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 لمدرسة؟ل لحصول على عالج طبي في مرآز الصحيهل بإمكان عائلتي ا
 

 يمكن أن تعالج باقي أعضاء العائلة بما في ذلك األشقاء والوالدين أو بعض من هذه المراآز. ب مدارس أوآالند حاليا مرآز طبي يقوم على خدمة طال14هنالك  
 .باقي أعضاء المجتمع

. موعد لتلقي العالجة إذا آان هنالك مرآز طبي يقدم الخدمة لمدرستك ومعرفة ماهية الخدمات المقدمة في ذلك الموقع أو عمل يرجى استخدام القائمة أدناه لمعرف
هذه القائمة مرتبة حسب المراآز الطبية التي تقدم خدماتها في المدارس

 
Alliance Academy Middle School and Elmhurst Community Prep Middle School 

Elmhurst School‐Based Health Center 
  آل الطالب في هاتين المدرستينيتلقى الخدمات

  بعد الظهر من يوم االثنين إلى الجمعة3 وحتى 8من الساعة 
 and 510‐639‐1479 3287‐639‐510 :أرقام الهاتف

 1800 98th Avenue, Oakland, CA 94603: العنوان
 

Castlemont High School Campus 
Youth Uprising – Castlemont Health Center 

 24-13آل سكان مقاطعة ألميدا بين سن يتلقى الخدمات 
  بعد الظهرمن يوم االثنين إلى الجمعة4:30 صباحا وحتى 9من الساعة 
 3556‐428‐510: رقم الهاتف

 MacArthur Blvd., Suite A, Oakland, CA 94605 8711 : العنوان
 

Fremont High School Campus 
Tiger Clinic 

  Architecture, Mandela, and Mediaطالب يتلقى الخدمات 
  بعد الظهر من يوم االثنين وحتى الجمعة4:30  صباحا وحتى8من الساعة 
 1600‐879‐510 : رقم الهاتف

 Foothill Blvd, Oakland, CA 94601 4610: العنوان
 

Frick Middle School 
Frick Health Center 

 مدرسة فريك المتوسطة الخدمات طالب يتلقى
 الثالثاء والخميسيوم 5:30 وحتى 8:30 االثنين، األربعاء، والجمعة ومن الساعة  بعد الظهر من يوم4:30 صباحا وحتى 8:30من الساعة 
 3386‐639‐510: رقم الهاتف

 2845 64th Avenue, Oakland, CA 94605: العنوان
 

Coliseum College Prep Academy and ROOTS International Middle School 
Havenscourt Health Center 

 الطالب من هاتين المدارس آل يتلقى الخدمات
  بعد الظهر من يوم االثنين وحتى الجمعة4:30 صباحا وحتى 8:30من الساعة 
 1675‐632‐510 : رقم الهاتف

 1390 66th Avenue, Oakland, CA 94621: العنوان
 
  
  
  
  

http://ousdhs.ousd.k12.ca.us/20152012217220690/site/default.asp
http://ousdms.ousd.k12.ca.us/202720920141234680/site/default.asp
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Madison Middle School 
Madison Health Center 

  طالب مدرسة ماديسونالخدماتيتلقى 
  عصرا من االثنين وحتى الجمعة5 إلى الساعة 8:30 من الساعة
 4210‐636‐510 : رقم الهاتف

 Capistrano Drive, Oakland, CA 94603 400: العنوان
 

McClymonds High School 
Chappell Hayes Health Center 

 24 و 13سكان ألميدا بين سن  يتلقى الخدمات
Hours: 8:30am‐5pm, Monday through Friday 

 1393‐835‐510: رقم الهاتف
 Myrtle Street, Oakland, CA 94607 2607 : العنوان

 
Oakland High School 

Shop 55 Wellness Center 
 طالب مدرسة أوآالند هاي:  الخدماتيتلقى

  مساء من يوم االثنين وحتى الجمعة6 صباحا وحتى 7:30من الساعة 
 1868‐879‐510: رقم الهاتف

  MacArthur Blvd., Oakland, CA 94610 1023 : العنوان
 

Oakland Technical High School and Street Academy 
Based Health Center‐TechniClinic School 

  طالب هاتين المدرستين يتلقى الخدمات
  بعد الظهر من يوم االثنين وحتى الجمعة4:30 صباحا وحتى 8:30من الساعة 
 1907‐879‐510 : رقم الهاتف

 Broadway Avenue, Oakland, CA 94611 4351: العنوان
 

Roosevelt Middle School 
lt Middle School Health CenterRooseve 
  يتلقى الخدمات طالب مدرسة روزفلت

  بعد الظهر من يوم االثنين وحتى الجمعة4:30 صباحا وحتى 8:30من الساعة 
 2893‐535‐510 : رقم الهاتف

  1926 19th Avenue, Oakland, CA 94606 : العنوان
 

Skyline High School 
Seven Generations Health Center 

 يتلقى الخدمات طالب مدرسة سكاي الين الثانوية
  بعد الظهر من يوم االثنين الى الجمعة 4:30 صباحا وحتى 8من الساعة 
 5016‐531‐510: رقم الهاتف

  Skyline Blvd., Oakland, CA 94619 12250 : العنوان
 

http://oaklandtech.com/staff/about-tech/support-services/techniclinic
http://ousdms.ousd.k12.ca.us/203320721222544390/site/default.asp
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United for Success Middle School & Life Academy High School 
Seven Generations Health Center 

 يتلقى الخدمات طالب هاتين المدرستين وعائالتهم 
  بعد الظهر من يوم االثنين وحتى الجمعة4:30 وحتى 8من الساعة 
 3009‐436‐510 : رقم الهاتف

 2101 35th Avenue, Oakland, CA 94601 : العنوان
 

Urban Promise Academy, WORLD and ACHIEVE Charter Schools 
Hawthorne School‐Based Health Center 

 يتلقى الخدمات طالب هاتين المدرستين وأعضاء المجتمع
  بعد الظهر من يوم االثنين وحتى الجمعة4:30 صباحا وحتى 8:30من الساعة 
 6440‐535‐510 : رقم الهاتف

  1700 28th Avenue, Oakland, CA 94601: العنوان
 

West Oakland Middle School and KIPP Bridge 
West Oakland Middle School Health Center 

 يتلقى الخدمات طالب هاتين المدرستين
  بعد الظهر من يوم االثنين وحتى الجمعة3 صباحا وحتى 8من الساعة 
 TBD : رقم الهاتف

  991 14th Street, Oakland, CA 94607 (H‐Building on 12th Street side of school : العنوان
 

بشكل عام يمكن للمرآز الصحي الواقع في المدرسة أن يساعد الطالب والعائالت تختلف نوعية الخدمات المقدمة من مرآز آلخر حسب المدرسة ولكن 
:باآلتي
 إستشارات في الصحة العقلية •
 فحوصات رياضية/ فحوصات بدنية •
 إسعافات أولية وإنقاذ •
 التحصينات واللقاحات •
 هافحوصات أسنان وعالج •
 التشخيص وعالج الحاالت الطبية •
 فحص ومعالجة األمراض التي تنتقل عن طريق الجنس •
 تثقيف صحي مرتبط بالتغذية واللياقة البدنية •
 التسجيل في التأمين الصحي •
 إحاالت إلى مموني الخدمات الصحية واالجتماعية في المرآز وخارجه •

 
 مع المدرسة ومع وآاالت المجتمع إلحالة الطالب إلى الوآالة  المدرسي سيعمل موظفو المرآزإذا استلزم األمر لخدمات غير متوفرة في المرآز الصحي

المناسبة التي يمكن أن تقدم المساعدة
 

:لمزيد من المعلومات حول مراآز الصحية في المدارس التابعة لدائرة المدارس الموحدة في أوآالند يرجى االتصال بــ
Mara Larsen‐Fleming,  البرنامج مديرة

 3334‐639 (510) : المكتب
 6549‐684 (510) : النقال

us.ca.12k.ousd@fleming‐larsen.mara : البريد االلكتروني
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