
Washington مكتب النائب العام لوالية

تعّرفي على حقوقك
رعاية الصحة اإلنجابية

Washington اإلجهاض أمر قانوني ويحميه القانون في والية

تضمن Washington الحصول على خدمات اإلجهاض:

• �لكل امرأة حامل في Washington الحق األساسي في إجراء عملية اإلجهاض 	
ألي سبب كان قبل قابلية الجنين للحياة )حوالي 24 أسبوًعا من الحمل(.1

• �بعد قابلية الجنين للحياة، يُسمح باإلجهاض في Washington إذا كان اإلجهاض 	
ضروريًا لحماية حياة المرأة الحامل أو صحتها.2

• �في Washington، للسيدات من مختلف األعمار الحق في الموافقة على رعاية 	
عملية اإلجهاض الخاصة بهن. ال تشترط Washington الحصول على الموافقة 

من ولي أمر السيدة أو الوصي أو الشريك إلجراء عملية اإلجهاض.3

يتم إجراء عمليات اإلجهاض في Washington بسرية:

• �ال يجوز لمزودي خدمات الرعاية الصحية في Washington بشكل عام 	
اإلفصاح عن أي معلومات للرعاية الصحية تتعلق بأي امرأة حامل دون 

الحصول على موافقتها المكتوبة.4
• �للسيدات الحوامل الحق القانوني في التأكد من إرسال جميع المعلومات بشأن عملية 	

اإلجهاض إليهن بداًل من إرسالها إلى الشخص الذي يدفع رسوم التأمين االجتماعي 
الخاصة بهن )بما في ذلك أولياء األمور(.5 

• �لتغيير المكان الذي تُرسل إليه هذه المعلومات، يرجى طباعة 	
�Confidentiality Request Form)نموذج�طلب�السرية(، وإكماله، 

والتوقيع إليه، وإرساله إلى شركة التأمين الصحي الخاصة بِك.6 يمكنِك أيًضا 
االتصال بشركة التأمين الصحي الخاصة بِك لطلب نموذج السرية هذا.

تشترط Washington توافر التغطية التأمينية لخدمات اإلجهاض:

• �يلزم قانونًا توافر جميع الخطط الصحية التي تخضع للوائح التنظيمية للوالية 	
وتغطي خدمات الحمل أو األمومة لتغطية خدمات اإلجهاض أيًضا، بما في ذلك 

اإلجهاض الطبي/باستخدام األدوية )عندما تُستخدم األدوية إلجهاض حمل(.7
• 	 Washington (Medicaid) Apple Healthسيغطي برنامج التأمين الصحي لـ��

رعاية اإلجهاض للمرضى المؤهلين.8
• �إذا كنِت غير مؤمن عليِك، فتوجد برامج تابعة للوالية قد تكون قادرة على مساعدتِك 	

في دفع رسوم عملية اإلجهاض.9

يجوز للسيدات الحوامل من واليات أخرى تلقي خدمة رعاية اإلجهاض
:Washington في 

• �بموجب قانون Washington، يمكن للسيدات الحوامل من واليات أخرى 	
القدوم إلى Washington للحصول على خدمات اإلجهاض.10

• �تعمل الوالية على التأكد من أن القوانين التي تجرم تقديم الرعاية الصحية في 	
11.Washington واليات أخرى ال تؤثر في مزودي خدمات الرعاية الصحية في

• �يحظر على وكالة إنفاذ القانون في والية Washington تقديم المساعدة أو التعاون 	
إلى التحقيقات أو اإلجراءات القانونية المتعلقة باإلجهاض خارج الوالية )للسلوكيات 

12.(Washington أو الخدمات المشروعة في

�1.(Revised Code of Washington, ـل�حقنملا�نوناقلا Washington) RCW 9.02.100, .110, .170 
�2.RCW 9.02.110 

RCW 9.02.100 �3; انظري أيًضا قوانين 2022, الفصل 65، )5(�1§.
.(Code of Federal Regulations, ةيلارديفلا�حئاوللا�نوناق) CFR § 164.502 45 انظري أيًضا ;RCW 70.02.020(1(� �4

 .(Washington Administrative Code,ـل�يرادإلا�نوناقلا� Washington) WAC 284-04-510.� �5
https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf :يتوفر نموذج الطلب هذا من خالل� �6

.RCW 48.43.073; https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services� �7
�https://www.hca.wa.gov( Apple Health) يغطي برنامج خدمات اإلجهاض، والرعاية بعد اإلجهاض، والتنظيم األسري بعد اإلجهاض. إذا لم يتوفر لديِك تأمين صحي وكنِت غير مؤهلة لبرنامج  �8
.(https://nwaafund.org/(�Northwest Abortion Access Fundفربما تتمكنين من الحصول على المساعدة من إحدى عيادات الرعاية الصحية أو مزود خدمة اإلجهاض أو� ،Apple Health

 .https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction :لمعرفة إذا كنِت مؤهلة أم ال، يمكنِك استخدام نموذج الفحص المسبق هذا� �9
.RCW 9.02.110� �10

.https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers� �11
 ;https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related� �12�

.RCW 9.02.100 انظري �بشكل عام

 هل الشكاوى أو المخاوف بشأن 
انتهاكات قانون الوالية؟ أخبرينا:

�عبر الهاتف: 
  800-551-4636 :WAفي��

 206-464-6684 :WA خارج�
خدمة ترحيل االتصاالت: 800-833-6388

�عبر اإلنترنت: 
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
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Washington مكتب النائب العام لوالية

تعّرفي على حقوقك
رعاية الصحة اإلنجابية

تحمي Washington حقِك في الحصول بشكل آمن على خدمات 
اإلجهاض ومنع الحمل:

• �يحظر قانون Washington على أي شخص التدخل أو عرقلة وصولِك إلى 	
مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية اإلجهاض.13

• �يجوز لِك الحصول على رعاية اإلجهاض من األطباء وأيًضا مساعدي األطباء 	
والممرضين الممارسين المتقدمين المسجلين.14

• �يمكنِك مقابلة مزود الخدمة الطبية عبر الهاتف أو جهاز الكمبيوتر )موعد للرعاية 	
الصحية عن بُعد( وإرسال عقاقير اإلجهاض عبر البريد على عنوان في داخل 

15.Washington والية
• �ال يجوز لمستشفى أو جهة عمل أخرى منع مزود خدمة الرعاية الصحية من 	

معالجة مريضة بسبب مضاعفات الحمل )بما في ذلك حاالت اإلجهاض وحاالت 
الحمل خارج الرحم( التي تشكل خطًرا على حياة المريضة أو مضاعفات يتعذر 

عالجها أو إعاقة للوظائف الجسدية للمريضة.16
• 	17.Washington لِك الحق في الحصول على وسائل تحديد النسل في أي عمر في والية�

احذري من "مراكز حمل األزمات":

• �احذري من العيادات التي تزعم تقديم رعاية الصحة اإلنجابية لكنها ترفض إجراء 	
عمليات اإلجهاض أو إعطاء إحاالت لإلجهاض. يُشار إلى هذا النوع من العيادات 

بشكل عام بـ "مركز حمل األزمات".
• �يمكن أن تقدم "مراكز حمل األزمات" الرعاية إلى المريض من خالل موظفين أو 	

متطوعين ليسوا مزودين مرخصين لخدمات الرعاية الصحية. وكنتيجة لذلك، ال 
يجوز مطالبتهم بالحفاظ على سرية معلوماتِك الصحية.18

العثور على مزودي خدمات رعاية اإلجهاض:

• �يحتفظ Northwest Abortion Access Fund واالتحاد الوطني لإلجهاض 	
)National Abortion Federation) بقوائم مزودي خدمات رعاية 

19.Washington اإلجهاض في
• 	 Apple أو Apple Health قد تكونين مؤهاًل لخطة رعاية يديرها برنامج�

Health for Pregnant Women. يغطي كالهما خدمات اإلجهاد، والرعاية 
بعد اإلجهاض، والتنظيم األسري بعد اإلجهاض.

• �إذا كان يتوفر لديِك تغطية من خطة Providence Health Plan التي تصدر في 	
Washington،�)ةحصلا�ةرادإ�,DOH�)Department of Health الرسوم 
مقابل خدمات اإلجهاض الخاصة بِك لطالمك أنِك تتلقين الخدمات من مزود خدمة 

20.DOH يوافق على قبول التعويض من

يتوفر لدى قانون Washington وسائل حماية خاصة لتحديد النسل ومنع
الحمل في حالة الطوارئ:

• �يجب أن تصرف الصيدليات في Washington جميع الوصفات الطبية الصالحة، 	
بما في ذلك الوصفات الطبية لإلجهاض باستخدام األدوية، ومنع الحمل في حالة 
الطوارئ، وتحديد النسل، ما لم يكن هناك سبب طبي )مثل الحساسية( لذلك أو ال 

يتوفر العقار لدى الصيديلة وال يمكن الحصول عليه سريعًا.21
• �يُلزم قانون Washington جميع الخطط الصحية التي تخضع للوائح التنظيمية 	

�للوالية )بما في ذلك الخطط الصحية للطالب( بتغطية جميع أنواع�إدارة�الغذاء
)والدواء FDA�)Food and Drug Administration,�، إدارة الغذاء 

والدواء، بما في ذلك منع الحمل في حالة الطوارئ والوسائل التي ال تتطلب وصفة 
طبية، وعادةً بالمجان ودون قيود أو حاالت تأخير.22 

• �يجب أن تقدم جميع المستشفيات التي يتوفر بها غرف للطوارئ منع الحمل في حالة 	
الطوارئ كخيار عالجي لالعتداء الجنسي.23

�13.RCW 9A.50.020
�14 .RCW 9.02.110

�تقدم الخطة ج قائمة بمزودي الخدمات الذين يوفرون هذه الخدمة للرعاية الصحية عن بُعد، https://www.plancpills.org/states/washington. تشتمل العيادات على �15�
.Planned Parenthood و Cedar River Clinics 

.RCW 70.400.020 �16
.RCW 9.02.100 �17

.CFR § 164.502 ;RCW 70.02.020 45 تنطبق وسائل حماية الخصوصية الصحية التابعة للوالية وللحكومة الفيدرالية بشكل عام فقط على مزودي خدمات الرعاية الصحية والموظفين والوكالء لديهم. انظري� �18
 .https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion Washington تم إدراج هذه الموارد على الموقع اإللكتروني إلدارة الصحة في� �19�
 .(www.prochoice.org/patients/find-a-provider( ؛ االتحاد الوطني لإلجهاض(www.abortionfinder.org( The Northwest Abortion Access Fundانظري أيًضا الـ�

.https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice �20
)9th�Cir.�2015(�794�F.3d�1064�,Stormans,�Inc.�v.�Wiesman�;WAC�246-945-415 �21

.https://www.insurance.wa.gov/reproductive-and-birth-control-health-rights ;WAC 284-43-5150 ;RCW 48.43.072 �22
WAC 246-320-286 ;RCW 70.41.350 �23
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