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*5 م23 اً/حرم :*()ق&ارملل
 *()ق&ارملا ة9اعر 6

 
  :كتياعر ق$#ف

  :ةدا4علا لمع تاعاس
 دعوم ءاغلإل:د9دحتل

 

 ةدوج تاذ ة<حص ة:اعر مدقن نحنف .)Dتنأ( VHنTسم ضKLمو ة<حصلا ة:اعرلا قKLف GHIب ةقثلا Dع ةمئاق ةAا@? ة<بطلا ة:اعرلا راد لّثمُت
   .اهيلإ جاتحت stoلا ة<حصلا ة:اعرلا كل مدقنل كr صاخلا noولاmكت?أ عمو كعم لمعن نأ دKLن نحنو .GHIغلاdلا باdشلاو GHIقهارملل ة<لاع

 
HIلا تامدخلا

J كل اهمدقن Mةصاخلا ة4بطلا ة9اعرلا راد انتفص Mك: 
  ة+ند,لا ة+حصلا ة&اعرلا •
  ة+فطاعلا وأ ة+سفنلا ة+حصلا ة&اعرلا •
DE ضرملل ضرعتلا بنجت =ع كتدعاسم( ة+ئاقولا ة+حصلا ة&اعرلا •

F ل,قتسملا( 
 نمزلا رم =ع رمتسRSF Tلا ة+حصلا لQاشملاو لجألا ةLMصق ضارمألا ة&اعر •

 
Mةصاخلا ة4بطلا ة9اعرلا راد انتفص Mإ فدهن اننإف ،كZ: 

 .كتحص M̂Eسحت قرط] ةقلعتملا كراYفأو كفادهأ نع راسفتسالا •
 .ك&دل فواخم يأ نع ثدحتلاو ك+لإ عامتسالا •
 .ةلوهسp اهمهف كنكم& ةقlmط] ة+حصلا فورظلا نع تامولعم كئاطعإ لالخ نم ةد+ج ةحص] ءاق,لا =ع كتدعاسم •
 .كفواخمو كتلئسأو كتاملاYم =ع ةعpq درلا •
 .تاصوحفو تاحاقلو ة+ند] تارا,تخا ءارجإ uإ جاتحت امدنع ك56كذت •
 .نكم& ام ع~أ] ة+ع+بطلا LMغ تارا,تخالا جئاتxب كرا:خإ •
 .رمألا مزل اذإ M̂Eيصاصتخالا وأ نlmخآلا ة+حصلا ة&اعرلا �Fدقم عم كجالع دادعإ =ع ةدعاسملا •

 
[Hع9 ة4بطلا ة9اعرلا راد دوجو

J قثن اننأ Mلجأ نم ك: 
 .هشقانن اًئ�ش مهفت ال تنك اذإ انرا,خ�و ة+بطلا كلQاشم =ع فرعتلا •
 .كنكم& ام لضفأ] اهيلع قفتن RSFلا جالعلا ةطخ عا,تا •
 .اهلوان�ت RSFلا ةmودألا ل�و رطاخم =ع يوطنت RSFلا تا�ولسلاو R�Fطلا كخmرات نع انرا,خ�و .قدصلا@ ?<حتلا •
  .انتدا+ع جراخ مهتيأر اذإ انيلإ رlmقت لاسرإ مهنم بلطا .كتياعر نم اًءزج نورخآلا ة+حصلا ة&اعرلا ومدقم نوك& امدنع انرا,خإ •
DE روضحلا •

F يغتل لصتاف ،كدعومل روضحلا نم نكمتت مل اذإ .ةددحملا كد+عاومLMلقألا =ع ةعاس 24 ل,ق هئاغلإ وأ ە. 
 كفرع& صخش يأل نكم& ،ةقlmطلا ەذهب .كلذ نكمأ امل� ئراوطلا ةفرغ uإ باهذلا نم ًالد] اًضMNم نوكت امدنع انتداHع Gإ مودقلا •

 .ك] REFتع& نأ كخmرات فرعmو
 .ST MyChartرم ة@اوب uإ لوصولا لجأ نم كاLSشالا •
 .انتامدخ M̂Eسحت اننكم& ف+ك انرا,خإ •

 
 

 لضفأ ذاختا gع كتدعاسمل كعم لمعن نأ د$#نو .ةلئسألا gع ةMاجإلا وأ ة4حصلا كلeاشم ةشقانمل نوحاتم انيدل نوفظوملا
 .oJص لnقتسم لجأ نم تارا4خلا
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  *()ق&ارملل ة?حصلا قوقحلا
 

 
 هجوتلا وأ رمعلا وأ س�جلا وأ نيدلا وأ ةرجهلا ةلاح وأ كتدالو نا}م وأ كت@�z نول وأ كقرع ب{سz فلتخم ل}شz كلماعن نل .1

 .�oصلا GHIمأتلا وأ ةقاعإلا وأ )��oجلا( يردنجلا VHبعتلا وأ )ة<س�جلا( ةLردنجلا ة�Lهلا وأ ��oجلا
 

 .ماVtحاGHI rفظوملا عيمج كلماع<س .2
 

 .صاخ ل}شz انيلإ ثدحتلل كتقو وه اذه - كتراLز نم ءزج لالخ ةرداغملا مهنم بلطن اننإف ،كعم ك<لع noولاmكادلاو نا� اذإ .3
 هr قثت رخآ غلاr صخش وأ ك<لع noولاmك:دلاو عم اهشقانن stoلا تامولعملا كراش£ نأ اًض:أ حVtقن اننإف ،ةحارلاr رعش£ تنك اذإ

«I
o كتا<ح. 

 
 ةا<ح وأ كتا<ح نكت مل ام )ةقفاوملا ءاطعإ( كلذ Dع كتقفاوم نود نKLخآ صاخشأ عم ةصاخلا كتامولعم انوفظوم كراش نل .4

I» رخآ صخش
o رطخ. 

 
 noولا وأ مهيدلاو نم نذإ نود ة<لاتلا تامدخلا Dع لوصحلا GHIقهارملا عيمج عيطتس ،كرو�Lين ة:الو نوناقل اًقفو )أ 
 :Īoوناقلا
 ضاهجإلا تامدخ ±إ تالاحإلاو تارا<خلا صوصخr تاراشTسالاو ةدالولا لdق ام ة:اعرو لمحلا راdتخا •
 لمحلا عنم لئاسوو لس�لا د:دحت نع تامولعم •
 )STI( اً<س�ج ةلوقنملا ىودعلل تاجالعلاو تاصوحفلا •
 داوملا o·اعت جالع •
• rة<سفنلا ةحصلا تاجالع ضع 

 
 :امدنع )نوناقلا بجومr( ةصاخلا كتامولعم نم ضعr ةكراشمل نKLطضم نوكنس )ب

I» كش¹ وأ انيفظوم V̧خت •
o اًصخش نأ rك:ذؤي اًغلا. 

 .كسفن ءاذ:إ دKLت كنأ انيفظوم V̧خت •
 .رخآ صخش ءاذ:إ دKLت كنأ انيفظوم V̧خت •

 
 .كتياعر قB7فو تنأ كن:ب ة67 ىرخألا تامولعملا ل' %$#"س

 
 .كل ة:اعرلا تارا<خ حيضوت مت½سو ةنكمم ة:اعر لضفأ t¼لتTس .اهيلإ جاتحت stoلا ة:اعرلا د:دحتل كعم لمعنس .5

 
 .انيفظوم راdخإ VHÂ̧ف ،ةلماعم ءوسل تضرعت كنأ رعش£ وأ كقوقح صوصخr ةلئسأ يأ ك:دل تنا� اذإ .6

 
 تن%Jنإلا JKع دراوملا

Nycyouthhealth.org 
Nyc.gov/teen 

Aap.org 
Youngwomenshealth.org 
Youngmenshealthsite.org 

 


