تحديد النسل الخيار لك
يمكنك أن تقرري ما إذا كنت ترغبين في إنجاب أطفال ومتى تريدين ذلك. إذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب لك ولشريكك لإنجاب طفل، فهناك العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها لمنع الحمل. وأفضل طريقة لمنع الحمل هي الامتناع عن الجماع. ولكن في حالة حدوث جماع، يمكنك اختيار استخدام واحدة من طرق تحديد النسل التالية:
	الحلقة المهبلية
	الغرسة
	اللولب
	تنظيم الأسرة الطبيعي
	حلقات الخرز
	وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ
	الواقي الذكري أو الأنثوي
	مبيد الحيوانات المنوية
	العازل الأنثوي
	حبوب منع الحمل
) Depoأو” الحقنة(“
	اللصاقة
ما الوسيلة الأفضل بالنسبة لك؟ أفضل وسيلة لتحديد النسل هي التي يمكنك استخدامها بالطريقة الصحيحة في كل مرة تريدين منع الحمل فيها. ولمساعدتك على اتخاذ القرار، فكري في المناسب لك:
	ما أهمية تجنب حدوث حمل لك في الوقت الحالي؟ وما مدى نجاح الوسيلة؟
	ما عدد مرات حدوث الجماع؟ وهل هو مخطط أم غير مخطط له؟
	كم عدد المرات التي ستحتاجين فيها لاستخدام هذه الوسيلة؟ وهل ستتذكرين تناولها أو استخدامها في كل مرة؟ 
	هل هذه الوسيلة آمنة بالنسبة لك؟ وهل توجد أي آثار جانبية؟
	هل توفر الحماية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس؟
	هل تحتاجين إلى تعاون شريكك لكي تنجح الوسيلة؟
	هل سيغضب أي شخص أو يحاول إيذائك بسبب استخدام وسائل منع الحمل؟
	هل تتناسب هذه الوسيلة مع معتقداتك الدينية أو الأخلاقية؟
	هل ستحتاجين إلى وصفة طبية أو يمكنك شراء الوسيلة من الصيدلية؟ 
	ما تكلفتها؟ هل ستخضع للتغطية بواسطة تأمينك الصحي؟
	كيف تعمل الوسيلة؟ وهل ستكون سهلة الاستخدام؟
	هل ستشعرين بالراحة عند استخدامها؟
	هل ستسخدمينها؟


قد يستطيع شريكك أو الأبوان مساعدتك في اختيار الوسيلة المناسبة لك. وقد ترغبين في تجربة وسائل مختلفة لمعرفة الوسيلة الناجحة لك ولشريكك. كما يمكنك أن تطلبي مساعدة موفر الرعاية الصحية الخاص بك للتحدث مع شريكك حول استخدام الواقي الذكري أو تحديد النسل.
في حالة إجبارك على ممارسة الجنس، أو خوفك من التعرض للإيذاء من قبل أي شخص بسبب استخدام وسائل تنظيم النسل لمنع الحمل،
يمكنك إبلاغ أقرب موفر الرعاية الصحية أو الاتصال على الخط الساخن لمركز علاج أزمات الاغتصاب للحصول على المساعدة:
1-800-841-8371 (تتوفر الترجمة باللغة الإنجليزية ;( الإسبانية ;1-800-223-5001 :الخط النصي:(TTY)  617-492-6434
للحصول على المزيد من المعلومات حول مدى فعالية الوسيلة، وأنواع الآثار الجانبية المحتملة، وكيفية استخدامها بشكل صحيح، اسألي طبيبك أو الممرضة، أو القابلة أو مستشار تنظيم الأسرة (موفر الرعاية الصحية). أو يمكنك الاتصال على رقم
 1-877-MA-SEX-ED (1-877-627-3933)أو تفضلي بزيارة موقع www.mariatalks.com للعثور على موفر رعاية صحية قريب منك.
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الوسائل الحاجزة
تمنع هذه الوسائل الحمل عن طريق وضع حاجز يمنع وصول الحيوانات المنوية
للرجل إلى بويضة المرأة.
الواقي )للرجال :(الواقي عبارة عن غلاف رقيق من اللاتيكس أو البلاستيك يتم إدخاله فوق القضيب المنتصب قبل الجماع لمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى المهبل. ويمكنك شراء الواقي من أي صيدلية. ومن الممكن أن توفر مراكز الرعاية الصحية الواقي مجانًا أو بتكلفة منخفضة.*
الواقي الأنثوي) للنساء :(الواقي الأنثوي عبارة عن كيس من البلاستيك مع حلقة مرنة في كل طرف. ويتم وضع الطرف المغلق في المهبل. ويظل الطرف المفتوح خارج المهبل. ويمنع الواقي الأنثوي الحيوانات المنوية من الوصول إلى المهبل. ويتم بيع الواقيات الأنثوية في بعض الصيدليات. ومن الممكن أن توفر مراكز الرعاية الصحية الواقي مجانًا أو بتكلفة منخفضة. *
*يستطيع الواقي المصنع من المطاط والبلاستيك أيضًا منع فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتشر من خلال الجنس عن طريق الفم والمهبل والشرج.  ولا ينصح باستخدام ‘الواقي المصنع من الجلد الطبيعي’ للوقاية من الأمراض.
العازل الأنثوي) للنساء :(العازل الأنثوي عبارة عن كأس مرن ودائري من المطاط يغطي عنق رحم المرأة) تكون الفتحة باتجاه الرحم (يمنع الحيوانات المنوية من الدخول إلى الرحم. وتقومين بوضع مبيد للحيوانات المنوية في العازل الأنثوي ثم تضعينه في المهبل قبل الجماع. ويقوم مبيد الحيوانات المنوية بقتل الحيوانات المنوية. ويجب أن تتركي العازل الأنثوي داخل المهبل لمدة 6 ساعات على الأقل بعد الجماع. ويجب أن يقوم طبيب أو ممرضة بفحصك للتأكد من حصولك على المقاس الصحيح للعازل الأنثوي.
مبيد الحيوانات المنوية) للنساء :(يمنع مبيد الحيوانات المنوية الحمل عن طريق قتل الحيوانات المنوية. وتوجد أشكال مختلفة لمبيد الحيوانات المنوية مثل الرغوة والهلام والكريم والإسفنج وغشاء منع الحمل. ويجب أن تضعي مبيد الحيوانات المنوية في المهبل قبل الجماع. ويمكنك شراء مبيد الحيوانات المنوية من أي صيدلية. ويحقق مبيد الحيوانات المنوية نتائج أفضل عندما يستخدم مع الواقي أو العازل الأنثوي.
تحذير :يمنع مبيد الحيوانات المنوية الحمل ولكنه قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. يحتوي مبيد الحيوانات المنوية على مادة كيميائية
)نونوكسينول (9-التي يمكن أن تحدث تهيجاً في الجلد أو حول المهبل. وإذا كنت ترغبين في استخدام مبيد الحيوانات المنوية لمنع الحمل، تحدثي إلى الطبيب أو الممرضة حول مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، يوصى باستعمال واق
الواقي المصنع من اللاتيكس أو البلاستيك هو النوع الوحيد لتحديد النسل الذي يتميز أيضاً بالفعالية العالية في منع فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. وإذا كنت تستخدمين أنواعاً أخرى من وسائل منع الحمل ولكنك ترغبين أيضاً في توفير الحماية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، استخدمي واقياً، بالإضافة إلى وسيلة تحديد النسل التي تستخدمينها.
تحديد النسل بعد ولادة طفل
إذا كنت قد رزقت بطفل منذ فترة بسيطة أو تقومين بالرضاعة الطبيعية الآن، ربملا لا تزالين بحاجة إلى استخدام وسائل منع الحمل لمنع الحمل اسألي طبيبك أو الممرضة عن نوع وسيلة تحديد النسل التي يمكنك استخدامها بحيث لا تصبحي حاملاً مرة أخرى إلى أن تختاري التوقيت المناسب.
وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ
الطوارئ منع الحمل بعد ممارسة الجنس، ولكن ذلك ممكن فقط إذا استخدمت هذه الوسائل في أقرب وقت ممكن - في غضون بضعة أيام. وفي حالة ممارسة الجنس غير الآمن) الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل(، أو تم إجبارك على ممارسة الجنس، أو إذا اعتقدت أن وسيلة تحديد النسل غير ناجحة، ربما تستطعين استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ. 
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الوسائل الهرمونية
تستخدم هذه الوسائل الهرمونات لمنع تحرير البويضات أو إضافة صعوبة لوصول الحيوانات المنوية إلى البويضة.
حبوب منع الحمل) للنساء :(تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات تمنع الحمل. ويجب أن تتناولي واحدة من حبوب منع الحمل كل يوم. وعندما تصلين إلى نهاية العلبة، سوف تبدأ دورتك الشهرية. وبعد ذلك يجب أن تبدأي علبة جديدة من حبوب منع الحمل. ولا يمكنك الحصول على حبوب منع الحمل دون وصفة طبية من ممرضة أو طبيب.
الحقنة أو) “Depo” للنساء :(يعطيك الطبيب أو الممرضة حقنة تحتوي على هرمون لمنع الحمل لمدة 3 أشهر. ويجب أن تأخذي حقنة كل ثلاثة أشهر حتى تحافظي على فعالية هذه الوسيلة.
اللصاقة )للنساء :(تحتوي اللصاقة على هرمونات تمنع الحمل. وتقومين بوضع لصاقة على الجلد وتغييرها مرة واحدة كل أسبوع لمدة 3 أسابيع. ولا تستخدمي لصاقة خلال الأسبوع الرابع وسوف تبدأ دورتك الشهرية. وفي نهاية الأسبوع الرابع تضعين لصاقة جديدة، وتبدأين العملية من جديد. ولا يمكنك الحصول على اللصاقة دون وصفة طبية من ممرضة أو طبيب.
الحلقة المهبلية) للنساء :(تحتوي هذه الحلقة الشفافة والمرنة على هرمونات تمنع الحمل. وتقومين بوضعها داخل المهبل وتتركينها بداخله لمدة 3 أسابيع. وتقومين في الأسبوع الرابع بإخراج الحلقة وسوف تبدأ دورتك الشهرية. وفي نهاية الأسبوع الرابع تضعين حلقة جديدة، وتبدأين العملية من جديد. ولا يمكنك الحصول على حلقة مهبلية دون وصفة طبية من ممرضة أو طبيب.  
الغرسة) للنساء :(الغرسة عبارة عن جهاز صغير ورقيق من البلاستيك يحتوي على هرمون يمكنه أن يمنع الحمل لمدة تصل إلى 3 سنوات. ويضع طبيب أو ممرضة الغرسة تحت جلد الجزء العلوي من ذراع المرأة. ويجب نزع الغرسة من ذراعك بواسطة طبيب أو ممرضة عندما تكونين على استعداد لوقف استخدامها. 
لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، يوصى باستعمال واق
الواقي المصنع من اللاتيكس أو البلاستيك هو النوع الوحيد لتحديد النسل الذي يتميز أيضاً بالفعالية العالية في منع فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. وإذا كنت تستخدمين أنواعاً أخرى من وسائل منع الحمل ولكنك ترغبين أيضاً في توفير الحماية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، استخدمي واقياً، بالإضافة إلى وسيلة تحديد النسل التي تستخدمينها.
تحديد النسل بعد ولادة طفل
إذا كنت قد رزقت بطفل منذ فترة بسيطة أو تقومين بالرضاعة الطبيعية الآن، ربملا لا تزالين بحاجة إلى استخدام وسائل منع الحمل لمنع الحمل اسألي طبيبك أو الممرضة عن نوع وسيلة تحديد النسل التي يمكنك استخدامها بحيث لا تصبحي حاملاً مرة أخرى إلى أن تختاري التوقيت المناسب.
وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ
الطوارئ منع الحمل بعد ممارسة الجنس، ولكن ذلك ممكن فقط إذا استخدمت هذه الوسائل في أقرب وقت ممكن - في غضون بضعة أيام. وفي حالة ممارسة الجنس غير الآمن) الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل(، أو تم إجبارك على ممارسة الجنس، أو إذا اعتقدت أن وسيلة تحديد النسل غير ناجحة، ربما تستطعين استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ.
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وسائل أخرى
الوسائل السلوكية: يجب أن يكون الشركاء قادرين على التحدث مع بعضهم البعض ويتعاونون معاً حتى تحقق هذه الوسائل أفضل فعالية.
الامتناع عن ممارسة الجماع) للنساء والرجال :(يعني الامتناع عن ممارسة الجماع في أي وقت. وبالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر عدم ممارسة الجماع هو أفضل وسيلة لمنع الحمل. وفي حالة استخدام هذه الوسيلة بشكل صحيح، يكون الامتناع عن ممارسة الجماع فعالاً للغاية في منع الحمل، وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس.
تنظيم الأسرة الطبيعي) للنساء والرجال :(يُعلمك طبيب أو ممرضة كيفية تتبع التغيرات الشهرية في دورتك الحيضية الخاصة بك، بحيث يمكنك محاولة التنبؤ بالأيام التي يرجح حدوث الحمل فيها. ويمكنك مع شريكك منع الحمل باستخدام وسيلة الحاجز لتحديد النسل أو الامتناع عن الجماع في الأيام التي يُرجح حدوث الحمل فيها.
حلقات الخرز) للنساء :(حلقات الخرز عبارة عن سلسلة من الخرز الملون يمكن استخدامها لمتابعة الأيام التي يرجح حدوث حمل فيها في حالة ممارسة الجنس. وتقومين كل يوم بنقل حلقة حول حبات الخرز لحساب أيام دورتك الشهرية. وفي الأيام التي يرجح أن حدوث حمل فيها، يجب أن تمتنعي أنت وشريكك عن الجماع، أو يجب استخدام وسيلة حاجز لمنع الحمل. 
خيارات أخرى: تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية لتعرفي كيف ومتى تقلل الرضاعة والعزل قبل الإنزال من فرص حدوث الحمل. وعندما يتم استخدام هذه الخيارات بشكل صحيح، فمن الممكن أن تساعد على منع الحمل، ولكنها قد تكون أكثر فعالية عندما تستخدم مع طريقة أخرى.
وسائل تستخدم داخل الرحم: يتم وضع هذه الوسائل داخل رحم المرأة لمنع التقاء البويضات والحيوانات المنوية.
اللولب IUD) بالإنجليزية) (للنساء :(اللولب هو جهاز لداخل الرحم مصنوع من البلاستيك يتم وضعه داخل رحم المرأة بواسطة طبيب أو ممرضة. ويوجد نوعان من اللوالب. نوع يحتوي على النحاس، والآخر يحتوي على هرمون لمنع الحمل. ويمكن ترك اللولب في موضعه لمدة 5 - 10 سنوات حسب نوعه.
الوسائل الدائمة: تدوم هذه الوسائل لبقية حياتك. وتستخدم مع الأشخاص المتأكدين من رغبتهم في عدم إنجاب أطفال في المستقبل.
ربط الأنابيب و) Essure® للنساء :(ربط الأنابيب و Essure® عبارة عن إجراءين جراحيين مختلفين لسد قناتي فالوب بحيث لا تتمكن البويضات من الالتقاء بالحيوانات المنوية. ويجب القيام بكلا الإجراءين بواسطة طبيب.
قطع القناة الدافقة) للرجال :(قطع القناة الدافقة عبارة عن عملية يتم إجراؤها بواسطة طبيب. ويتم قطع قنوات الرجل التي تحمل الحيوانات المنوية أو سدها بحيث لا يتم إخراج الحيوانات المنوية عندما يقذف الرجل أثناء الجماع.
لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، يوصى باستعمال واق
الواقي المصنع من اللاتيكس أو البلاستيك هو النوع الوحيد لتحديد النسل الذي يتميز أيضاً بالفعالية العالية في منع فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. وإذا كنت تستخدمين أنواعاً أخرى من وسائل منع الحمل ولكنك ترغبين أيضاً في توفير الحماية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، استخدمي واقياً، بالإضافة إلى وسيلة تحديد النسل التي تستخدمينها.
تحديد النسل بعد ولادة طفل
إذا كنت قد رزقت بطفل منذ فترة بسيطة أو تقومين بالرضاعة الطبيعية الآن، ربملا لا تزالين بحاجة إلى استخدام وسائل منع الحمل لمنع الحمل. اسألي طبيبك أو الممرضة عن نوع وسيلة تحديد النسل التي يمكنك استخدامها بحيث لا تصبحي حاملاً مرة أخرى إلى أن تختاري التوقيت المناسب.
وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ
الطوارئ منع الحمل بعد ممارسة الجنس، ولكن ذلك ممكن فقط إذا استخدمت هذه الوسائل في أقرب وقت ممكن - في غضون بضعة أيام. وفي حالة ممارسة الجنس غير الآمن) الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل(، أو تم إجبارك على ممارسة الجنس، أو إذا اعتقدت أن وسيلة تحديد النسل غير ناجحة، ربما تستطعين استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ. 
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وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ
تستطيع وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ منع الحمل بعد ممارسة الجنس، ولكن ذلك ممكن فقط إذا استخدمت هذه الوسائل في أقرب وقت ممكن–في غضون بضعة أيام. ويمكنك استخدام وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ في الحالات التالية:
ممارسة الجنس غير المحمي) الجنس دون استخدام وسائل تحديد النسل(
الإجبار على ممارسة الجنس
الاعتقاد أن وسيلة تحديد النسل التي تستخدمينها غير فعالة) على سبيل المثال، حدوث قطع في الواقي، أو نسيان استعمال وسيلة تحديد النسل الخاصة بك، إلخ.(

وضع اللولب IUD في حالة الطوارئ) للنساء:(
يمكنك خلال 5 أيام من ممارسة الجنس دون حماية وضع لولب لمنع الحمل. اللولب هو جهاز صغير مصنوع من النحاس والبلاستيك الناعم يتم وضعه داخل رحم المرأة بواسطة طبيب أو ممرضة. إلى جانب أن اللولب وسيلة تنظيم نسل آمنة وفعالة جدًا، إلا أنه يصبح مع مرور الوقت أرخص طريقة لمنع الحمل نظرًا لأنه يمكن أن يمنع الحمل لمدة تصل إلى عشر سنوات) أو حتى تتم إزالته.(
حبوب منع الحمل) (EC) للنساء :(
 تُعرف أحيانًا "بحبوب الصباح التالي" أو Plan B® وهي حبوب لتنظيم النسل من جرعة واحدة تمنع حدوث حمل بعد ممارسة الجنس. وستكون حبوب منع الحمل فعالة حتى 5 أيام 120) ساعة (بعد ممارسة الجنس دون حماية، ولكنها تكون ذات فعالية أفضل عندما تتناولينها خلال أول 12 ساعة من ممارسة الجنس دون حماية. 
يمكن أن يشتري الرجال والنساء من أي عمر حبوب منع الحمل دون أي مشكلة من أغلب الصيدليات دون استشارة الطبيب.
يمكن أن تحصل النساء على حبوب منع الحمل أو اللولب من الطبيب أو عيادة تنظيم الأسرة. استشيري أقرب موفر رعاية صحية اليوم إذا كنت ترغبين في عبوة إضافية من حبوب منع الحمل لاستخدامها في المنزل مستقبلاً.

	يمكن أن تذهب النساء ممن تقل أعمارهن عن 17 عامًا أو أخريات يحتجن إلى مساعدة للحصول على وصفة لوسيلة منخفضة التكلفة إلى طبيب متخصص: www.mariatalks.com/ec-pharmacies.


استشيري أقرب موفر رعاية صحية أو طبيب عن حبوب منع الحمل اليوم للحصول على أكثر الطرق فعالية بسرعة ويسر وبأفضل سعر ممكن وقتما تحتاجين إليها. لا تنتظري! تناولي حبوب منع الحمل في أقرب وقت ممكن بعد ممارسة الجنس دون حماية.
لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، يوصى باستعمال واق الواقي
المصنع من اللاتيكس أو البلاستيك هو النوع الوحيد لتحديد النسل الذي يتميز أيضاً بالفعالية العالية في منع فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. وإذا كنت تستخدمين أنواعاً أخرى من وسائل منع الحمل ولكنك ترغبين أيضاً في توفير الحماية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس، استخدمي واقياً، بالإضافة إلى وسيلة تحديد النسل التي تستخدمينها.
للحصول على المزيد من المعلومات حول مدى فعالية الوسيلة، وأنواع الآثار الجانبية المحتملة، وكيفية استخدامها بشكل صحيح، اسألي طبيبك أو الممرضة، أو القابلة أو مستشار تنظيم الأسرة (موفر الرعاية الصحية). أو اتصلي على:


خط المساعدة لتنظيم الأسرة/ الصحة الجنسية:
(Family Planning/Sexual Health Helpline)
1-877-627-3933
)بالإنجليزية، وتتوفر ترجمة بلغات أخرى(
www.mariatalks.com

للعثور على برامج إرشادية وخدمات أخرى بالقرب منك، تفضلي بالاتصال على (بالإنجليزية، وتتوفر ترجمة بلغات أخرى:(

خط المساعدة لمرضى التهاب الكبد/الأمراض المنقولة جنسيًا/الإيدز/
مرض نقص المناعة: 
(HIV/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331
الخط النصي 617-437-1672 :(TTY) 

الخط الساخن الخاص بالعنف المنزلي:
(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020
الخط النصي 1-877-521-2601 :(TTY) 

الخط الساخن الخاص بأزمات الاغتصاب:
(Rape Crisis Hotline)
) 1-800-841-8371الإنجليزية(
) 1-800-223-5001الإسبانية(
الخط النصي 617-492-6434 :(TTY) 
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ر برامج تنظيم الأسرة في ماساتشوستس الخدمات التالية:
معلومات تحديد النسل والوسائل
	فحص الأمراض المنقولة عن طريق الجنس وعلاجها
	فحص الثدي، ومسحة عنق الرحم، والفحوص 
الطبية الأخرى
	معلومات واستشارات وفحوص فيروس نقص المناعة البشرية
	اختبار الحمل وتقديم الاستشارات
	وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ
هذه الخدمات سرية وخاصة لجميع العملاء، بما في ذلك المراهقين،
ويمكن أن تقدم بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة على الإطلاق.


يمكننا مساعدتك في العثور على شخص يمكنه التحدث إليك بلغتك. إذا كنت لا تتحدثين الإنجليزية وتحتاجين إلى التحدث مع شخص ما باللغة العربية، يمكنك أن تقولي “I need to speak to someone in Arabic” (أو أي لغة أخرى). 
في حالة إجبارك على ممارسة الجنس، أو خوفك من التعرض للإيذاء من قبل أي شخص بسبب استخدام وسائل تحديد النسل، يمكنك إبلاغ موفر الرعاية الصحية الخاص بك أو الاتصال بالأرقام التالية.



للعثور على برامج إرشادية وخدمات أخرى بالقرب منك، تفضلي بالاتصال على) تتوفر الترجمة باللغة الإنجليزية:(
خط المساعدة لتنظيم الأسرة/ الصحة الجنسية:
(Family Planning/Sexual Health Helpline)
1-877-627-3933
www.mariatalks.com

خط المساعدة لمرضى التهاب الكبد/الأمراض المنقولة جنسيًا/الإيدز/مرض نقص المناعة: 
(HIV/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331
الخط النصي617-437-1672 :(TTY) 

الخط الساخن الخاص بالعنف المنزلي:
(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020
الخط النصي1-877-521-2601 :(TTY) 

الخط الساخن الخاص بأزمات الاغتصاب:
(Rape Crisis Hotline)
) 1-800-841-8371الإنجليزية(
) 1-800-223-5001الإسبانية(
الخط النصي617-492-6434 :(TTY) 





BOSTON الكبرى
ABCD Family Planning 
)خدمة تنظيم الأسرة في مؤسسة (ABCD
,Quincy ,Chelsea ,Greater Boston
617-348-6251 :Waltham و ,Revere
الخط النصي 617-423-9215 :(TTY)
www.bostonabcd.org
Cambridge Health Alliance
Family Planning
 )خدمة تنظيم الأسرة في مؤسسة(
,Revere ,Malden ,Everett ,Cambridge 
617-591-6746 :Somerville و 
www.challiance.org
Joseph M. Smith Community Health )المجتمعي الصحي  Joseph M. Smith مركز( 
617-783-0500 :Waltham و Allston
www.jmschc.org
Manet Community Health Center 
(مركز Manet المجتمعي الصحي)
857-403-1556 :Quincy و Hull
الخط النصي 857-403-1567 :(TTY)
www.manetchc.org
Planned Parenthood League of MA 
(اتحاد تنظيم الأسرة لماساتشوستس)
 617-616-1600 :Boston
 1-800-258-4448
الخط النصي 617-787-3276 :(TTY)
www.pplm.org
وسط  MASSACHUSETTS
Montachusett Opportunity Council
)الإحالات الطبية والتعليم(
978-343-6259 ext. 243 :Fitchburg
الخط النصي 978-345-7205 :(TTY)
http://www. www.mocinc.org
Planned Parenthood League of MA 
)اتحاد تنظيم الأسرة لماساتشوستس(
 ,Milford ,Marlborough ,Fitchburg
أو 617-616-1660 :Worcester و
 1-800-258-4448
الخط النصي 617-787-3276 :(TTY)
www.pplm.org
شمال شرق MASSACHUSETTS
Health Quarters 
(المراكز الرئيسية)
,Lowell ,Lawrence ,Haverhill ,Beverly
1-800-297-PREVENT :Salem و ,Lynn
(1-800-297-7738)
www.healthq.org
جنوب شرق MASSACHUSETTS
Citizens for Citizens, Inc.
508-673-2400 :Taunton و Fall River
www.cfcinc.org/fp
Health Imperatives
Falmouth ,Brockton ,Attleboro
 ,New Bedford ,Nantucket ,Hyannis
Wareham ,Vineyard Haven ,Plymouth
508-583-3005 :Weymouth و
www.healthimperatives.org
جنوب MASSACHUSETTS
Caring Health Center, Inc.
413-739-1100 :Springfield
الخط النصي 413-739-1996 :(TTY)
www.caringhealth.org
Planned Parenthood League of MA 
(اتحاد تنظيم الأسرة لماساتشوستس)
617-616-1660 :Springfield
أو 1-800-258-4448
الخط النصي 617-787-3276 :(TTY)
www.pplm.org
Tapestry Health
,Great Barrington , Amherst
,Holyoke ,Greenfield 
,Northampton ,North Adams :Springfield و ,Pittsfield
413-586-2016 
1-800-696-7752 أو
www.tapestryhealth.org
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