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ية همأ(: HIV )بةتسناعة املكض ضعف املمرل والحم
ات بارتخاال اء جرإ

 تنأهل  طفل؟ نجابإيف  تفكرين هل
سوفرياختبار  ءاجرإمن  تأكدي ن؟اآلحامل  
هو هذا (. )HIVاملكتسبة املناعة نقص 

(.)AIDSاإليدز  ضملراملسبب  سولفريا

ِ

أن )HIV( سوبفرياملصابة  للسيدة ميكن 
يحدثنأميكن  لجنينها. سولفرياهذا  تنقل 

لك ذيحدث  نأميكن  كام الحمل. ءثناألك ذ
دة.اللواءثناأيف  ا يضأ

 

ً

نأميكنها  مصابة، نهاأالسيدة  تكدرأذا إ
صحةوصحتها  عىل لتحافظ اتخطوتتخذ  
يفتساعدها نأصة خادوية ألميكن  طفلها. 

لطفلها.س ولفريانقل  بتجن
  

ذاإنتيجة  فضلأدوية األهذه  تحققو
يكن مل ذاإلكن وا.مبكرلها تناويف  تبدأ

مساعدتك ميكنها فإنه باستطاعتك، لكذ
املخاض ءبدقبل  استخدامها متذا إا  يضأ
لطفل.ا دةالوو

حتى ختبار،االء اجربإامل لحوالسيداتاىص نو
 .)HIV(س وبفريمصابات  نهنأيعتقدن  ال يتلالا

املصابني شخاصاأللدى  اضعرأي أتظهر  ال قد 
HIV( ريوسفب

ً

 .

ً

ً
ًُ

ًً

ًا.حيانأات لسنو )

)HIV( سوبفريصابة اإللة حاعىل  لكشفانإ
من لتأكدايف  كيساعدف سوعدمها  من
عن طبيبك يلاسأطفلك.  صحةوصحتك  مةالس

ختباراالنتيجة  تكانذا إختبار. االء اجرإكيفية  
طريق عن املنتقلة اضمراألمن  يأليجابية إ
لبرشيةااملناعة نقص سوفريو أ( STD )لجنسا

لك  يصف نألطبيبك  ميكن HIV(،)املكتسبة  
ة.ستشاراالعىل  للحصوايف كويساعدء الدوا

لك ةراملشوودوية األم تقديوختبار االء اجرإيتم  
مقابل.ن دو

ِ

 Centers for Disease Control  املصدر:  

	 and Prevention ً

 عضاءتيب األك
ءعضااألكتيب  عىل للحصواميكنك
ءعضااألخدمات  بمكتمن  لعامالهذا 
مقابل. ندوامجان Mercy Care لدى 
لك يقدم نأللمكتب  ميكن كام 

لخدماتايمقدمليل دمن   نسخة
فتحيمقابل.  ندوامجانلصحية ا

للعمل ء«عضااأل»خدمات  مكتب 
لساعةامن لجمعة،اإىل ثننياإلمن  

ميكنو، ءمسا  6لساعةاإىل احصبا  7
602-قم لرباتصال اال  أو 263-3000

- 1 الهاتف  قمر)800-624-3879
يبالكتات تصاالاالجهاز TY[T/]النيص 
[TDD[ 711(بكم الوللصم  

www.MercyCareAZ.org 
MC-1360 

http://www.MercyCareAZ.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع عن قالقت اإلحان و
بغتال طي تعا
اطيتععن  عقالاإلن إلتبغ؟ اخنيبتدم تقوهل  

نأميكن  لتياشياءاألفضل أحد أعد يلتبغ ا
ةمضاعفميكنك  صحتك. عىل للحفاظ تفعلها 

اذإلتبغ ااطيتععن  عقالاإليف  حكنجاص فر
اف رشاإلإىل  ةضافباإلايئ، دوج لعالخضعت  

املساعدة عىل للحصواميكنكوجيه. التوو
وألجامعية، اةعيلتواخالل من لتدريباو أ
ةلنصياسائللراخالل نمو ألهاتف، ارب ع

طبيب من اءلدواعىل للحصواميكنك  ة.القصري
لية.واأل عاية لرا

ُ

للمساعدة تفيلهااناوأريزية الوخط  رفوي
لتدريبا)ASHLine( خنيلتداعن  عالقاإليف  

عن عقالاإليف  ملساعدتك ماتللمعلومصادر و
 ASHLineخط  لك يقدم كام لتبغ.اتعاطي  

ةحاميونفسك  ةحاميعىل  كتساعد ماتمعلو
ثريلكاكنتقد ولسلبي. اخنيلتدامن  حبائكأ

قفلتواوخني التدعن  عالقاإلمن  دافراألمن  
لهم قدمها جامبرخالل  من لتبغااطي تععن  
  ASHLine. خط

ُِّ

ٍ

من يداملزعىل  للحصوايف بغتركنت  اذإو
رخآا  شخصو أنت أك تساعدلتي امات املعلو

فلديك التبغ، اطيتععن  عالقاإليف  فه،تعر
ييل:مبا  القيام ميكنك عدة.  اتخيار

ً

ٍ

ةخطعضاء أخدمات  مبكتب لتصااال 1.
.Mercy Car e

لتابعاعايةلراةدارإجنامبريف  اعضوكنت  اذإ2.
رمديإىل  فتحدث ،  Mercy Careلخطة

بك.لخاص اةللحاا

طبيبك.إىل  ث تحد 3.

تفيلهااناوأريزة يالوبخط  اتفيهاتصال اال 4.
ASHLine( )خنيلتداعن  عالقاإليف  للمساعدة 

1-قم لراعىل  ةرشمبا 800-556-6222 
ابطلراعرب  ينواإللكرتقع املوة زيارو أ

.www.ashline.org 

ً

َّ

ًّ

ً

ىخرأدارموهناك  ، ASHLineخط إىل ضافةباإلو
ناو»أريزج نامبرة صفحإىل  انتقل لك. ةاحمت
)Tobacco Free Arizona( لتبغ«امن  ليةخا
عالطلال http://bit.ly/2M2FHj6ابط لراربع

ناو»أريزج نامبرمات. املعلومن  يداملزعىل  
)Tobacco Free Arizona( لتبغ«امن ليةخا

ةفمعريف  ناوأريزة يالوسكان  يساعد جنامبرهو  
ماتللمعلومصادر  لهم ويقدم لتبغ،ار اطمخ

ي.اطلتعاعن  عقالاإليف  تساعدهم 


ل ينة من خالل تقلصابة بالسمر اإلق للحد من خططر 5
السكريات املضافة

لسكرياتاىلعةطعماألمن  ثريلكايتحتو
سكريات ا يضأجد يولكن  طبيعي. بشكل 
ذات اتحلياملوز كَّاملراب لرشامثل مضافة،

لسكرياتاتلك ضافتوارية. لحرااتلسعرا
ةنظمأتبط ترصنعة. املو أة جهزاملطعمة األإىل  

لسكرياتامن تحد لتيالغذائيةالحميةا
بعض وة لسمنباة صاباإلر خطبتقليل  ةاملضاف

منة.املزاض مراأل

ً
ُِّ

ُ
ُُ

ة الحاملة لصغريالكعكاتاوى لحلواي تحتو
عىل ةلعادياادلصواولكعكات او (كيزلكو)ا

لسكرياتارتظهلكن ومضافة.  سكريات 
ةطعماألمعلبات  ملصقات عىل ا يضأة املضاف
بينها: منواملختلفة.  سامءاألمن  اتبعرش

لبني،ارلسكاوكَّز، املراب لرشاوالقصب،  رسك
)مثل ز«»وبـ  تنتهي لتيالكلامتامن لعديداو
(.زولديكسرتا  أوز كتولفرا

ُّ

ً

 

جميع لتناوعن  عمتنااالعليك  يتعني ال 
تقليلها عليك يتعني لك،ذمع ولسكريات. ا

ةاريلحرااتك سعرمن   %10عن  تقل ال ةبنسب
ييل:ما  اتبع منها، الحد يف ملساعدتكومية. ليوا

سكريات عىل يتحتولتي ااكهالفواخرت  1.
لخفيفة.اجباتلواو أللحلويات  ةطبيعي

بحبوإىل  (للسكر)بديال  الفاكهة ضفأ
لالفوبدة زمن  رشطائد عأفطار. اإل

وأز املومن  اقطعإليها  ضفأوداين لسوا
ىب.املرو أييل للجبديالً  تلتوا

ِ
ً

القليل عىل يتحتولتي اطعمةاأل اشرت 2.
منها. ةليلخااوأة املضافلسكريات امن 

لسادةاباديلزااخرت املثال، سبيل ىلع
هليإضف أو (لنكهاتبابادي للز)بديالً  

غري حلتفااصريعبجرملفضلة. افاكهتك  
رلعصائاوأة  باملعله اكلفواعصائرو ىلحامل
كَّز.املراب للرشبديالً  لطبيعيةا

بومرشو أ ىلحاملادلصواب ومرشبدل است 3.
ب.لحلياوأباملاء  ةلطاقابومرشو أش لبنا

ةكمينصف  ىسوتستخدم  ال لخبز،اعند  4.
هينتبال  لكنوص، فرهناك  املعتادة. رلسكا
حد.أليها إ

ة الحاملة لصغريالكعكاتاوىلحلوالاوتتنال  5.
يف ىسوى خراأللحلويات او(كيزلكو)ا
ة.لنادراتلحاالا

ِ

ِّ
ََُّّ

َُّ

ُّ

دمجرهو  ةاملضافلسكريات اتقليل  نإ
ميكنك ةكيذات خطوعدة  من احدةوةخطو

نظام عاتباضامن  يف ةللمساعداتخاذها  
فكار، األمن  يداملزعىل  عطالاللصحي.  غذايئ 
ابطلراعرب  ينواإللكرتقع املوة بزيارتفضل 

.www.choosemyplate.gov 

Academy of Nutrition and املصادر: 
Dietetics؛ American Heart Association؛

U.S. Department of Agriculture 
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يةبصات الطو الفحوشاة أن بالفرسنايف األنظتنسسنان الطفل: ال تصحة أ
سناناأللفحص  املنتظمة اتلزياراثل ت
تنشئ عامر.األجميع  من شخاصلأل هميةأ
تسبولطعام امن الكلباوألجريية الطبقةا

سنان/نخراألس )تسوسنان األس تسو
طفالاألسنان أس لتسوايصيب سنان(.األ

يف سنانأخمسة  مبعدل نا،وأريزية الويف  
سنانأ  4كل  من اسني يعنهذا وسط. املتو

شاةلفرااستخدام ييعنال  لطفل.افم يف
جميعمن لتخلصاسناناأللتنظيف  لخيطاو
س.لتسواسببتلتي الجرييةالطبقاتا

طبيب إىل جهلتواهميةأسبب  هو هذاو
عملية نإلطفل. اسنانألتنظيف  سناناأل

خلف يف لقعاهو  ما ستزيل سناناألتنظيف  
اعام  21سن  حتى ءعضااأليتمتع  سنان.األ

سنان.لألاملنتظمة  عايةلرالخدمات بتغطية 

عن لكشفاسناناأللطبيب  تتيح نهاأكام  
لسهلامن نيكوعندما  ا،مبكرت املشكال

حشو ليسهاملثال،  سبيل عىل لجتها.معا
ميكنوة. صغرين تكوعندما  لجرييةالطبقاتا

ا.مبكرعنه  لكشفاعند للثةاىض مرلجة معا

نانسبيب األر طومتى تز
عدد  نبشأسنان األطبيب  شاداتإراتبع  

ما  ليكإسنان. األب لطبيطفلك  ةزيارات مر
ا:كثرياتباعه  عىل ءالخرباشجعي


إىل طفلك بصطحا ضع.الرطفال األ

ل.واأللسن ازوبربعد  سناناألب طبي

مريكية« األسنان األطب  »جمعية لتقو


ةلزيارضع لراطفالاألاصطحاب  يتعني نهأ

عام.غ بلوقبل  سناناألطبيب  

لصغاراطفالاألر ويزن أيجب   طفال.األ

ستة كل منتظمة ةربصوسنان األطبيب  


عام.عمر  من  بدايةشهر أ

ةخالل الزيار
طفلك يفحص لذياسناناألطبيب  خربأ
ثرتؤن أميكن  ت.تغريقد  لطفلاصحة  نأ
كانذاإسيام  الوسنان، األيف  ضيةاملرت لحاالا
ييل:مام  ينيعالطفل ا
سناناألحساسية   
نزيفهاو أللثة ام رتو 

ًادامئهة كريفم ائحةر
 

ُ

 
مهارتوو ألفم ايف ملأ 
لجافاملفا 




وأبلقلااضمرأوأيلسكراضمر 
املناعة نقص سوفريو أكل األاب ضطرا
)HIV(املكتسبة  لبرشيةا

وأسنان األس لتسولطبي العائلةاتاريخ   
للثةاضمر

َ

ً
ُ

ب
 

املصادر:  American Dental Association؛ 
  National Institutes of Health؛ 

 Arizona Department of Health Services:
 ,Division of Public Health Services 
 ,Public Health Prevention Services  

 Office of Oral Health: Arizona School 
,Dental Survey 1999–2003 

ً

ً

ً
ُ

ً

ًُ

ً

DispatchHealth 
 يةعالراعىل للحصواميكنك ،ئرالطوافةغرىل إبهالذامن  البد

 يقفرلك منزىل إسيصل  حيث ؛لكمنزيف   يحمسرتنت أوجلة لعاا
 يفء لبقااميكنكو.قليلةت عاسال خالئ رالطواعىل  برمدطبي  

 قملربا تصل ا ،يةعالرا بلطل .صحي م تقد ز احرإ عىل  كيز لرتاو لك منز
 بطالراعرب ينولكرتإلاقعملواةريابزتفضل  وأ 480- 493-3444

www.dispatchhealth.com  لالجوا تفلهاا تطبيق يل بتنز قم  و أ 
.Appleة جهزبأصلخاا eorSt Appمتجر  وأ  Google Playمتجر  من 

جمة الرتخدمات اللغة و
جممرتعىل  للحصوايف مساعدتك  eCarcy Merنامجلربميكن 

اتزيارء ثناأيف  ملساعدتك ة؛شاراإلللغة  مجمرتو ألهاتف اعرب 
إىل جةبحات كنذا إمقابل.  ندولك ذولصحية، اعايةلرا

يف  تمشكالمن  ينتعاو أم صأكنت  ذاإو أبلغتك،  املساعدة 
قملراعىل جممرتلطلب  ءعضااألخدمات  مبكتب فاتصل لسمع،ا

النيص الهاتف قمر) 3000-263-602 أو 1-800-624-3879
TY[T/] 711( بكم الوللصم  يبتاالكت تصاالاالجهاز ]TDD[.

ً
ٌٌ

َّ
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ية كمات الصحة السلوأز
بخط  تصالاال  Mercy Careعضاء أمكان بإ
 24مدار  ىلعحاملتاة كيلسلوالصحةاماتأز

ع. سبواأليام أال طوساعة  
602-ماريكوبا: اطعةمق 222-9444 

 6735-495-866-1بينال: وبيام  مقاطعتا 
4090-756-877-1 ال: جياطعة مق

ييل: مبا  القيام ماتزاألخط  ادفرأمكان بإ
املجتمعيف  معك ةمقابلاء جرإ
منآمكان  إىل صطحابكا

عايةللرك دارموعىل  فلتعرايف مساعدتك  
اتاستشار عىل ل للحصوتيب الرتيف  مساعدتك  

 

 

 

 


اقف املومع  للتعامل اتخيارتقديم  

ىخراأل ة ئلطارا

ضكتعرحال  يف  911قم لراعىل ادامئاتصل و
حياتك. د هدتاقف ملو

ً

شخاص،األحد ألالتحدث  إىل حاجة يف نتكذا إو
عىل  Linearm Wلساخن الخطبااتصل  

متخصصو لدعماخط  ريدي602-347-1100 .
مدار عىل حمتاهو ون. املعتمدواء لنظرادعم  

ع.سبواأليام أال طو ساعة  24 ً


اء م عىل السواألضيع ومي الرية تحيعبضاعة الطالر
دةجواملواملضادة  جساماألونات مولهراويا، اللخان إ

ضعلراطفالاألة حاميعىل  تعمل قد يلثداحليب يف 
اتغريتحدث توةمميزة لحامياهذه عد توض. املرمن 

ةضاعلرا كتساعدقد و*طفلك.جات حتياالتلبية 
بداء  صابتكإر خطتقليل  خالل من ا يضأة لطبيعيا
طانرسمن  ةمعينع انوأوين، لثااعلنوامن يلسكرا
ةضاعلراكتساعدقد  كام املبيض. طانرسولثدي ا
ثناءأيف  دازلذي انكزونقاص إىل عةلطبيعيا

لحمل.ا ة فرت

ُ ُ
ِ

ًِ

 سةمامرواقتوقيستغرة لطبيعياضاعةلرامتعلن إ
 اممهامرأيللثديد لجاضيعلرافم لتقاماويعد ا.صربو

ةلطبيعياةضاعلراتتم نأجل أمن  ضيعلرالطفلك 
ياماألخالل واحة. لرباي تشعرليك وح صحيبشكل  

بعض رماألق يستغرقد  لطبيعية،اةضاعلرايف وىلاأل
لثديالتقاماةكيفيضيع لراالطفل يتعلم ىحتقت لوا

صحيح. بشكل 

ًً
ًًًّ

ةكميعىل  يحصل طفلك كان اذإما  يفتعرن أميكنك  
ضيعلراالطفل يصل فسووال.  مألحليب امن  ةكافي
غبلوبعد  بانتظام هنزويد ويزضا لراجاتدرعىل أإىل  

نبشألقلق ا كريساوكان  ذاإوه. عمرمن  لواألع سبواأل
من يكفي ما عىل يحصل ضيعلراطفلك كان اذإما  

ضيع.لراطفلك طبيب إىل يثفتحدال،  مألحليب ا

ِ

لطبيعية،اةضاعلراثناء أيف  ةمعيندوية أل تناوميكنك و
عىل قاتواألجميع  يف يصاحروجميعها.  سليلكن و
لتياةدوياألعن  لصيديلاوألطبيب اإىل لتحدثا

دويةأل تناويف  تبديئ نأقبل  يلتسأن أولينها تتناو
صفةبوفرصتلتي اةدوياأللك ذويشمل  جديدة.

الفيتاميناتوطبية،  ةصفون دوفرصتلتي او ةطبي
عشاب.األت المكمو أة لغذائيات املكمالو

َ ُ
َ ُ

نأبعد  حتى ةلطبيعياةضاعلرايف ارستمراالميكنك  
لتخطيطاكويساعدسة. املدرو ألعمل اإىل  يدتعو

سريتيوهيل تسعىل  للعمل دتكلعوبيل املستق
لعملااحبصإىل  يثتحدولية. لتحواةحلاملره هذ

اتك. خيار عن 

ِتاحة لكد املاراملو
ضعلراوللسيدات  ناوأريزة يالوجنامبرر فيو
ة املتعلقات راملشووة غذياأل )WIC( طفالاألو
للسيدات ةلصحيالخدماتاعىل للحصواوة لتغذيبا
ةضاعرضعات املرمهات لألميكن وطفال. األوضع لراو

ء،النظراةمستشارمن  لدعماعىل للحصواةطبيعي
هاغريويللثدمضخات وة، حسنمةغذيأةمحزو

عىل  WICج نامبربا تفيهاصيل اتومات. املستلزمن  
ةهلمؤ تكناذإما  يفلتعر  5942-252-800-1قم لرا

ال. مأج نامللرب

َُّ
ًّ

ِ

ةضاعللرلساخن الخطباا تفيهال تصااالميكنك  
ةيالبوة لصحيالخدماتاةلدائرلتابع الطبيعية،ا

مدار عىل ،4642-833-800-1قم لراىلعنا وأريز
ع.سبواأليام أال طو، ساعة 24

ًّ

 ً

ة سسمؤفر توكام   onaof ArizLeague La Leche  


اختيار نرقريت لالاللسيدات ماألإىل  ماألمن   امدع

1956-234-602قم لرباصيل اتلطبيعية. اضاعةلرا 

ابطلرارب عين واإللكرتقع املوة بزيارضيل تفو أ

ً

.www.lllofaz.org 

 من  لطبيعية«ة اضاعللرليلك املصادر: »د
 ة منهاقايلوااض ومرز مكافحة األكمر

 (Centers for Disease Control and Prevention, 
 Office on Women’s Health  ؛ CDC)

لتطعيامت.امحل اهذيحل  ال*

 من « تهمنا صحتك»ةنرشت  رشن
Mercy Care،ء عضاأجلأ

 4755 S. 44th Place, Phoenix,   
AZ 85040.

ُ

عليها قداملتعالخدمات الوت
»نظام  مع ممربعقد  جبمبو

ةعايلراةتكلفل لشمونا وأريز
)AHCCCS( .لصحية«ا

َُّ

 ال مة عاصحية  تمامعلوه هذ
 يةعالراممقدة رستشااعن غنيت
 تحصللتي ايةعالراوأ،بكص لخاا

 نأعىل  امئادصحرا.منهعليها  
 كرخباإية عالراممقدمن  تطلب 

.صحيةية عارمن  ليهإجتحتامبا  

ُ

ً

Aetna Medicaid كة رشتتوىل  
- Administrators, LLCحدىإ

ةدارإ-  Aetnaعة مجموكات رش
Mercy Care.نامجبر

 ءعضاأتماخدمبكتبتصلا
من  Mercy Careمج نابر
 عةلساامن،لجمعةاىلإثننيإلا

 عىل ،ءمسا   6ىحت ا حصبا 7
وأ3000-263 602-قملرا

 تفلهااقم ر )1-800-624-3879
 تالتصاالازجها[/TYT ]نيصلا
.]TDD[ 711( بكملاو للصم  يب لكتاا

 رامد عىل  ح ملتاا تضاملمرا خط 
أو  3000-263-602ة: اعس 24

1-800-624-3879 .
www.MercyCareAZ.org

 .Coffey Communications,  Inc © 2020
ظة.محفوق لحقواجميع 

 ًً
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