معايير مدينة نيويورك

الخاصة بالحصول على رعاية
تتسم باالحترام عند الوالدة
لديك الحق اإلنساني في الحصول على رعاية تتسم باالحترام ،واألمان،
والجودة العالية أثناء تجربة والدتك.

التوعية
تستحقين طلب معلومات بسيطة يمكنك فهمها بسهولة
رعايتك الصحية ،ومقدّم الرعاية الصحية
بخصوص
ِ
الخاص بك ،وخيارات تجربة الوالدة ،والحصول عليها.

اتخاذ القرار
تستحقين أن تقرري ما سيحدث لجسمك واتخاذ القرارات
رضيعك.
بشأن
ِ

الدعم
تستحقين الحصول على الدعم أثناء الحمل ،والمخاض،
والوالدة ،وكذلك أثناء فترة ما بعد الوالدة.

الموافقة المستنيرة
تستحقين التعرف على جميع إجراءاتك الطبية واتخاذ القرارات
بشأنها بنفسك .ويُعرف هذا "بالموافقة المستنيرة" وهي حق
قانوني.

جودة الرعاية
تستحقين الحصول على أعلى مستوى جودة من الرعاية
الصحية.

الكرامة وعدم التمييز
تستحقين الحصول على معاملة تتسم باالحترام ،والكرامة أثناء
الحمل ،والمخاض ،والوالدة ،وكذلك أثناء فترة ما بعد الوالدة –
بغض النظر عن أي شيء آخر.

لقد ُوضعت هذه المعايير لتثقيف النساء المقبالت على الوالدة ،مثلك ،وتوعيتهن ،ودعمهن.
تشجعك هذه المعايير على معرفة حقوقك اإلنسانية وأن يكون لك دور فعال في اتخاذ القرارات
المتعلقة بتجربة الوالدة.

للمزيد من المعلومات ،قومي بالبحث عن  SRJعلى الموقع اإللكتروني .nyc.gov/health
ت تعتقدين أنكِ قد تعرضت لسوء معاملة أو ُحرمت من الحصول على الرعاية أو الخدمات بسبب نوعك االجتماعي ،أو حملكِ  ،أو أي فئة أخرى محمية بموجب قانون حقوق اإلنسان لمدينة نيويورك ،فاتصلي بالرقم 311 ،أو
إذا كن ِ
 718-722-3131لتقديم شكوى إلى ( New York City Commission on Human Rightsمفوضية حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك).
ُجمعت معلومات هذا المستند التجمعات المجتمعية وأنتجته ( Sexual and Reproductive Justice Community Engagement Groupمجموعة المشاركة المجتمعية للعدالة الجنسية واإلنجابية )SRJ CEG,
التابعة إلدارة الصحة في مدينة نيويورك.
تعمل  SRJ CEGعلى تعزيز العدالة عند الوالدة ،ضمن إطار االلتزام بالعدالة الجنسية واإلنجابية .تتحقق العدالة عند الوالدة عندما تتمتع كل سيدة بحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحمل ،والوالدة ،والفترة التالية للوالدة ،ودعمها مع
الحفاظ على كرامتها .ويشمل ذلك الوصول إلى رعاية عالية الجودة ،ومالئمة ثقافيًا ،وحرية اختيار مكان الوالدة ومن ستلد معه ،والتمكن من قبول أو رفض التدخالت الطبية.
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