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 الموارد المجتمعية آلباء األطفال المرض بالربو
 

 االشتراك في التأمين الصحي
 

إعانات / برنامج التأمين الصحي لألطفال/ االشتراك في ميديكيد

بالنساء والرضاعة  برنامج التغذية التكميلية الخاصة/ الغذاء

 الطبيعية واألطفال
ts.comnefiourtexasbeww.yhttps://w 

JPS Connection Enrollment 
althnet.org/financialww.jpshehttps://w- 

connection-resources/jps 

 
 

 مساعدة الوصف الطبي
 

طعات لخصومات مقاطعة تارانت بطاقة االتحاد الوطني للمقا

 /access.tarrantcounty.com/en/commissioners- 
prescription-initiatives/naco-and-court/programs- 

program.html-card-discount 
 

Good Rx 
oodrxww.ghttps://w .com /ntolinev 

 خدمات جيل لألطفال
555 Hemphill Street, Suite 200 

Fort Worth, Texas 76104  
 5070-332-817: هاتف

drens.org/applylchiww.gillhttps://w 

 

 التوعية الخاصة بمرض الربو
 

 الرئة األمريكية جمعية
www.lung.org 

 
 مؤسسة الربو والحساسية األمريكية

www.aafa.org 

 شبكة الحساسية والربو
https://allergyasthmanetwork.org / 

 
حصص كوك الدراسية لتوعية األطفال بمرض الربو 

 / /cookchildrens.org/pulmonology/specialty- 
programs/asthma/Pages/default.aspx 

 3.45يتم عقد الحصص الدراسية في الثالثاء الثاني من الشهر من 
 . التسجيل مطلوب. عصًرا 4.45عصًرا إلى 

 

 

( ك برنامج التأمين الصحي لألطفال وميديكيدبما في ذل)مقدمو الخدمات الصحية لألطفال الذين لديهم تأمين صحي 

 عيادات مركز العلوم الصحية لجامعة شمال تكساس

 الجناح الصحي
855 Montgomery Street 

Fort Worth, TX 76107 
817-735-2363 

http://www.yourtexasbenefits.com/
http://www.yourtexasbenefits.com/
http://www.yourtexasbenefits.com/
http://www.jpshealthnet.org/financial-
http://www.jpshealthnet.org/financial-
http://www.jpshealthnet.org/financial-
http://www.jpshealthnet.org/financial-
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.goodrx.com/ventolin
http://www.gillchildrens.org/apply
http://www.gillchildrens.org/apply
http://www.gillchildrens.org/apply
http://www.lung.org/
http://www.aafa.org/
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 عيادات األحياء لألطفال التابعة لكوك
 

 أرلينجتون
1525 S. Cooper St. 

Arlington, TX 76010 
817-804-1100 

 مساءً  5صباًحا إلى  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
 

 ماكارت
6421 McCart Ave. 

Fort Worth, TX 76133 
817-263-7500 

 مساءً  5صباًحا إلى  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 
 ميلر

2755 Miller Ave . 
Fort Worth, TX 76105 

817-534-7110 
 مساءً  5صباًحا إلى  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 
 ريتشارد هيلز

7120 Boulevard 26 
Richland Hills, TX 76180 

817-347-8025 
 مساءً  5صباًحا إلى  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 

 

 
 

 موريس
1729 8th Ave . 

Fort Worth, TX 76110 
682-885-3301 

 مساءً  10صباًحا إلى  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 
 

 نورثسايد
4405 River Oaks Blvd. 

Fort Worth, TX 76114 
817-624-1770 

 مساءً  10صباًحا إلى  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 
 رينيسانس

2600 E. Berry St . 
Fort Worth, TX 76105 

817-347-4600 
 مساءً  10صباًحا إلى  8من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       شمال شرق مقاطعة تارانت: عيادات جي بي إس المدرسية
 

 كوليفيل/ جريبفاين
3050 Timberline Drive 

Grapevine, TX 76051 
817-702-4857 . 

 
  شمال شرق مقاطعة تارانت : عيادات جي بي إس المدرسية

 

 مانسفيلد
1920 N. Main Street 

Mansfield, TX 76063 
817-702-5120 . 
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 مقدمو خدمة الرعاية الصحية لألطفال الذين ليس لديهم تأمين صحي
 

  HSCعيادة طب األطفال النقالة 
 . العمل اتصل للسؤال عن الموقع وساعات. يتغير الموقع يوميًا

817-929-5437 
 

 المركز الصحي نورثسايد كوميونيتي
2332 Beverly Hills Dr. 

Fort Worth, TX 76114 
817-625-4254 

 مساءً  7:00 -صباًحا  7:20من االثنين إلى الخميس الساعة 
 مساءً  6:30 -صباًحا  7:20الجمعة الساعة 

 
 المركز الصحي ساوث إيست كوميونيتي

2909 Mitchell Blvd. 
Fort Worth, TX 76105 

817-625-4254 
 مساءً  5:00 -صباًحا  7:40من االثنين إلى الجمعة الساعة 

 

 عيادة بوب مان الطبية/ ميشن أرلينجتون
210 W South St. 

Arlington, TX 76010 
817-277-9597 

 مساءً  5:00 -صباًحا  9:00من االثنين إلى الجمعة الساعة 
 مساءً  6:00 -صباًحا  9الثالثاء الساعة 

تخدم أرلينجتون، قسم مقاطعة تارانت من جراند بريري 
والمجتمعات المحيطة من كينيدالي، مانسفيلد، بانتيجو 

 . وداتوورثينجتون جاردنز

 المركز الصحي أرلينجتون كوميونيتي
979 N. Cooper St. 

Arlington, TX 76011 
817-625-4254 . 

 مساءً  5:20 -صباًحا  7:20من االثنين إلى الجمعة الساعة 
 

 عيادة أوبن آرمز الصحية
3311 Little Road 

Arlington, TX 76016 
817-496-1919 

 مساءً  8 -مساًء  5الثالثاء الساعة 
 مساءً  3 -صباًحا  10الجمعة الساعة 

 
 كراولي هاوس أوف هوب

208 North Magnolia Street, Crowley TX ,76036 
817-297-6495 

 ظهًرا 2 -صباًحا  9من األربعاء إلى السبت الساعة 
ومدارس  76036تخدم األفراد المقيمين في الرمز البريدي 

 المنطقة التعليمية المستقلة في كراولي
 

 المركز الصحي دينتون كوميونيتي
525 S. Locust St., Suite 200 

Denton, TX 76201 
940-600-7527 

 مساءً  5 -صباًحا  8من االثنين إلى الجمعة الساعة 




