
SOMERVILLE
CAMBRIDGE

REVERE

EVERETT

CHELSEA

ARLINGTON

MALDEN

MEDFORD

WATERTOWN

BROOKLINE

EAST BOSTON
H

H

CHA EAST CAMBRIDGE
CARE CENTER

CHA CAMBRIDGE HOSPITAL
CAMBRIDGE WOMEN’S HEALTH CENTER
MATERNITY SUITE
CAMBRIDGE BIRTH CENTER

CHA SOMERVILLE HOSPITAL
SOMERVILLE WOMEN’S 
HEALTH CENTER 

CHA REVERE 
CARE CENTER

WINTHROP

GR16_243_AR

AFFILIATED WITH

www.challiance.org

االنساء ووصحة وواالتووليیدد االنساء ططبب أأقسامم مووااقع  
تلبيیة أأجلل منن االخددماتت منن ووااسعة مجمووعة يیقددمم االنساء ووصحة وواالتووليیدد االنساء ططبب قسمم  

ااألعمارر. جميیع منن االنساء ااحتيیاجاتت   

يیعملوونن وواالقابالتت االمماررسيینن وواالممررضيینن وواالممررضيینن االخبررااء ااألططباء منن مكوونن فرريیقق لدديینا  
أأفضلل يیقددمم مووقع كلل في االمووظظفيینن منن فرريیقق ووكلل وورريیفيیرر. سوومررفيیللوو كامبرريیددجج منن كلل في   
مرريیضض. لكلل االررعايیة خددماتت منن لدديیهھ ما   

 
  لمووااقعنا االكاملة االقائمة على وواالحصوولل االمعلووماتت منن لمززيیدد

www.challiance.org ززيیاررةة يیررجى ووخددماتنا٬، .  

	  
كامبرريیددجج  
كامبرريیددجج مستشفى  
كامبرريیددجج٬، شاررعع 1493  

02139 ستسسماساتشوو كامبرريیددجج٬،  

كامبرريیددجج مرركزز  
االنساء لصحة  
هھھھيیلي مبنى  
االثالثث االططابقق  

617-665-2800  

ااألمررااضض خددماتت االووالددةة/االقابالتت٬، ررعايیة االخددماتت:  
االنفسيیة االنساء صحة ااألسررةة٬، تنظظيیمم االنسائيیة٬،   

االووالددةة جناحح  

االحضانة االووالددةة٬، بعدد ما االووالددةة٬، االمخاضض٬، االخددماتت:  

للووالددةة كامبرريیددجج مرركزز  
617-665-2229  

ررعايیة االووالددةة٬، بعدد ما االووالددةة٬، االمخاضض٬، االخددماتت:  
ااألسررةة تنظظيیمم االررووتيینيیة٬، االنسائيیة االخددماتت االقابالتت٬،   

 
سوومررفيیلل  
سوومررفيیلل مستشفى  

هھھھايیالندد شاررعع 230  
02143 ماساتشووستسس سوومررفيیلل٬،  

سوومررفيیلل مرركزز  
االنساء لصحة  
االخامسس االططابقق االجنووبي٬، االمبنى  

617-591-4800  

االووالددةة/االقابالتت٬، ررعايیة االخددماتت:  
تنظظيیمم االنسائيیة٬، ااألمررااضض خددماتت   
االنفسيیة االنساء صحة ااألسررةة٬،   

 
 
 
 

االنساء ووصحة وواالتووليیدد االنساء ططبب أأقسامم مووااقع  
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أأفضلل يیقددمم مووقع كلل في االمووظظفيینن منن فرريیقق ووكلل وورريیفيیرر. سوومررفيیللوو كامبرريیددجج منن كلل في   
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مقددمي مع االصحيیة االمررااكزز  

وواالتووليیدد االنساء ططبب قسمم خددماتت   
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االتووليیدد بططبب االمتعلقة االخددماتت يیقددموونن االذذيینن ااألسررةة ططبب خددماتت موومقدد CHA لددىى *يیتووفرر  
  لددىى يیتووفرر كما ااألووليیة. االررعايیة خددماتت ووكذذلكك االررووتيینيیة٬، االنسائيیة االررعايیة ووخددماتت 

CHA كامبرريیددجج٬، في رريینددجج مددررسة ااكززمرر منن كلل في االمررااهھھھقيینن صحة خددماتت مقددموو أأيیضا  
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  لددىى يیتووفرر كما ااألووليیة. االررعايیة خددماتت ووكذذلكك االررووتيینيیة٬، االنسائيیة االررعايیة ووخددماتت 

CHA كامبرريیددجج٬، في رريینددجج مددررسة ااكززمرر منن كلل في االمررااهھھھقيینن صحة خددماتت مقددموو أأيیضا  
االثانوويیة. إإيیفيیررتت مددررسة ووفي االثانوويیة سوومررفيیلل مددررسة ووفي   


