
 Abortion Access Hub برنامج 
 )مركز خدمات اإلجهاض( 

في مدينة نيويورك

توفير الدعم السري في الخدمات والرعاية 
الخاصة باإلجهاض

اإلجهاض هو إحدى خدمات الرعاية الصحية اآلمنة والشائعة إلنهاء الحمل. 

ففي الواليات المتحدة، ستكون هناك إمراة واحدة من بين كل أربع نساء تجري 

عملية اإلجهاض في سن 45 عاًما.* واإلجهاض قرار شخصي. فال ينبغي ألحد 

أن يضغط عليِك إلجراء عملية إجهاض أو ال. 

في مدينة نيويورك NYC، اإلجهاض هو إجراء قانوني وآمن ومتوفر لكل من 

تحتاج إليه من خالل برنامج مركز خدمات اإلجهاض في NYC، بغض النظر 

عن حالة الهجرة أو التأمين الصحي. ولتلقي اإلحاالت للحصول عىل 

الخدمات، يمكنِك التواصل مع برنامج مركز خدمات اإلجهاض عىل 

رقم 2482-692-877  ، من اإلثنين إىل السبت، من الساعة 8 صباًحا 

حتى الساعة 8 مساًء.  

ويعمل هذا البرنامج عىل تزويد المتصالت من النساء بمعلومات عن مقدمي 

خدمات الرعاية الخاصة باإلجهاض المرخصين في NYC. وإذا احتاجت أي متصلة 

إىل مساعدة مالية، فسيقوم موظفو البرنامج بتزويدها بالموارد الالزمة، ومنها 

المساعدة المالية إلجراء عملية اإلجهاض والمساعدة في خدمات النقل أو توفير 

مكان لإلقامة. ويتم تزويد المتصالت الالتي قد يكن مؤهالت للتسجيل في برنامج 

Medicaid بمعلومات عن مقدمي الخدمات الذين يمكنهم تسجيل الحاالت في 
.Medicaid برنامج

تُعامل جميع المكالمات الواردة إىل برنامج مركز خدمات اإلجهاض في سرية وال 

تتطلب الكشف عن الهوية. فال يتم جمع معلومات عن الهوية أو تسجيلها، ويقدم 

الموظفون الدعم بلغات متعددة، منها اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والكريولية 

الهايتية والصينية والبنغالية والروسية واليديشية وغيرها من اللغات. 

يُرجى العلم أن هناك مرافق لمكافحة اإلجهاض - تسمى أحيانًا مراكز أزمات 

الحمل أو مراكز موارد الحمل - تحاول منع النساء من إجراء عمليات اإلجهاض. 

إذا وجدِت أي عيادة مزيفة، فبادري باإلبالغ عنها من خالل االتصال برقم 311. 
وهذه المرافق غير ُملزمة بموجب القانون بالحفاظ عىل خصوصية معلوماتِك 

الشخصية. وإذا رأيِت أن أي شركة أو مؤسسة تنتهك حقوق الخصوصية الصحية 

لألشخاص، فيمكنِك تقديم شكوى إىل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية 

.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint عىل

�في NYS، يمكنِك تلقي خدمة 	 

اإلجهاض ألي سبب حتى 24 أسبوًعا 

من الحمل، أو بعد ذلك إذا كانت 

صحتِك معرضة للخطر أو إذا كان 

الحمل لن يستمر. 

�إذا كنِت بحاجة إىل إجراء عملية 	 
إجهاض، ولسِت متأكدة من الفترة التي 

مضت عىل حملِك، فيمكنِك االتصال 

بأحد مقدمي خدمات اإلجهاض أو 

زيارته لتحديد ما إذا كنِت مؤهلة إلجراء 
العملية. يمكن لبعض الواليات األخرى 

أيًضا تقديم خدمات اإلجهاض الحًقا 

أثناء الحمل ألي سبب من األسباب. 

�هناك نوعان من اإلجهاض، إما عن 	 

طريق تناول األدوية أو إجراء عملية 

اإلجهاض. وقد يوصي مقدم الرعاية 

بنوع معين من اإلجهاض بناًء عىل 
تفضيالتِك وسجلِك الطبي وعدد 

األسابيع التي مضت منذ دورتِك 

الشهرية األخيرة. 

�في NYS، يمكن للمراهقات تلقي 	 

خدمات الصحة الجنسية، ومنها الرعاية 

الخاصة باإلجهاض، وذلك في أي عيادة 

صحية بدون إذن الوالدين أو معرفتهما.

�في NYS، يُحظر ممارسة التمييز 	 

والمضايقة فيما يتعلق بقرارات الصحة 

اإلنجابية. وللحصول عىل معلومات 

قانونية مجانية )بدون رسوم( عن 
اإلجهاض، يمكنِك االتصال بالخط 

الساخن للمدعي العام في NY عىل 

الرقم ��212-899-5567.

�للمزيد من المعلومات عن كيفية إيجاد مقدم رعاية صحية، وخدمات الدفع والدعم، وخدمات اإلجهاض للمهاجرات، 

�وحماية خصوصيتِك الصحية، يمكنِك االتصال ببرنامج مركز خدمات اإلجهاض عىل رقم 2428-692-�877، أو زيارة 

.nyc.gov/abortion
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