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Language: English 
 
Medical treatment and social counseling / mental 
health care 
for people with and without health insurance 
coverage/plan 
 

Office hours 
General practitioner 
Urgent care and walk-ins 
Monday - Friday 
12:00 p.m. - 2:00 p.m. 

free of charge, barrier-free access, interpreter 
service/language assistance  

 
by appointment only 

 
Dental care 
Women's health 
social work 
psychiatry 
dermatology 
orthopedics 
 
Contact us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language: Български 
 
Медицинско обслужване и социално 
консултиране / ментална здравна грижа 
За хора със и без здравни осигуровки 
 

Работно време 
Общо практикуващ лекар 
Спешна помощ  
Понеделник - Петък 
12:00 - 14:00 ч. 
 

Безплатно 
лесно достъпно 

 преводач 

 
само след предварително записване 

 
Зъболечение 
Женско здраве 
Психиатрична помощ 
Дерматолог 
Ортопед 
 
Свържете се с нас 
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