


االووالددةة خددماتت  
 فإنن لذذاا ذذلكك٬، نعررفف وونحنن. االحيیاةة في ااألحددااثث أأهھھھمم أأحدد االووالددةة تعتبرر
. تحتاجيینهھ االذذيي وواالددعمم االررعايیة كلل على تحصلي أأنن منن االتأكدد عليینا

 منن ووغيیررهھھھمم وواالدداايیاتت ااألططباء وومساعدديي وواالممررضيینن وواالقابالتت ااألططباء
.لكك مميیززةة االفتررةة هھھھذذهه لجعلل بجدد يیعملوونن لدديینا٬، االمووظظفيینن  

 االمعدد االووالددةة مرركزز أأوو االجميیلل االتووليیدد قسمم خيیارريینن: االعائالتت لددىى يیتووفرر
 أأيیدد في ططفلكك ووصحة صحتكك فإنن خيیارركك٬، كانن ووأأيیا. االمنززلل يیشبهھ بشكلل
.أأميینة  

تحتاجيینهھا: االتي االخددماتت لدديینا  
ووتتضمنن االووالددةة قبلل ما االررعايیة •  

– االووضع قبلل ما فحصص   
– االووررااثيیة االتووعيیة   

االمخاضض •  
االووالددةة •  
االووالددةة بعدد ما االررعايیة •  
االتخدديیرر •  
ااألططفالل ططبب •  
االحضانة •  
االووالددةة بشأنن االتثقيیفف •  
االررضاعة بشأنن االمشووررةة تقدديیمم •  
االدداايیة ددعمم •  

	  
االمتخصصة االررعايیة  

 أأيیدد في فأنتت حملكك٬، فتررةة أأثناء متخصصة ررعايیة إإلى تحتاجيینن كنتت ذذااإإ
 ططبب في ااالختصاصيیيینن ااألططباء إإلى االووصوولل منن تتمكنيینن سووفف. أأميینة
 االمستشفيیاتت منن ااالختصاصيیيینن ووكذذلكك CHA في وواالتووليیدد االنساء
 دديیكوونيیسس إإسرراائيیلل ووبيیثث) TMC( االططبي تافتسس مرركزز لنا: االشرريیكة
 ووهھھھذذاا). MGH( االعامم ماساشووستسس وومستشفى) BIDMC( االططبي
.دداائما االررعايیة منن جووددةة أأعلى على ووططفلكك أأنتت تحصلي أأنن يیضمنن  

وواالجنيینن ااألمم ررعايیة  
 االحملل فتررةة في عاليیة خططووررةة منن يیعانيینن االلووااتي للنساء االخددمة هھھھذذهه تقددمم
 منن للحدد االووقتت نفسس في وواالططفلل ااألمم صحة بفحصص لنا تسمح ووهھھھي
.االخططرر عووااملل  

 االووالددةة قبلل ما ووفحصص االووررااثيیة االتووعيیة مووقع إإلى االووصوولل أأيیضا يیمكنكك 
.االمووقع نفسس في  

االمووااليیدد ططبب ااختصاصيیوو  
 يیوولددوونن وواالذذيینن االخططررةة االحاالتت ذذوويي منن بالمووااليیدد أأططباء هھھھؤؤالء يیعتني
 أأوو توواائمم ثالثة أأوو تووأأمانن كانوواا أأوو منخفضض بووززنن وولددوواا أأوو مبكرر ووقتت في
.أأخررىى صحيیة مشاكلل لدديیهھمم كانتت  
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ةةاالووالدد ددررووسس  
 إإلى يیحتجنن االجدددد ااألمهھاتت فإنن االرراابع٬، أأوو ااألوولل ططفلكك هھھھوو هھھھذذاا كانن سووااء
 عدددداا نقددمم بأنن نفخرر فإننا لذذاا. عليیهھا االحصوولل يیمكنهھنن االتي االمساعددةة كلل
 االتي االمهھاررااتت وواالعائالتت ااألمهھاتت تعططي االتي وواالمجمووعاتت االددررووسس منن

.يیحتاجوونهھا  

االددررووسس: تتضمنن  
االووالددةة بشأنن االتثقيیفف •  
االررضاعة بشأنن االمشووررةة تقدديیمم •  
االجدددد ااألمهھاتت ددعمم مجمووعة •  

	  
فرريیقنا  
 وواالقابالتت وواالممررضيینن ااألططباء وومساعدديي ااألططباء منن االمتخصصص فرريیقنا

 أأفضلل ووتقدديیمم االنساء مع بالعملل يیفخرروونن وواالدداايیاتت االتمرريیضض وومساعدديي
.لهھنن االصحيیة االررعايیة خددماتت  

أأططبائنا عنن نبذذةة  
 بما االنساء٬، بصحة االمتعلقة االجوواانبب جميیع في متخصصوونن أأططباء لدديینا
 االمقددمة وواالخددماتت االووالددةة أأثناء وواالررعايیة االووالددةة قبلل ما ررعايیة ذذلكك: في

 تقدديیمم وويیتمم وواالتغذذيیة٬، ااألسررةة ووتنظظيیمم االنفسيیة وواالصحة االووالددةة لحدديیثي
 لدديینا ااألططباء يیقوومم. ااألعمارر جميیع منن للنساء االمنسقة االررعايیة خددماتت
 ووكليیة هھھھاررفارردد بجامعة االططبب كليیة منن كلل في سرريیرريیة مووااعيیدد بإجررااء
.تافتسس بجامعة االططبب  

االتووليیدد قسمم ممررضي عنن نبذذةة   
 وواالططفلل ااألمم مصلحة على االمهھاررااتت أأصحابب منن االررعايیة ممررضوو يیرركزز

-  ووددعمم االجدددد ااألمهھاتت تثقيیفف يیتضمنن: ووهھھھذذاا. االووالددةة ووبعدد ووأأثناء قبلل 
 منن لكلل االعامة االصحة وومررااقبة االططبيیعيیة وواالررضاعة بالططفلل ااألمم تعلقق
.ااألسرريیة االبيیئة على االحفاظظ مع وواالططفلل ااألمم  

االقابالتت عنن نبذذةة   
 ووهھھھذذاا. ااإلعمارر جميیع منن للنساء االنططاقق كاملة ررعايیة االقابالتت تقددمم

 أأنهھنن حيیثث. االنساء ووررعايیة ااألسررةة ووتنظظيیمم وواالووالددةة االحملل يیتضمنن:
 االكليیة منن شهھاددااتت على ووحاصالتت االممررضاتت تددرريیبب بنفسس مددررباتت
 لمماررسة تررخيیصص على حاصالتت ووهھھھنن. االقابالتت للممررضاتت ااألمرريیكيیة
.ماساشووستسس وواليیة في االتمرريیضض  

 يیعملنن أأنهھنن حيیثث. االططبيیعيیة وواالووالددةة االططبيیعي االحملل في خبيیررااتت االقابالتت
.االحملل خططووررةة ااررتفاعع بشأنن وواالتووليیدد االنساء قسمم أأططباء مع بالتشاوورر  
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ةةاالووالدد ددررووسس  
 إإلى يیحتجنن االجدددد ااألمهھاتت فإنن االرراابع٬، أأوو ااألوولل ططفلكك هھھھوو هھھھذذاا كانن سووااء
 عدددداا نقددمم بأنن نفخرر فإننا لذذاا. عليیهھا االحصوولل يیمكنهھنن االتي االمساعددةة كلل
 االتي االمهھاررااتت وواالعائالتت ااألمهھاتت تعططي االتي وواالمجمووعاتت االددررووسس منن

.يیحتاجوونهھا  

االددررووسس: تتضمنن  
االووالددةة بشأنن االتثقيیفف •  
االررضاعة بشأنن االمشووررةة تقدديیمم •  
االجدددد ااألمهھاتت ددعمم مجمووعة •  

	  
فرريیقنا  
 وواالقابالتت وواالممررضيینن ااألططباء وومساعدديي ااألططباء منن االمتخصصص فرريیقنا

 أأفضلل ووتقدديیمم االنساء مع بالعملل يیفخرروونن وواالدداايیاتت االتمرريیضض وومساعدديي
.لهھنن االصحيیة االررعايیة خددماتت  

أأططبائنا عنن نبذذةة  
 بما االنساء٬، بصحة االمتعلقة االجوواانبب جميیع في متخصصوونن أأططباء لدديینا
 االمقددمة وواالخددماتت االووالددةة أأثناء وواالررعايیة االووالددةة قبلل ما ررعايیة ذذلكك: في

 تقدديیمم وويیتمم وواالتغذذيیة٬، ااألسررةة ووتنظظيیمم االنفسيیة وواالصحة االووالددةة لحدديیثي
 لدديینا ااألططباء يیقوومم. ااألعمارر جميیع منن للنساء االمنسقة االررعايیة خددماتت
 ووكليیة هھھھاررفارردد بجامعة االططبب كليیة منن كلل في سرريیرريیة مووااعيیدد بإجررااء
.تافتسس بجامعة االططبب  

االتووليیدد قسمم ممررضي عنن نبذذةة   
 وواالططفلل ااألمم مصلحة على االمهھاررااتت أأصحابب منن االررعايیة ممررضوو يیرركزز

-  ووددعمم االجدددد ااألمهھاتت تثقيیفف يیتضمنن: ووهھھھذذاا. االووالددةة ووبعدد ووأأثناء قبلل 
 منن لكلل االعامة االصحة وومررااقبة االططبيیعيیة وواالررضاعة بالططفلل ااألمم تعلقق
.ااألسرريیة االبيیئة على االحفاظظ مع وواالططفلل ااألمم  

االقابالتت عنن نبذذةة   
 ووهھھھذذاا. ااإلعمارر جميیع منن للنساء االنططاقق كاملة ررعايیة االقابالتت تقددمم

 أأنهھنن حيیثث. االنساء ووررعايیة ااألسررةة ووتنظظيیمم وواالووالددةة االحملل يیتضمنن:
 االكليیة منن شهھاددااتت على ووحاصالتت االممررضاتت تددرريیبب بنفسس مددررباتت
 لمماررسة تررخيیصص على حاصالتت ووهھھھنن. االقابالتت للممررضاتت ااألمرريیكيیة
.ماساشووستسس وواليیة في االتمرريیضض  

 يیعملنن أأنهھنن حيیثث. االططبيیعيیة وواالووالددةة االططبيیعي االحملل في خبيیررااتت االقابالتت
.االحملل خططووررةة ااررتفاعع بشأنن وواالتووليیدد االنساء قسمم أأططباء مع بالتشاوورر  
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ةدالولاو لمحلا ميلعت
YoMingo – تنرتنإلا ربع ميلعت

 ددجلا تاهمألاو ءابآلا جاتحي ،عبارلا وأ لوألا كلفط ناك ءاوس
  .اهيلع لوصحلا مهنكمي يتلا ةدعاسملا نم ردق ربكأ ىلإ

 عاونأ عيمجو تاريكذتلاو حئاصنلاو ةدالولا ميلعت رفوتي
/challiance.org ةرايزب مق .YoMingo ىلع ةديفملا تامولعملا

YoMingo مويلا ليجستلل!

ةيعيبطلا ةعاضرلا معد
 ةحصبو ءايوقأ كلفطو تنأ ةيعيبطلا ةعاضرلا كيقبت

 ىدل .اهيلع ودبت يتلا ةلوهسلاب اًمئاد تسيلو ةديج
CHA عاضرإلل ةرادإلا سلجم نم نودمتعم نوراشتسم 

 دئاوف نع ثدحتلل كلفط باجنإ لبق كتلباقم مهنكمي
 دعب كتدعاسم اًضيأ مهنكمي .ةيعيبطلا ةعاضرلا

 نم ديزمل 1264-665-617 مقرلاب لصتا .كلفط ةدالو
.دعوم ديدحتلو تامولعملا

http://challiance.org/YoMingo
http://challiance.org/YoMingo
http://challiance.org/YoMingo
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االووالددةة مووااقع  
االووالددةة جناحح  

كامبرريیددجج شاررعع 1493  
02139 ماساتشووستسس كامبرريیددجج٬،  

 كامبرريیددجج مستشفى في للحضانة 1 وواالمستووىى االووالددةة جناحح منن كلل يیسمح
 ووخاللل وواالووالددةة االمخاضض أأثناء ررعايیة أأفضلل لكك نقددمم بأنن لنا CHA في

.االووالددةة بعدد إإقامتكك  

 جاكووززيي حووضض على االكبيیررةة غررفنا منن غررفة كلل تحتوويي حيیثث
.بووسططنن مدديینة ووسطط على االغررفف منن االعدديیدد تططلل كما ووتلفززيیوونن٬،  

 24 مدداارر على االتخدديیرر خددماتت إإلى االووصوولل صالحيیة ااألمهھاتت تمتلكك
 مدداارر على ااألططفالل ططبب فرريیقق مع أأميینة أأيیدد في ططفلكك يیبقى ووسووفف. ساعة
.ساعة 24  

 سووفف االززيیاررةة هھھھذذهه أأنن حيیثث. فرريیقنا وومقابلة ززيیاررتنا في االترردددد عددمم يیررجى
 إإقامتكك أأثناء عليیهھ االحصوولل تووقع يیمكنن ما تعررفيینن حيینن مسترريیحة تجعلكك
.معنا  

كامبرريیددجج في االووالددةة مرركزز  
كاميیليیا شاررعع 10  

02139 ماساتشووستسس كامبرريیددجج٬،  

 االفيیكتوورريي االططرراازز على جميیلل منززلل في كامبرريیددجج في االووالددةة مرركزز يیقع
 االذذيینن للنساء مناسبب خيیارر ووهھھھوو. CHA كامبرريیددجج مستشفى بجانبب
 مكانن في االووالددةة يیررددنن ووااللووااتي االمخاططرر منخفضض حملل منن يیعانيینن
 ما االررعايیة على يیحصلنن أأنن أأيیضا للنساء وويیمكنن. بالمنززلل شبيیهھ ططبيیعي
 االقابالتت قبلل منن االمرركزز تشغيیلل يیتمم حيیثث. االووالددةة مرركزز في االووالددةة قبلل
 أأنن كما. االنساء ووصحة وواالتووليیدد االنساء قسمم قبلل منن مددعوومم ووهھھھوو

 االنساء وويیخددموونن االلغاتت منن االعدديیدد يیتحددثوونن االووالددةة مرركزز في االمووظظفيینن
.االعالمم أأنحاء جميیع منن  

  ززيیاررةة: يیررجى االمعلووماتت٬، منن لمززيیدد
www.challiance.org/baby  

 

 

����� �������."  
- معتمددةة قابلة ممررضة رروواانن٬، كاثرريینن   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

االووالددةة مووااقع  
االووالددةة جناحح  

كامبرريیددجج شاررعع 1493  
02139 ماساتشووستسس كامبرريیددجج٬،  

 كامبرريیددجج مستشفى في للحضانة 1 وواالمستووىى االووالددةة جناحح منن كلل يیسمح
 ووخاللل وواالووالددةة االمخاضض أأثناء ررعايیة أأفضلل لكك نقددمم بأنن لنا CHA في

.االووالددةة بعدد إإقامتكك  

 جاكووززيي حووضض على االكبيیررةة غررفنا منن غررفة كلل تحتوويي حيیثث
.بووسططنن مدديینة ووسطط على االغررفف منن االعدديیدد تططلل كما ووتلفززيیوونن٬،  

 24 مدداارر على االتخدديیرر خددماتت إإلى االووصوولل صالحيیة ااألمهھاتت تمتلكك
 مدداارر على ااألططفالل ططبب فرريیقق مع أأميینة أأيیدد في ططفلكك يیبقى ووسووفف. ساعة
.ساعة 24  

 سووفف االززيیاررةة هھھھذذهه أأنن حيیثث. فرريیقنا وومقابلة ززيیاررتنا في االترردددد عددمم يیررجى
 إإقامتكك أأثناء عليیهھ االحصوولل تووقع يیمكنن ما تعررفيینن حيینن مسترريیحة تجعلكك
.معنا  

كامبرريیددجج في االووالددةة مرركزز  
كاميیليیا شاررعع 10  

02139 ماساتشووستسس كامبرريیددجج٬،  

 االفيیكتوورريي االططرراازز على جميیلل منززلل في كامبرريیددجج في االووالددةة مرركزز يیقع
 االذذيینن للنساء مناسبب خيیارر ووهھھھوو. CHA كامبرريیددجج مستشفى بجانبب
 مكانن في االووالددةة يیررددنن ووااللووااتي االمخاططرر منخفضض حملل منن يیعانيینن
 ما االررعايیة على يیحصلنن أأنن أأيیضا للنساء وويیمكنن. بالمنززلل شبيیهھ ططبيیعي
 االقابالتت قبلل منن االمرركزز تشغيیلل يیتمم حيیثث. االووالددةة مرركزز في االووالددةة قبلل
 أأنن كما. االنساء ووصحة وواالتووليیدد االنساء قسمم قبلل منن مددعوومم ووهھھھوو

 االنساء وويیخددموونن االلغاتت منن االعدديیدد يیتحددثوونن االووالددةة مرركزز في االمووظظفيینن
.االعالمم أأنحاء جميیع منن  

  ززيیاررةة: يیررجى االمعلووماتت٬، منن لمززيیدد
www.challiance.org/baby  

 

 

“I am thrilled to be in a place 
that provides women with 
different options on how and 
where to give birth.”

	  
	  
	  
	  

ةةاالووالدد ددررووسس  
 إإلى يیحتجنن االجدددد ااألمهھاتت فإنن االرراابع٬، أأوو ااألوولل ططفلكك هھھھوو هھھھذذاا كانن سووااء
 عدددداا نقددمم بأنن نفخرر فإننا لذذاا. عليیهھا االحصوولل يیمكنهھنن االتي االمساعددةة كلل
 االتي االمهھاررااتت وواالعائالتت ااألمهھاتت تعططي االتي وواالمجمووعاتت االددررووسس منن

.يیحتاجوونهھا  

االددررووسس: تتضمنن  
االووالددةة بشأنن االتثقيیفف •  
االررضاعة بشأنن االمشووررةة تقدديیمم •  
االجدددد ااألمهھاتت ددعمم مجمووعة •  

	  
فرريیقنا  
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.لهھنن االصحيیة االررعايیة خددماتت  
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 االمقددمة وواالخددماتت االووالددةة أأثناء وواالررعايیة االووالددةة قبلل ما ررعايیة ذذلكك: في
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-  ووددعمم االجدددد ااألمهھاتت تثقيیفف يیتضمنن: ووهھھھذذاا. االووالددةة ووبعدد ووأأثناء قبلل 
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 أأنهھنن حيیثث. االنساء ووررعايیة ااألسررةة ووتنظظيیمم وواالووالددةة االحملل يیتضمنن:
 االكليیة منن شهھاددااتت على ووحاصالتت االممررضاتت تددرريیبب بنفسس مددررباتت
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.ماساشووستسس وواليیة في االتمرريیضض  

 يیعملنن أأنهھنن حيیثث. االططبيیعيیة وواالووالددةة االططبيیعي االحملل في خبيیررااتت االقابالتت
.االحملل خططووررةة ااررتفاعع بشأنن وواالتووليیدد االنساء قسمم أأططباء مع بالتشاوورر  
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- معتمددةة قابلة ممررضة رروواانن٬، كاثرريینن   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

االووالددةة مووااقع  
االووالددةة جناحح  

كامبرريیددجج شاررعع 1493  
02139 ماساتشووستسس كامبرريیددجج٬،  

 كامبرريیددجج مستشفى في للحضانة 1 وواالمستووىى االووالددةة جناحح منن كلل يیسمح
 ووخاللل وواالووالددةة االمخاضض أأثناء ررعايیة أأفضلل لكك نقددمم بأنن لنا CHA في

.االووالددةة بعدد إإقامتكك  

 جاكووززيي حووضض على االكبيیررةة غررفنا منن غررفة كلل تحتوويي حيیثث
.بووسططنن مدديینة ووسطط على االغررفف منن االعدديیدد تططلل كما ووتلفززيیوونن٬،  

 24 مدداارر على االتخدديیرر خددماتت إإلى االووصوولل صالحيیة ااألمهھاتت تمتلكك
 مدداارر على ااألططفالل ططبب فرريیقق مع أأميینة أأيیدد في ططفلكك يیبقى ووسووفف. ساعة
.ساعة 24  

 سووفف االززيیاررةة هھھھذذهه أأنن حيیثث. فرريیقنا وومقابلة ززيیاررتنا في االترردددد عددمم يیررجى
 إإقامتكك أأثناء عليیهھ االحصوولل تووقع يیمكنن ما تعررفيینن حيینن مسترريیحة تجعلكك
.معنا  

كامبرريیددجج في االووالددةة مرركزز  
كاميیليیا شاررعع 10  

02139 ماساتشووستسس كامبرريیددجج٬،  

 االفيیكتوورريي االططرراازز على جميیلل منززلل في كامبرريیددجج في االووالددةة مرركزز يیقع
 االذذيینن للنساء مناسبب خيیارر ووهھھھوو. CHA كامبرريیددجج مستشفى بجانبب
 مكانن في االووالددةة يیررددنن ووااللووااتي االمخاططرر منخفضض حملل منن يیعانيینن
 ما االررعايیة على يیحصلنن أأنن أأيیضا للنساء وويیمكنن. بالمنززلل شبيیهھ ططبيیعي
 االقابالتت قبلل منن االمرركزز تشغيیلل يیتمم حيیثث. االووالددةة مرركزز في االووالددةة قبلل
 أأنن كما. االنساء ووصحة وواالتووليیدد االنساء قسمم قبلل منن مددعوومم ووهھھھوو

 االنساء وويیخددموونن االلغاتت منن االعدديیدد يیتحددثوونن االووالددةة مرركزز في االمووظظفيینن
.االعالمم أأنحاء جميیع منن  

  ززيیاررةة: يیررجى االمعلووماتت٬، منن لمززيیدد
www.challiance.org/baby  
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