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ططبيیبة هھھھاررني٬، كاثليینن  

وواالتووليیدد االنساء قسمم ررئيیسة  
االمررأأةة ووصحة  

Cambridge Health Alliance للصحة) كامبرريیددجج (تحالفف  

وواالتووليیدد٬، االنساء قسمم في مساعدد أأستاذذ  
تافتسس جامعة االططبب٬، كليیة  

 
 ااختيیاررنا على نشكرركك للصحة)! كامبرريیددجج (تحالفف Cambridge Health Alliance في االمررأأةة ووصحة وواالتووليیدد االنساء قسمم في بكك مررحبا
.االصحة في شرريیككك لنكوونن  

 
. االفرردديیة ااالحتيیاجاتت تلبي االتي االررعايیة بيیئة لخلقق للصحة)٬، كامبرريیددجج (تحالفف Cambridge Health Alliance في بجدد نعملل إإننا
 وواالتووليیدد االنساء لططبب االعامة االررعايیة خددماتت نقددمم أأننا حيیثث. ااألعمارر جميیع منن للنساء االخددماتت يیقددموونن االخبررااء وومووظظفيینا االشاملل نظظامنا إإنن

.االنفسيیة االصحة ووخددماتت وواالتغذذيیة االمررااهھھھقيینن ووررعايیة وواالجنيینن ااألمم ووررعايیة االقابالتت يیدد على وواالررعايیة  
 

 تتووقعيیهھ االذذيي وواالحنانن االددففء مع االسرريیرريیة االمهھاررااتت بيینن يیمززجج قسمنا فإنن هھھھاررفارردد٬، جامعة ططبب ووكليیة تافتسس جامعة منن لكلل للتعليیمم ووكمووقع 
 ضمانن بإمكانكك فإنهھ وورريیفيیرر٬، ووسوومررفيیلل كامبرريیددجج في وواالتووليیدد االنساء ططبب في متخصصة مووااقع خمسة ووجوودد وومع. االمجتمعي االمستشفى منن

.لكك مالءمة ااألكثرر االمووقع في خددماتت مززوودد على االعثوورر  
 

 .نقددمهھ ما كلل في للبحثث االووقتت أأخذذكك على أأشكرركك أأنن علي يیتعيینن لذذاا االصحيیة٬، االررعايیة على االحصوولل خيیاررااتت منن االعدديیدد لدديیكك أأنن أأعررفف أأنا 
-1660 االررقمم على مباشررةة بنا ااالتصالل يیررجى االمعلووماتت٬، منن االمززيیدد على االحصوولل في تررغبيینن كنتت إإذذاا  مووقعنا ززيیاررةة يیمكنكك أأوو )617( 655

  .www.challiance.org/obgyn االعنوواانن على ااإللكتررووني
 االووالددةة قبلل ما ررعايیة خددماتت لتقدديیمم للصحة) كامبرريیددجج (تحالفف Cambridge Health Alliance ااختيیارر على أأخررىى مررةة نشكرركك
.تحتاجيینهھا االتي  

 
 

االتقدديیرر٬، خالصص مع   
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