
MASSACHUSETTS جنوب
Caring Health Center, Inc.
413-739-1100 :Springfield 

413-739-1996 :)TTY( الخط النصي
www.caringhealth.org

Planned Parenthood League of MA 
)اتحاد تنظيم األسرة لماساتشوستس)

617-616-1660 :Springfield  
 1-800-258-4448 

617-787-3276 :)TTY( الخط النصي
www.pplm.org

Tapestry Health
 ,Greenfield ,Great Barrington ,Amherst 
 ,Northampton ,North Adams ,Holyoke  

413-586-2016 :Springfield و ,Pittsfield 
أو 1-800-696-7752

www.tapestryhealth.org

MASSACHUSETTS وسط
Harrington Memorial Hospital

  )اإلحاالت الطبية والتعليم)
617-765-9771 :Southbridge 

www.harringtonswp.org

Montachusett Opportunity Council
  )اإلحاالت الطبية والتعليم)
978-343-6259 :Fitchburg 

978-345-7205 :)TTY( الخط النصي  
www.mocinc.org

Planned Parenthood League of MA 
)اتحاد تنظيم األسرة لماساتشوستس(

 ,Milford ,Marlborough ,Fitchburg 
 617-616-1660 :Worcester و

 1-800-258-4448 
617-787-3276 :)TTY( الخط النصي

www.pplm.org

MASSACHUSETTS شمال شرق
Health Quarters 

)المراكز الرئيسية)
,Lowell ,Lawrence ,Haverhill ,Beverly 
1-800-297-PREVENT :Salem و ,Lynn 

)1-800-297-7738( 
www.healthq.org

MASSACHUSETTS جنوب شرق
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

BOSTON الكبرى
ABCD Family Planning

(ABCD خدمة تنظيم األسرة في مؤسسة(
,Quincy ,Chelsea ,Greater Boston  

617-348-6251 :Waltham و ,Revere 
617-423-9215 :)TTY( الخط النصي

www.bostonabcd.org

 Cambridge Health Alliance 
Family Planning 

(خدمة تنظيم األسرة في مؤسسة(
,Revere ,Malden ,Everett ,Cambridge  

617-591-6746 :Somerville و  
www.challiance.org

Joseph M. Smith Community  
Health Center 

)المجتمعي الصحي Joseph M. Smith مركز)
617-783-0500 :Waltham و Allston 

www.jmschc.org

Manet Community Health Center 
(املجتمعي الصحي Manet مركز)

617-690-6400 :Taunton و ,Quincy ,Hull 
 857-403-1567 :)TTY( الخط النصي

www.manetchc.org

Planned Parenthood League of MA 
)اتحاد تنظيم األسرة لماساتشوستس(

 617-616-1600 :Boston  
 1-800-258-4448 

617-787-3276 :)TTY( الخط النصي
www.pplm.org

توفر برامج تنظيم األسرة في ماساتشوستس الخدمات التالية:
معلومات تحديد النسل والوسائل	 
  فحص الثدي، ومسحة عنق الرحم، والفحوص 	 

الطبية األخرى
اختبار الحمل وتقديم االستشارات	 

 هذه الخدمات سرية وخاصة لجميع العمالء، بما في ذلك المراهقين،
ويمكن أن تقدم بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة على اإلطالق. 

فحص األمراض المنقولة عن طريق الجنس وعالجها	 
 معلومات واستشارات وفحوص فيروس نقص المناعة البشرية	 
وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ	 

يمكننا مساعدتك في العثور على شخص يمكنه التحدث إليك بلغتك. إذا كنت ال تتحدثين اإلنجليزية 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 لإليذاء من قبل أي شخص بسبب استخدام وسائل تحديد النسل، يمكنك 
إبالغ موفر الرعاية الصحية الخاص بك أو االتصال باألرقام التالية.

للعثور على برامج إرشادية وخدمات أخرى 
بالقرب منك، تفضلي باالتصال على )تتوفر 

الترجمة باللغة اإلنجليزية(:

خط المساعدة لمرضى التهاب الكبد/األمراض 
المنقولة جنسيًا/اإليدز/مرض نقص المناعة: 

(HIV/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331

617-437-1672 :)TTY( الخط النصي
الخط الساخن الخاص بالعنف المنزلي: 

(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020 

1-877-521-2601 :)TTY( الخط النصي
الخط الساخن الخاص بأزمات االغتصاب:

(Rape Crisis Hotline)

8371-841-800-1 )اإلنجليزية(
5001-223-800-1 )اإلسبانية(

617-492-6434 :)TTY( الخط النصي

أو

2015
Arabic FP2722# www.mass.gov/dph/familyplanning • 617-624-6060 • إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس


