالمعاق شبكة

3600 S. Dort Hwy., Suite 54    3276-244-810:  هاتف 

Flint, MI 48507      عصًرا 4:00 – صباًحا 9:00 الجمعة إلى االثنين من:  العمل ساعات 

 .فقط مسبق موعد حسب       
 
 معتمد مرشد هوي، نأدري                الموارد مركز فلينت، ملجأ 

605 N. Saginaw      3276-244-810:  هاتف 

Flint, MI 48505      عصًرا 04:00 – صباًحا 09:00 فقط، األربعا:  العمل ساعات 

 .فقط مسبق موعد حسب       

 
 

 www.genchc.org         جينيسي أإلجتماعي في  الصحي المركز

 5777-496-810:  هاتف      المدينة مركز

422 W. 4th Ave.      عصًرا 05:30 – صباًحا 07:00: والخميس والثالثاء االثنين :العمل ساعات 

Flint, MI 48503      عصًرا ص 01:30 – صباًحا 07:00 :األربعاء 

 عصًرا 04:30 – صباًحا 08:00 :الجمعة       

 

 جينيسي في الصحة خطة
2171 S. Linden Rd.     7740-232-810 : هاتف 

Flint, MI 48532      7740-232-844:  مجاني رقم 

 عصًرا ص 05:00 – صباًحا 9:00 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات       

 
 

 www.genhs.rog             جينيسي في الصحي النظام إلى ألدخول مركز

420 W. Fifth Ave.      لموقعيةألرعاية ا إدارة 

Flint, MI 48503      مسبق موعد تحديد إلى حاجة ال  ؛في الصالة الكمبيوتر عبر الدخول إمكانية 

 5730-496-018: هاتف       

 عصًرا 05:00 إلى صباًحا 08:00 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات

 
725 W .Fifth Ave.     فقط مسبق موعد حسب ،لميديكيدا  اختصاصي 

Flint, MI 48503      5730-496-810:  هاتف 

  عصًرا 05:00 إلى صباًحا 08:00 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات       

 
 
 جينيسي لمقاطعة التابع لنمواإعاقات   إدارة-الصحة دائرة 

 360 S. Saginaw St., Suit#4    3039-257-810:  هاتف 

Flint, MI 48502     11:00 – صباًحا 8:00 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات ًً  عصًرا 4:00 – ظهًرا 1:00و صباحا

 

 

mailto:ejankows@geneseeisd.org
http://www.genhs.rog/
http://www.genhs.rog/


 
 هاميلتون مجتمع صحة شبكة
 .5097-787-810 بالرقم االتصال خالل من أو أدناه المكاتب بأحد االتصال طريق عن مسبقة مواعيد تحديد يمكن

 مارسي و تيم: الموقع في األماكن إلى يرشدان شخصان يوجد
 وكانديس دواين: الطلبات لتقديم معتمدان شارانمست

 
 4246-406-810:  هاتف       اإلدارية المكاتب

225 E.Fifth Street, Suit 300                عصًرا 05:30 – صباًحا 08:30 الجمعة إلى االثنين من:  العمل ساعات 

Flint, MI 48502  

 
 4246-406-810:  هاتف      الطبية بورتون عيادة

G-3375 S. Saginaw St.     مساءًً 08:00 – صباًحا 08:00: والخميس واألربعاء والثالثاء االثنين :العمل ساعات 

Flint, MI 48529      عصًرا 05:30 – صباًحا 08:00 :الجمعة 

 ظهًرا 02:00 – صباًحا 08:00 :السبت       

 صًراع 03:00 –  ظهًرا 01:30 :دون موعد مسبق  الثالثاء       

 
 4246-406-810:  هاتف      الصحية كليو عيادة

4154 W. Vienna Rd.    عصًرا 05:30 – صباًحا 08:30 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات 

Clio, MI 48420 

 
 4226-406-810:  هاتف     نورث دينتال األسنان عيادة

4399N. Saginaw St.      عصًرا 05:30 – صباًحا 08:30 ةالجمع إلى االثنين من: العمل ساعات 

Flint, MI 48505  

 
 4246-406-810: هاتف      الصحية البير عيادة

5170 Suncrest Dr.      عصًرا 05:30 – صباًحا 08:30 الجمعة إلى االثنين من: العمل ساعات 

Lapeer, MI 48446 

 
 4246-406-810: هاتف       ماين عيادة

2900 N.Saginaw St.     عصًرا ص 05:30 – صباًحا 08:30 الجمعة إلى االثنين من :العمل تساعا 

Flint, MI 48505      مساءًً 08:00 – عصًرا 05:30 :األربعاء 

  ظهًرا 11:00 – صباًحا 08:30 :دون موعد مسبق األربعاء       

 
 4246-406-810:  هاتف      بوينت نورث عيادة

5710 Clio Road      عصًرا 05:30 – صباًحا 08:30 الجمعة إلى الثنينا من: العمل ساعات 

Flint, MI 48504      عصًرا 03:00 –  ظهًرا 01:00  :دون موعد مسبق  الخميس  

 
 

 الطبي هيرلي مركز
One Hurley Plaza     9000-262-810:  هاتف 

Flint, MI 48503      عصًرا ص 03:30 – صباًحا 08:00 الجمعة إلى االثنين من:  العمل ساعات 

 
 

 فلينت في مكالرينمستشفى 
401 S. Ballenger Hwy.     Advomas  موقعي 

Flint, MI 48532      3707-342-810 : هاتف 

 الموقعي البشرية والخدمات الصحة قسم, وليامز شانون       

 3750-342-810:  هاتف       

 
 
 


