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• Newborn Services. We work closely with the Department 
of OB/GYN to care for babies before they are born and as 
newborns 
 in our nursery. This work is supervised by  
a neonatologist, an expert in the care of newborns.

• Primary Care. Choose from more than 50 doctors and nurse 
practitioners who work at our many Boston-area locations 
(turn over for a map). 
All of our sites are linked by a state-of-the-art electronic 
medical record, allowing us to understand your child’s needs 
wherever they touch our system. Our doctors are also on 
duty for sick visits 365 days a year. 

• Specialty Care. Sick children need special care, which is why 
we provide specialists from Massachusetts General Hospital 
at the CHA Cambridge Hospital. We are also national leaders 
in asthm 
a care 
 and mental health services for children. 

• 24-hour Care. Your child has access to 24-hour emergency 
care at our three hospitals: CHA Cambridge Hospital, CHA 
Somerville Hospital and CHA Whidden Hospital in Everett.  
Visit www.challiance.org for current wait times.

AFFILIATED WITH

ااألططفالل خددماتت  
ااألفضلل ططفلكك اامنح  

Cambridge Health Alliance )وومووظظفي وواالممررضيینن ااألططباء منن متخصصا فرريیقا يیمتلكك )للصحة كامبريیدجج تحالف 
االكبررىى. بووسططنن منططقة أأنحاء جميیع في وواالمررااهھھھقيینن لألططفالل االمنسقة االصحيیة االررعايیة خددماتت تقدديیمم يیمكنهھ وواالذذيي االددعمم  

 بمووااكبة لنا يیسمح ووهھھھذذاا االعامم. ماساتشووستسس مستشفى في االمقيیميینن ووكذذلكك االططالبب تعليیمم على تشررفف للططبب هھھھاررفارردد كليیة فررعع أأنن كما 
إإنغالندد. نيیوو منططقة في االمتووفررةة االصحيیة االررعايیة خددماتت بأفضلل ططفلكك ووتززوويیدد االططبيیة االعالجيیة ااألساليیبب أأحددثث  

	  

ااألططفالل تستقبلل االتي CHA مووااقع  
كامبرريیددجج  

كامبرريیددجج في CHA ااألططفالل ططبب  

كامبرريیددجج في CHA ااألسررةة صحة  

كامبرريیددجج شمالل في CHA ااألسررةة صحة  

كامبرريیددجج شررقق في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

كامبرريیددجج في CHA االمررااهھھھقيینن صحة مرركزز  

وويینددسوورر شاررعع في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

 

سوومررفيیلل  

بررووددوواايي في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

سوومررفيیلل في CHA االمررااهھھھقيینن صحة مرركزز  

سكوويیرر يیوونيیوونن حي في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

 
االمترروو شمالل منططقة   

إإيیفيیررتت في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

إإيیفيیررتت في CHA االمررااهھھھقيینن صحة مرركزز  

مالددنن في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

رريیفيیرر في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

 
 

لططفلكك   
 تقدديیمم أأجلل منن وواالتووليیدد االنساء قسمم مع بكثبب نعملل إإننا االووالددةة. حدديیثي خددماتت
 لدديینا. االحضانة في ووالددتهھمم ووبعدد ووالددتهھمم قبلل للمووااليیدد االصحيیة االررعايیة خددماتت
 ررعايیة مجالل في خبيیرر ووهھھھوو االووالددةة ططبب أأخصائي االعملل هھھھذذاا على وويیشررفف
االووالددةة. حدديیثي ااألططفالل  

 مماررسا ووممررضا ططبيیبا 50 منن أأكثرر بيینن منن ااخترر ة.ااألووليی االصحيیة االررعايیة
االسنة. في يیووما 365 مدداارر على االمررضى بززيیاررةة يیتعلقق مافيی بووااجبهھمم يیقووموونن لدديینا ااألططباء أأنن كما بنظظامنا. ااتصالل على كانوواا أأيینما ططفلكك ااحتيیاجاتت فهھمم لنا يیتيیح مما حدديیثث٬، إإلكتررووني ططبي بسجلل مووااقعنا كلل تررتبطط .)االخرريیططة تصفح( بووسططنن منططقة في االمووااقع منن االعدديیدد في يیعملوونن االذذيینن منن  

 ررعايیة إإلى يیحتاجوونن االمررضى ااألططفالل االمتخصصة. االصحيیة االررعايیة
 مستشفى منن ااالختصاصيیيینن نووفرر يیجعلنا االذذيي االسببب هھھھوو ووهھھھذذاا متخصصة٬،
 على رراائددوونن أأيیضا أأننا كما .CHA كامبرريیددجج مستشفى في االعامم ماساتشووستسس

 االرربوو لحاالتت االصحيیة االررعايیة خددماتت تقدديیمم مجالل في االووططني االمستووىى
لألططفالل. االنفسيیة االصحة ووخددماتت  

 ررعايیة لخددمة ووصووال ططفلكك سيیمتلكك ساعة. 24 مدداارر على صحيیة ررعايیة
 مستشفى بنا: االخاصة مستشفيیاتت االثالثة في ساعة 24 مدداارر على االططووااررئئ
 في CHA وويیدديینن وومستشفى CHA سوومررفيیلل وومستشفى CHA كامبرريیددجج

 أأووقاتت على للحصوولل www.challiance.org ززيیاررةة ررجىيی ررتت.إإيیفيی
االحاليیة. ااالنتظظارر  

 
في لألططفالل االمتخصصة االخددماتت  
CHA  
االمررااهھھھقيینن ططبب  
لألططفالل االنفسي االططبب  
+ االصماء االغدددد  

وواالحنجررةة ووااألذذنن ااألنفف   
+ االعصبي االجهھازز  
+ االصددرر أأمررااضض  

االرريیاضي االططبب   
+ االجررااحة  

+ ������� �� ������� �� ������ 
���������� ����� �� ������ 

�������� CHA  
 
 

االتأميینن  
ذذلكك: في بما االصحي االتأميینن برراامج معظظمم نقبلل إإننا  

Tufts ووBlue Cross ووHarvard  
Pilgrim Health Careوو  

MassHealth ووNetwork Health وو  
االكثيیرر. غيیررهھھھا  

	  
 

 
 

لططفلكك   
 تقدديیمم أأجلل منن وواالتووليیدد االنساء قسمم مع بكثبب نعملل إإننا االووالددةة. حدديیثي خددماتت
 لدديینا. االحضانة في ووالددتهھمم ووبعدد ووالددتهھمم قبلل للمووااليیدد االصحيیة االررعايیة خددماتت
 ااألططفالل ررعايیة مجالل في خبيیرر ووهھھھوو االووالددةة ططبب أأخصائي االعملل هھھھذذاا على وويیشررفف
االووالددةة. حدديیثي  

 منن مماررسا ووممررضا ططبيیبا 50 منن أأكثرر بيینن منن ااخترر ووليیة.ااأل االصحيیة االررعايیة
.)االخرريیططة تصفح( بووسططنن منططقة في االمووااقع منن االعدديیدد في يیعملوونن االذذيینن  

 ططفلكك ااحتيیاجاتت فهھمم لنا يیتيیح مما حدديیثث٬، إإلكتررووني ططبي بسجلل مووااقعنا كلل تررتبطط 
 يیتعلقق فيیما بووااجبهھمم يیقووموونن لدديینا ااألططباء أأنن كما بنظظامنا. ااتصالل على كانوواا أأيینما
االسنة. في يیووما 365 مدداارر على االمررضى بززيیاررةة  

 متخصصة٬، ررعايیة إإلى يیحتاجوونن االمررضى ااألططفالل صصة.متخاال االصحيیة االررعايیة
 االعامم ماساتشووستسس مستشفى منن ااالختصاصيیيینن نووفرر يیجعلنا االذذيي االسببب هھھھوو ووهھھھذذاا
 في االووططني االمستووىى على رراائددوونن أأيیضا أأننا كما .CHA كامبرريیددجج مستشفى في

 االنفسيیة االصحة ووخددماتت االرربوو لحاالتت االصحيیة االررعايیة خددماتت تقدديیمم مجالل
لألططفالل.  

 االططووااررئئ ررعايیة لخددمة ووصووال ططفلكك سيیمتلكك ساعة. 24 مدداارر على صحيیة ررعايیة
 CHA كامبرريیددجج مستشفى بنا: االخاصة مستشفيیاتت االثالثة في ساعة 24 مدداارر على

 ززيیاررةة يیررجى يیررتت.إإيیف في CHA وويیدديینن وومستشفى CHA سوومررفيیلل وومستشفى
www.challiance.org االحاليیة. ااالنتظظارر أأووقاتت على للحصوولل  
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+   MGH Pediatric Specialists 
on site at the CHA Cambridge 
Hospital

 
 

لططفلكك   
 تقدديیمم أأجلل منن وواالتووليیدد االنساء قسمم مع بكثبب نعملل إإننا االووالددةة. حدديیثي خددماتت
 لدديینا. االحضانة في ووالددتهھمم ووبعدد ووالددتهھمم قبلل للمووااليیدد االصحيیة االررعايیة خددماتت
 ررعايیة مجالل في خبيیرر ووهھھھوو االووالددةة ططبب أأخصائي االعملل هھھھذذاا على وويیشررفف
االووالددةة. حدديیثي ااألططفالل  

 مماررسا ووممررضا ططبيیبا 50 منن أأكثرر بيینن منن ااخترر ة.ااألووليی االصحيیة االررعايیة
االسنة. في يیووما 365 مدداارر على االمررضى بززيیاررةة يیتعلقق مافيی بووااجبهھمم يیقووموونن لدديینا ااألططباء أأنن كما بنظظامنا. ااتصالل على كانوواا أأيینما ططفلكك ااحتيیاجاتت فهھمم لنا يیتيیح مما حدديیثث٬، إإلكتررووني ططبي بسجلل مووااقعنا كلل تررتبطط .)االخرريیططة تصفح( بووسططنن منططقة في االمووااقع منن االعدديیدد في يیعملوونن االذذيینن منن  

 ررعايیة إإلى يیحتاجوونن االمررضى ااألططفالل االمتخصصة. االصحيیة االررعايیة
 مستشفى منن ااالختصاصيیيینن نووفرر يیجعلنا االذذيي االسببب هھھھوو ووهھھھذذاا متخصصة٬،
 على رراائددوونن أأيیضا أأننا كما .CHA كامبرريیددجج مستشفى في االعامم ماساتشووستسس

 االرربوو لحاالتت االصحيیة االررعايیة خددماتت تقدديیمم مجالل في االووططني االمستووىى
لألططفالل. االنفسيیة االصحة ووخددماتت  

 ررعايیة لخددمة ووصووال ططفلكك سيیمتلكك ساعة. 24 مدداارر على صحيیة ررعايیة
 مستشفى بنا: االخاصة مستشفيیاتت االثالثة في ساعة 24 مدداارر على االططووااررئئ
 في CHA وويیدديینن وومستشفى CHA سوومررفيیلل وومستشفى CHA كامبرريیددجج

 أأووقاتت على للحصوولل www.challiance.org ززيیاررةة ررجىيی ررتت.إإيیفيی
االحاليیة. ااالنتظظارر  

 
في لألططفالل االمتخصصة االخددماتت  
CHA  
االمررااهھھھقيینن ططبب  
لألططفالل االنفسي االططبب  
+ االصماء االغدددد  

وواالحنجررةة ووااألذذنن ااألنفف   
+ االعصبي االجهھازز  
+ االصددرر أأمررااضض  

االرريیاضي االططبب   
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لططفلكك   
 تقدديیمم أأجلل منن وواالتووليیدد االنساء قسمم مع بكثبب نعملل إإننا االووالددةة. حدديیثي خددماتت
 لدديینا. االحضانة في ووالددتهھمم ووبعدد ووالددتهھمم قبلل للمووااليیدد االصحيیة االررعايیة خددماتت
 ررعايیة مجالل في خبيیرر ووهھھھوو االووالددةة ططبب أأخصائي االعملل هھھھذذاا على وويیشررفف
االووالددةة. حدديیثي ااألططفالل  

 مماررسا ووممررضا ططبيیبا 50 منن أأكثرر بيینن منن ااخترر ة.ااألووليی االصحيیة االررعايیة
االسنة. في يیووما 365 مدداارر على االمررضى بززيیاررةة يیتعلقق مافيی بووااجبهھمم يیقووموونن لدديینا ااألططباء أأنن كما بنظظامنا. ااتصالل على كانوواا أأيینما ططفلكك ااحتيیاجاتت فهھمم لنا يیتيیح مما حدديیثث٬، إإلكتررووني ططبي بسجلل مووااقعنا كلل تررتبطط .)االخرريیططة تصفح( بووسططنن منططقة في االمووااقع منن االعدديیدد في يیعملوونن االذذيینن منن  

 ررعايیة إإلى يیحتاجوونن االمررضى ااألططفالل االمتخصصة. االصحيیة االررعايیة
 مستشفى منن ااالختصاصيیيینن نووفرر يیجعلنا االذذيي االسببب هھھھوو ووهھھھذذاا متخصصة٬،
 على رراائددوونن أأيیضا أأننا كما .CHA كامبرريیددجج مستشفى في االعامم ماساتشووستسس

 االرربوو لحاالتت االصحيیة االررعايیة خددماتت تقدديیمم مجالل في االووططني االمستووىى
لألططفالل. االنفسيیة االصحة ووخددماتت  

 ررعايیة لخددمة ووصووال ططفلكك سيیمتلكك ساعة. 24 مدداارر على صحيیة ررعايیة
 مستشفى بنا: االخاصة مستشفيیاتت االثالثة في ساعة 24 مدداارر على االططووااررئئ
 في CHA وويیدديینن وومستشفى CHA سوومررفيیلل وومستشفى CHA كامبرريیددجج

 أأووقاتت على للحصوولل www.challiance.org ززيیاررةة ررجىيی ررتت.إإيیفيی
االحاليیة. ااالنتظظارر  
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لططفلكك   
 تقدديیمم أأجلل منن وواالتووليیدد االنساء قسمم مع بكثبب نعملل إإننا االووالددةة. حدديیثي خددماتت
 لدديینا. االحضانة في ووالددتهھمم ووبعدد ووالددتهھمم قبلل للمووااليیدد االصحيیة االررعايیة خددماتت
 ررعايیة مجالل في خبيیرر ووهھھھوو االووالددةة ططبب أأخصائي االعملل هھھھذذاا على وويیشررفف
االووالددةة. حدديیثي ااألططفالل  

 مماررسا ووممررضا ططبيیبا 50 منن أأكثرر بيینن منن ااخترر ة.ااألووليی االصحيیة االررعايیة
االسنة. في يیووما 365 مدداارر على االمررضى بززيیاررةة يیتعلقق مافيی بووااجبهھمم يیقووموونن لدديینا ااألططباء أأنن كما بنظظامنا. ااتصالل على كانوواا أأيینما ططفلكك ااحتيیاجاتت فهھمم لنا يیتيیح مما حدديیثث٬، إإلكتررووني ططبي بسجلل مووااقعنا كلل تررتبطط .)االخرريیططة تصفح( بووسططنن منططقة في االمووااقع منن االعدديیدد في يیعملوونن االذذيینن منن  

 ررعايیة إإلى يیحتاجوونن االمررضى ااألططفالل االمتخصصة. االصحيیة االررعايیة
 مستشفى منن ااالختصاصيیيینن نووفرر يیجعلنا االذذيي االسببب هھھھوو ووهھھھذذاا متخصصة٬،
 على رراائددوونن أأيیضا أأننا كما .CHA كامبرريیددجج مستشفى في االعامم ماساتشووستسس

 االرربوو لحاالتت االصحيیة االررعايیة خددماتت تقدديیمم مجالل في االووططني االمستووىى
لألططفالل. االنفسيیة االصحة ووخددماتت  

 ررعايیة لخددمة ووصووال ططفلكك سيیمتلكك ساعة. 24 مدداارر على صحيیة ررعايیة
 مستشفى بنا: االخاصة مستشفيیاتت االثالثة في ساعة 24 مدداارر على االططووااررئئ
 في CHA وويیدديینن وومستشفى CHA سوومررفيیلل وومستشفى CHA كامبرريیددجج

 أأووقاتت على للحصوولل www.challiance.org ززيیاررةة ررجىيی ررتت.إإيیفيی
االحاليیة. ااالنتظظارر  

 
في لألططفالل االمتخصصة االخددماتت  
CHA  
االمررااهھھھقيینن ططبب  
لألططفالل االنفسي االططبب  
+ االصماء االغدددد  

وواالحنجررةة ووااألذذنن ااألنفف   
+ االعصبي االجهھازز  
+ االصددرر أأمررااضض  

االرريیاضي االططبب   
+ االجررااحة  

+ ������� �� ������� �� ������ 
���������� ����� �� ������ 

�������� CHA  
 
 

االتأميینن  
ذذلكك: في بما االصحي االتأميینن برراامج معظظمم نقبلل إإننا  

Tufts ووBlue Cross ووHarvard  
Pilgrim Health Careوو  

MassHealth ووNetwork Health وو  
االكثيیرر. غيیررهھھھا  
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ااألططفالل خددماتت  
ااألفضلل ططفلكك اامنح  

Cambridge Health Alliance )وومووظظفي وواالممررضيینن ااألططباء منن متخصصا فرريیقا يیمتلكك )للصحة كامبريیدجج تحالف 
االكبررىى. بووسططنن منططقة أأنحاء جميیع في وواالمررااهھھھقيینن لألططفالل االمنسقة االصحيیة االررعايیة خددماتت تقدديیمم يیمكنهھ وواالذذيي االددعمم  

 بمووااكبة لنا يیسمح ووهھھھذذاا االعامم. ماساتشووستسس مستشفى في االمقيیميینن ووكذذلكك االططالبب تعليیمم على تشررفف للططبب هھھھاررفارردد كليیة فررعع أأنن كما 
إإنغالندد. نيیوو منططقة في االمتووفررةة االصحيیة االررعايیة خددماتت بأفضلل ططفلكك ووتززوويیدد االططبيیة االعالجيیة ااألساليیبب أأحددثث  

	  

ااألططفالل تستقبلل االتي CHA مووااقع  
كامبرريیددجج  

كامبرريیددجج في CHA ااألططفالل ططبب  

كامبرريیددجج في CHA ااألسررةة صحة  

كامبرريیددجج شمالل في CHA ااألسررةة صحة  

كامبرريیددجج شررقق في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

كامبرريیددجج في CHA االمررااهھھھقيینن صحة مرركزز  

وويینددسوورر شاررعع في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

 

سوومررفيیلل  

بررووددوواايي في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

سوومررفيیلل في CHA االمررااهھھھقيینن صحة مرركزز  

سكوويیرر يیوونيیوونن حي في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

 
االمترروو شمالل منططقة   

إإيیفيیررتت في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

إإيیفيیررتت في CHA االمررااهھھھقيینن صحة مرركزز  

مالددنن في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  

رريیفيیرر في CHA االصحيیة االررعايیة مرركزز  
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