
مراكز Pride Health التابعة لـ
NYC Health + Hospitals

LGBTQ+ بيئة رعاية صحية آمنة ومرحبة لألفراد

عش حياتك األكثر صحية.



نحن حليف
تلتزم NYC Health + Hospitals بتمكين سكان نيويورك 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين 

جنسًيا ومغايري الهوية الجنسانية+ في نيويورك 

)+LGBTQ( من عيش حياة أكثر صحة ممكنة. يوفر نظامنا 
الصحي رعاية متجاوبة ورحيمة ومحترمة في بيئة ترحيبية. 

لدينا نهج يركز عىل المريض لضمان الوصول المجدي، بغض 

النظر عن اللغة المستخدمة أو حالة الهجرة. تتوفر خدمات 

الترجمة الفورية. 

وبوصفنا حليف، فإننا ندعم الحقوق المدنية والمساواة 

الصحية لمجتمع +LGBTQ. تتمتع منشآتنا بحقوق زيارة 

مفتوحة لجميع مرضى وعائالت +LGBTQ - وال نتسامح 

مطلًقا مع التمييز عىل أساس التوجه الجنسي أو الهوية أو 

التعبير الجنسي.

رعاية صحية مخصصة لك
نتفهم أنه بصفتك عضًوا في مجتمعات +LGBTQ، لديك 

احتياجات ومخاوف رعاية صحية خاصة. تعمل مراكز 

Pride Health لدينا كمساحات مهمة لـ +LGBTQ من 
سكان نيويورك لتلقي رعاية صحية شاملة ومحترمة. تلقى 

مقدمو الخدمات في هذه المراكز تدريًبا مكثًفا لفهم كيفية 

تقديم رعاية مناسبة ثقافًيا. أطباؤنا هنا لتلبية احتياجاتك 

الصحية واإلجابة عىل أسئلتك في بيئة آمنة ومرحبة.



خدماتنا

الرعاية األولية، وتشمل التطعيمات والعالج   ++
بالهرمونات واإلحاالت الجراحية

خدمات الصحة السلوكية واإلحاالت  السلوكية  ++

الوقاية قبل التعرض  + + 
)Pre-exposure prophylaxis, PrEP(

الوقاية بعد التعرض  + + 
)Post-exposure prophylaxis, PEP(

اختبار وعالج فيروس نقص المناعة البشرية  ++

فحص وعالج األمراض المنقولة جنسياً   + + 
)Sexually transmitted infection, STI(

المعرفة بالتأمين والتسجيل في التأمين  ++

 Jacobi and Judson حاصرات البلوغ في  ++

تأكيد رعاية التوليد / أمراض النساء في Bellevue و   ++
 Lincoln و Judson و Jacobi و Gouverneur 

Metropolitan و

Lincoln اإلرشاد الصوتي في  ++



 Lincoln لدينا أيًضا جراحات تأكيد الجنس التالية في

:Metropolitan و

جراحة الصدر   ++

استئصال الرحم   ++

استئصال المبيض   ++

خفض خط الشعر  ++

إعادة تشكيل عظم الجبهة/إعادة ضبط الجيوب   ++
األنفية األمامية 

الفك السفلي )رأب الذقن واستئصال الزاوية(  ++

حالقة القصبة الهوائية   ++

تجميل األنف  ++

تكبير عظم الوجنة  ++

رأب الحاجز األنفي  ++

للحصول عىل قائمة كاملة بالعروض 

وللعثور عىل مزيد من المعلومات عن كل 

عملية جراحية باإلضافة إىل الخدمات 

األخرى، مثل االستشارات المالية 

والتأمينية، انقر هنا.

https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/


المواقع: 
Brooklyn

WOODHULL
عمر المريض: البالغون )+18(

760 Broadway, Room 2B-151 )Main Floor( 
Brooklyn, NY 11206 

الهاتف:  718-963-8068 

Bronx
JACOBI

عمر المريض: كل األعمار

1400 Pelham Parkway South, Building 8 
1st Floor, Suite 1D, Bronx, NY 10461

الهاتف:  718-918-7787 

 LINCOLN
عمر المريض: البالغون )+18(

234 East 149th Street, 8th Floor, Suite 8A 
Bronx, NY 10451 

الهاتف:  718-579-5264 

Manhattan
BELLEVUE

عمر المريض: البالغون )+18(

462 First Avenue, New York, NY 10016 
الهاتف:  212-562-8416 

GOUVERNEUR
عمر المريض: البالغون )+18(

227 Madison Street, 2nd Floor 
New York, NY 10002 

الهاتف:  212-441-5469 

gouvlgbtq@nychhc.org :البريد االلكتروني

JUDSON
عمر المريض: المراهقون والشباب )حتى عمر 29(

34 Spring Street, New York, NY 10012
الهاتف: 5000-925-212، الخيار 2

METROPOLITAN
عمر المريض: كل األعمار

1901 First Avenue, 7th Floor South 
New York, NY 10029 

الهاتف:  212-423-7292 

metlgbt@nychhc.org :البريد االلكتروني

https://www.nychealthandhospitals.org/woodhull/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitalswoodhull
https://www.nychealthandhospitals.org/jacobi/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-jacobi/
https://www.nychealthandhospitals.org/lincoln/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-lincoln/
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-bellevue/
https://www.nychealthandhospitals.org/gouverneur/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-gotham-health-gouverneur/
https://www.nychealthandhospitals.org/judson/pride-health-center
https://www.nychealthandhospitals.org/metropolitan/our-services/lgbtq-health-center
mailto:metlgbt@nychhc.org
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ابق عىل اتصال دائم. تابعنا.

nychealthandhospitals.org

https://www.facebook.com/NYCHealthSystem
https://twitter.com/NYCHealthSystem
https://www.instagram.com/nychealthsystem/
https://www.youtube.com/user/HHCnyc
https://www.linkedin.com/company/nyc-health-and-hospitals-corporation

