
      IMMUNIZATIONS 
 

Access Medical clinic 
6450 Maple St 

Dearborn, MI  48126 
Make an appointment by calling: 

313-216-2230 
 

***Or Visit*** 
 

Wayne Health Center 
33030 Van Born Rd 
Wayne, MI  48184 

Make an appointment by calling: 
734-727-7101 

Monday, Tuesday, Thursday and Friday:  8:00a.m.-4:30p.m. 
Wednesday:  11:00a.m.-7:30p.m. 

 
Children must be accompanied by a parent or legal guardian. 
 
Please bring immunization records and insurance or Medicaid Card (if insured) with child. 
There is a $10.00 administration fee per vaccine requested for children without Medicaid. 
(Medicaid will be billed for administration fee).  Services will not be denied due to inability to 
pay. 
 
Vaccines Eligibility for children: 

● Birth to 18 years of age 
● Medicaid recipient 
● Uninsured 
● Under-insured (Have insurance but doesn’t cover immunizations or deductible met) 
● American-Indian/Alaskan Native American 
● Limited vaccines available for adults (Inquire within) 

Limited walk in services are available.  Services will be provided as staffing and time permits. 
Appointments are Strongly recommended.                                       Rev sm6/19 



  اللقاح  ات / التطعیمات
 

 عیادة مركز المجتمع العربي للخدمات االقتصادیة واالجتماعیة  الطبیة
  ٦٤٥٠ شارع میبل

  دیربورن ،میشیغان  ٤٨١٢٦
 تحدید موعد عن طریق االتصال على الرقم:

٢٢٣٠-٢١٦ -٣١٣ 
 

 ***أو زیارة***
 

 مركز وین الصحي
 ٣٣٠٣٠ طریق فان بورن
  وین ، میشیغان   ٤٨١٢٨

 تحدید موعد عن طریق االتصال على الرقم:
١٠١-٧٢٧٧-٧٣٤ 

 االثنین والثالثاء والخمیس والجمعة: من٠٠: ٨ صباًحا إلى ٤:٣٠ مساًء.
 األربعاء: من الساعة ١١:٠٠ صباحًا إلى الساعة ٧:٣٠ مساًء.

 
 یجب أن یكون األطفال بصحبة أحد الوالدین أو الوصي القانوني أثناء الزیارة.

 
 یرجى إحضار سجالت التطعیم وبطاقة التأمین الصحي أو المیكید (إذا كانت متوفرة) مع الطفل. في حال عدم تمتع الطفل بالخدمات
 الصحیة لبرنامج المدیكید  یتوجب على األهل دفع رسوم إداریة بقیمة ١٠:٠٠ دوالرات عن كل لقاح مطلوب لألطفال. (سیتم ارسال

 فاتورة إعطاء اللقاحات إلى المدیكید ). لن یتم رفض الخدمات بسبب عدم القدرة على الدفع.
 

 الـمؤهلین للحصول على اللقاحات :
 ِمَن الوالدة إلى سن ال١٨ عامًا.●
 َمْن یحصل على خدمات برنامج المدیكید.●
 من ال یملُك تأمینًا صحیًا.●
  من یملُك تأمینًا صحیًا (لدیه تأمین ولكنه ال یغطي كلفة اللقاحات أو استوفى المبلغ المنصوص علیه في اتفاقیة التأمین).●
 األمیركیین األصلیین /األمریكین من أالسكا.●
 لقاحات محدودة متاحة للبالغین (تتوفر المزید من المعلومات في المركز).●
 خدمة زیارة العیادة دون موعد مسبق متوفرة لكن بشكل محدود. سیتم تقدیم الخدمات حسب توفر طاقم العمل والوقت.لكننا●

  نوصي و بشدة بأخذ موعد مسبق قبل الزیارة.
 


