
NYC عيادات الصحة الجنسية في
تقدم عيادات الصحة الجنسية في NYC (NYC Sexual Health Clinics) خدمات منخفضة التكلفة ومجانًا ألي شخص يبلغ من 

العمر 12 عاًما أو أكبر، بغض النظر عن حالة الهجرة أو التأمين الصحي. وال يتطلب الحصول عىل هذه الخدمات موافقة الوالدين، 

ويتم تقديم معظم الخدمات دون موعد سابق وبسعة محدودة كل يوم. 

تشمل الخدمات ما يلي:

 إجراء الفحص واالختبار وتوفير العالج لألمراض المنقولة 	 

 )Sexually transmitted infections, STI( جنسًيا

 إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية HIV والبدء في 	 

العالج ألولئك الذين تم تشخيصهم مؤخرًا بفيروس نقص 

المناعة البشرية

 	 )post-exposure prophylaxis, PEP( بدء الوقاية بعد التعرض 

 )pre-exposure prophylaxis, PrEP( والوقاية قبل التعرض

لفيروس نقص المناعة البشرية وتقديم االستشارات

 وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ	 

 مجموعة من وسائل تحديد النسل، منها خدمات األجهزة 	 

الرحمية )intrauterine devices, IUD( واألجهزة المزروعة 

)متوفرة بالحجز(
اإلجهاض الدوائي )أقراص اإلجهاض(	 

إجراء اختبار فيروس Mpox وتوفير العالج واللقاح الالزمين له	 

 	 ،B والكبد ،A والكبد ،HPV لقاح فيروس الورم الحليمي البشري 

والتهاب السحايا

لالّطالع عىل معلومات محّدثة عن خدمات العيادة وساعات عملها، يُرجى االتصال برقم 311، أو مسح رمز االستجابة السريعة، أو زيارة 

nyc.gov/health/sexualhealthclinics. وإلجراء زيارات إىل عيادة الرعاية السريعة (Express Clinic) وإجراء االختبارات السريعة لألمراض 
.bit.ly/sti-scheduling يمكنك حجز موعد عىل ،STI المنقولة جنسًيا

المواقع وساعات العمل

يمكنك االّطالع عىل ساعات عملنا االعتيادية والمواقع المتوفرة أدناه. وتخضع ساعات عمل العيادات للتغيير. 

Morrisania (Bronx)
 1309 Fulton Ave. 

 من اإلثنين إىل الجمعة

من 8:30 صباًحا حتى الظهر ومن 1 مساًء إىل 3:30 مساًء 

Fort Greene (Brooklyn)
295  Flatbush Ave.  Extension

 من اإلثنين إىل الجمعة

من 8:30 صباًحا حتى الظهر ومن 1 مساًء إىل 3:30 مساًء

الثالثاء من 5 مساًء إىل 7 مساًء )االختبارات السريعة فقط( 

Jamaica (Queens)
 90-37 Parsons Blvd. 
 من اإلثنين إىل الجمعة

من 8:30 صباًحا حتى الظهر ومن 1 مساًء إىل 3:30 مساًء 

Chelsea (Manhattan)
 303 9th Ave. 

 من اإلثنين إىل الجمعة

من 8:30 صباًحا إىل 3:30 مساًء

الثالثاء من 5 مساًء إىل 7 مساًء )االختبارات السريعة فقط( 

Corona (Queens)
 34- 33 Junction Blvd. 

 من اإلثنين إىل الجمعة

من 8:30 صباًحا حتى الظهر ومن 1 مساًء إىل 3:30 مساًء  

للتحدث إىل أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للحصول عىل 

خدمات الرعاية الطبية عن بُعد المتعلقة بفيروس نقص المناعة 

البشرية HIV واألمراض المنقولة جنسًيا األخرى STI، ووسائل منع 

الحمل واإلجهاض الدوائي، اتّصل بالخط الساخن لعيادات الصحة 

الجنسية في NYC (NYC Sexual Health Clinics) عىل الرقم 

7959-396-347 ، من اإلثنين إىل الجمعة، من الساعة 9 صباًحا 
حتى 3:30 مساًء.

 HIV إذا كنت ترى أنك تعرضت لفيروس نقص المناعة البشرية

وال يمكنك الوصول إىل إحدى عيادات الصحة الجنسية، فاتصل 

بالخط الساخن NYC PEP المتوفر عىل مدار اليوم طوال أيام 

األسبوع عىل الرقم 844-373-7692.
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http://nyc.gov/health/sexualhealthclinics
http://bit.ly/sti-scheduling

