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مستشفانا في بكم مرحبا
عندما الحیرة بعض تنتابك وقد شاسع مكان عن عبارة ویستمید أطفال مستشفى إن

األولى، للمرة بالزیارة تقوم
طفال. كنت إذا وخاصة

ببذل وسوف نقوم االستقرار، من عدم یعاني قد عن وطنھ البعید الشخص أن إننا نتفھم
ھذا الُكتیب في المعلومات التي أجلك. إن األمور من تیسیر أجل من ممكن ھو ما كل

مریحة إقامة لدینا إقامتك وجعل للزیارة في االستعداد وأسرتك أنت تساعدك سوف
بأقصى قدر ممكن.

التردد عدم ُیرجى المستشفى، في إقامتك أثناء وقت أي في للمساعدة بحاجة كنت وإذا
لك. لتقدیم مساعدة سعداء من أكثر یكونوا سوف والذین موظفینا أي من سؤال في
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الُكتیب ھذا تستخدم كیف

فیھ المالحظات بتدوین قم المستشفى. في طفلك إقامة أثناء معك الُكتیب بھذا احتفظ
في المستقبل. إلیھ الرجوع أجل من متناول األیدي في واجعلھ

التي الخدمات المستشفى، وكذلك معلومات عامة عن تجد أیضا سوف عنبر كل وفي
والمتجر. الحالقة ومحل مكتب البرید مثل المحلیة المنطقة في





مستشفى من مجرد أكثر إنھا
صحة في مجال دولیا الرائدة المستشفیات من ھي ویستمید في األطفال مستشفى إن

.New South Wales في لألطفال تعلیمي مستشفى أكبر الطفل وھي

آخر مكان في متوفرة تكون والتي ال من الرعایة المتخصصة وھي تقدم الكثیر
بالوالیة.

األطفال حروق كبد األطفال ووحدة لزراعة الوحدة القومیة على المستشفى تشتمل
بالوالیة. لألطفال القلب لدینا بمعظم جراحات القلب أمراض فریق ویقوم

یربو لما وُأسرھم بمرضى األطفال إننا نعتني
معك شراكة في نعمل ونحن سنة. 120 عن
على حصولكم أجل ضمان من وطفلك أنت
الممكنة. بأعلى درجات الجودة تتسم رعایة

المرتكز العنایة تقدیم في فلسفة وللمستشفى
سویا مع نعمل أننا یعني وھذا األسرة. على
عن تختلف اُألسر أن ونتفھم واُألسر اآلباء

مختلفة. احتیاجات لھا وتكون بعضھا

الذین اآلباء واألشخاص أن أیضا المستشفى وتدرك
العنایة في متكامال دورا یلعبون لك الدعم یقدمون

بطفلك.

ضمن دولیة بھا معترف الطبیة ومرافقنا خبرتنا إن
بیئة تلعب بخلق قمنا قد فنحن أفضل المستشفیات.

والفنون  التعلیمیة والبرامج التسلیة ضروب فیھا  
حیویا في دورا والحدائق  

عملیة الشفاء.  
مستشفى مجرد من أكثر إنھا
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تصل إلینا؟ كیف

Hawkesbury وشارع  في زاویة طریق مستشفى أطفال ویستمید یقع   
غرب سیدني. في Parramatta من بالقرب ویستمید، في Hainsworth  

والقطار بالحافلة المستشفى إلى الوصول یمكن
المیل عند للمستشفى الفتة والسیارة. وھناك

الطرق وكذلك على السریعة 4 بالطرق والمیل 2
James Ruse Drive طریق مثل الرئیسیة

.Great Western Highway طریق و
الجداول بخصوص معلومات على وللحصول
والعبارات وخدمات الحالفات الزمنیة لخدمات

الخاص الساخن اتصل بالخط للنقل، Westbus
131 500 على رقم بالمواصالت، وذلك

الوصول طریقة عن تفصیال أكثر توجد معلومات
الُكتیب. ھذا ظھر على المستشفى  إلى

السیارات مواقف
شارع خارج والزوار اآلباء سیارات موقف یقع

في منطقة منحدرة وتوجد .Hainsworth Street
یعتني بطفلك من دائما وھناك للمستشفى المدخل الرئیسي

سیارتك. بركن قیامك أثناء

الزوار. لمعظم بالنسبة السیارات النتظار رسم وھناك
رعایة بطاقة معھم الذین بالنسبة لُألسر وھناك امتیازات

معاش. بطاقة أو صحیة

أجل األمن من إلى مكتب تقدیم بطاقتك سوى علیك ما
بالمعوقین خاص تصریح لدیك كان وإذا لذلك. الترتیب

بشكل سیارتك ركن بإمكانك فإنھ ،(RTA) النقل ھیئة من
المعوقین سیارات بانتظار خاص مرافق وتوجد مجاني.

ینبغي سوف السیارات. موقف من الطابق األول في
موقف في جھاز "االنتركوم" باألمن من االتصال علیك

السیارات
ترتیبات بأیة القیام ویمكن بالدخول. لك یسمحون وسوف

من خالل وذلك السیارات انتظار برسوم أخرى تتعلق
المرضى. صدیق أو االجتماعي الخاص بك األخصائي

الرئیسي المدخل في األمن من مكتب مرافق ویوجد
لیال. عائدا إلى سیاراتك وذلك إذا كنت للمستشفى

األطفال وعربات المعاقین كرسي معابر
أو المعاقین كرسي یستخدمون الذین األشخاص بإمكان
یوجد حیث المستشفى. الدخول إلى أطفال عربات معھم

یصل إلى الزوار سیارات موقع من ومستوي مدخل مباشر
تضمن التي والمصاعد المنحدرات فھناك الرئیسي. المدخل

بسھولة. المستشفى داخل إلى الوصول
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ھامة مسائل

الخصوصیة
التعامل المعلومات الخاصة بطفلك وأسرتك یتم إن

خصوصیتك. احترام من قدر بأكبر معھا
حالة تفاصیل المحافظة على سیرة تتم وسوف

بالسریة التامة موظفونا ویلتزم ومعالجة طفلك.
عملھم. كشرط في وذلك

عن محتویات سجلك بالكشف لن نقوم وبشكل عام،
موافقتك. بدون الطبي

القانون فیھا ینص التي ذلك، ھناك بعض الحاالت مع
موافقتك، حتى بدون التفاصیل الكشف عن وجوب على

استدعاء أمر بموجب ذلك یكون أن المثال سبیل فعلى
أو الصحیة، الرعایة في تحقیق من كجزء المحكمة من

عنھ. اإلعالن یجب مرض وجود في حالة

بطفلك الخاص الطبي السجل إلى الوصول
بطفلك- الخاص الطبي السجل على اإلطالع لك یحق

التمریض وحدة مدیر من ذلك تطلب أن سوى علیك ما
في ترغب إذا كنت طفلك. فیھ الذي یقیم بالعنبر

أو بطفلك الخاص الطبي السجل كامل على اإلطالع
بقسم اتصل منھ، نسخة على الحصول في ترغب كنت

رقم السجالت الطبیة عبر الھاتف على
الترتیب لذلك  یمكن حیث ،(02) 9845 2356 

على ولكن ھناك رسم بسیط یتم دفعھ للحصول بسھولة
تطلبھا. نسخ أیة

بالسجل تتعلق أیة مسائل في مناقشة التردد عدم ُیرجى
الخاص الصحیة الرعایة فریق مع لطفلك الطبي

بطفلك.

التعلیم
القادم الجیل تعلیم في مھما دورا تلعب المستشفى إن

تحت ویتم التعلیم لدینا أخصائیي الرعایة الصحیة. من
المساعدة لنا تقدموا أن في نأمل إننا دقیق. إشراف
فحص إجراء رفضتم إذا ولكن الدور، بھذا للقیام

قراركم. احترام یتم فسوف طالب، ید على لطفلكم
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أو اإلیجابیة التعلیقات
الشكاوى االقتراحات أو

فإننا خدماتنا، تحسین في لنا االستمرار یتسنى أن أجل ومن ولطفلك. ممكنة لك خدمة أفضل توفیر ھو ھدفنا إن
بشكل جدي والشكاوى االقتراحات مع كافة التعامل یتم سوف في المستشفى. بتجربتك الخاصة بالتعلیقات نرحب

المستقبل. في خدماتنا لتحسین منھا واالستفادة تتم متابعتھا وسوف
أنت تقوم ھو أن تطویر إلى وما یحتاج جید بشكل بھ نقوم ما معرفة تساعدنا في التي أفضل الطرق بین ومن

بذلك. بإخبارنا

بالعنبر وحدة التمریض مدیر التحدث مع یمكنك .1
فریق  التحدث مع أو طفلك، فیھ الذي یقیم  

بطفلك. الخاص الصحیة الرعایة
والتي االقتراحات صنادیق أحد استخدام یمكنك .2

أقسام من العدید عنبر في كل في تقع
المستشفى.

تطویر الخدمات، بوحدة االتصال یمكنك .3

تطویر الخدمات العنوان: وحدة
(Westmead) ویستمید في األطفال مستشفى

Locked Bag 4001 Westmead
NSW 2145

(02) 9845 3442 ھاتف:
(02) 9845 1007 فاكس:

SIUSIU@chw.edu.au إلكتروني: برید

مشكلة أیة بخصوص المساعدة ترید كنت إذا .4
بصدیق  إما حلھا، ُیرجى االتصال یتم لم

مكتب  العیادات. یوجد مخاطر بمدیر المرضى أو  
التالي  الباب الثاني، الطابق في المرضى لصدیق  
ویمكن االتصال  األطفال، صحة یمین قسم على
 (02) 9845 3535 رقم على عبر الھاتف بھ  
السریر)،  بجانب الذي الھاتف من 53535) أو  

عنبر أو من  أي من النداء جھاز   أو باستخدام
المستشفى. مدخل في االستعالمات مكتب خالل

في وحدة العیادات مخاطر بمدیر االتصال ویمكن
.(02) 9845 3442 رقم على الخدمات تطویر
بمراسلة البرید عبر منھما بكل االتصال ویمكن

العنوان تفاصیل خالل من الخدمات تطویر وحدة
أعاله.

الرسمي المتلقي ھو العیادات مخاطر مدیر إن . 5
بالمستشفى. الخاصة الرسمیة للشكاوى

على خدماتنا: بتعلیقاتك تخبرنا لكي طرق سھلة توجد
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تتذکرھا أخرى ینبغي أن أشیاء

األخرى اُألسر خصوصیة احترام
خصوصیة یحترمون المستشفى موظفي أن كما

خصوصیة اُألسر احترام منك نطلب أسرتك، فإننا
كذلك. في المستشفى التي األخرى

فقط. لطفلك الرعایة تقدم أن أیضا جدا المھم من
ُیرجى مساعدة، إلى یحتاج آخر طفل ھناك كان إذا

مساعدتھ. من أجل التمریض بأحد موظفي االتصال

والكحولیات التدخین
دائرة الصحة لوائح وكأحد طفلك، أجل صحة من
أي في بھ مسموح التدخین غیر فإن ،NSW في
باستثناء ویستمید في األطفال مستشفى من جزء

مدخل من المحمیة المحددة بالقرب المنطقة
الموظفون. علیھا یدلك أن یمكن والتي المستشفى

كافة في الدخان الكتشاف حساسة توجد أجھزة
تم إذا المطافئ لفرقة إنذارا تعطي والتي المباني،

اكتشاف دخان.

غیر   مخدرات أو كحولیات إحضار عدم   ُیرجى
المستشفى. إلى شرعیة  

األحذیة
نطلب بالسالمة، فإننا تتعلق وأسباب صحیة ألسباب
أثناء األحذیة ارتدائھم من التأكد والزوار اآلباء من

بالمستشفى. تواجدھم

المحمولة الھواتف

استخدام عامة، سوف نقدر لكم عدم كقاعدة
تشوش قد أنھا في العنابر حیث المحمول الھاتف

الطبیة. األجھزة على

التي المناطق بعض في خطیرا یكون وھذا األمر
تسبب ال ولكنھا الطبیة، من األجھزة بھا العدید
في رغبت إذا أخرى. مناطق في كبیرة مشكلة
ذلك تطلب أن ُیرجى المحمول، ھاتفك استخدام

أوال. التمریض موظفي من

األمن
ویستمید أطفال مستشفى بتفقد األمن مسئولو يقوم
الثاني، في الطابق األمن مكتب یقع منتظم. بشكل

على الموظفون بھ ویتواجد الطوارئ، قسم مقابل في
المستشفى ھذه في ویوجد یوم. كل ساعة 24 مدار
Hospital“ ُیسمى الجرائم لمكافحة فعال برنامج

احتیاطات السالمة مراعاة ُیرجى Watch”، ولكن
الید حقائب أو الثمینة متعلقاتكم ترك وعدم المعتادة

مراقبة. دون بك الخاصة

المناسب السلوك
الزوار المرضى، فإن وصحة سالمة أجل ضمان من
أو سیئة لغة یستخدمون أشخاص وأي والموظفین

تنطوي بطریقة یتصرفون أو تھدید على تنطوي
مغادرة المستشفى. منھم ُیطلب تھدید سوف على
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بك الخاص التأمین الصحي استخدام
مریض إما تكون في اختیار أن فإنك تتمتع بالحق إلى مستشفى عام طفلك دخل كلما

"عام". مریض أو "خاص"

الموظفین،  من الذي اخترتھ أخصائي الطبیب كان  إذا
رسوم عن زائدة إضافیة تكلفة ھناك تكون فسوف ال

بالنسبة الحالة ھذه وتنطبق بك. الخاصة المعتادة التأمین
الزائرین للمستشفى الطبیین من المسئولین للعدید

ھؤالء أدوار 16 لمعرفة على الصفحة اإلطالع (ُیرجى
األطباء).

للمرضى المؤمن نوفر أن نحاول أننا وبالرغم من
فإننا ذلك، أمكن كلما فردیة غرفة خاص بشكل علیھم
الغرف محدود من ذلك. فھناك عدد نستطیع ضمان ال

وفقا تخصیصھا یتم وھي العنابر معظم في الفردیة
الطبیة. األطفال الحتیاجات

فإن الخاص، الصحي التأمین المرضى یستخدم وعندما
استخدامھا یتم لذلك كنتیجة المستشفى تتلقاھا التي األموال

نوفرھا. على المستوى الرفیع للرعایة التي الحفاظ في
أو إضافیة طبیة أجھزة شراء على ذلك یشتمل أن ویمكن

الموظفین. المزید من تعیین

األوراق بتقلیص اآلباء قیام األخیرة وتضمن التغییرات
وذلك عند الفعلیة والمصاریف استیفائھا علیھم التي یتعین
ترغب كنت وإذا بھم. الخاص الصحي التأمیني استخدام

التأمین عن المعلومات من المزید على الحصول في
عالقات بمسئول ھاتفیا االتصال الصحي الخاص، ُیرجى

.(02) 9845 3673 على رقم المرضى

ودخل خاص صحي صندوق في مشتركا كنت إذا
فإنك سوف خاص، كمریض المستشفى طفلك إلى

سواء. حد على والمستشفى أنت تستفید

أن یمكن أنھ في لطفلك بالنسبة الفائدة وتتمثل
باختیاره أنت تقوم طبیب من رعایة على یحصل

متاحا). االختیار كان (إذا



�� ��

واُألسر ومسئولیات المرضى حقوق

جزء وھناك األسرة. حول تتمركز رعایة بتوفیر نلتزم ویستمید مستشفى أطفال في
وُأسرھم. المرضى ومسئولیات حقوق دعم وھو الفلسفة ھذه من ھام

ویستمید، أطفال بمستشفى إقامتك أثناء
یلي: ما تتوقع أن یمكنك

العنایة بأقصى درجات التعامل معك یتم أن
واالھتمام واللطف واالحترام.

فریق في ھام كجزء أخذك بعین االعتبار یتم أن
بطفلك. الخاص الصحیة الرعایة

ومختصرة واضحة معلومات على الحصول
طفلك. برعایة یتعلق فیما الموظفین من ومفھومة

في عضو كل على المناسب بالشكل تعریفك یتم أن
بطفلك. الرعایة الصحیة الخاص فریق

إجابات األسئلة وتلقي طرح على یتم تشجیعك أن
جوانب كافة بخصوص كامل وشرح واضحة

بطفلك. الرعایة
األوقات كافة في كریم بشكل معاملتك تتم أن

طفلك مع تتناسب التي الرعایة على والحصول
الفردیة احتیاجاتك االعتبار بعین األخذ وأسرتك مع

واالجتماعیة. الثقافیة
المعلومات الخاصة كافة على إمكانیة الحصول

بھ. الخاص السجل الطبي ذلك بما في طفلك برعایة
الخاصة الرعایة جوانب كافة مع التعامل یتم أن

والخصوصیة. بالسریة تتسم بطریقة بطفلك

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ویستمید، في مستشفى أطفال إقامتك أثناء
یلي: ما نتوقع منك فإننا

وبالمرضى بموظفینا واالھتمام االحترام إظھار
وُأسرھم. اآلخرین

بطفلك الخاصة بالرعایة معرفة على تكون أن
لفریق الرعایة الدقیقة تقدم المعلومات وأن

الصحیة الخاص بطفلك.
ألسرتك، خاصة احتیاجات بأیة تخبرنا أن

لنا توفیرھا. حتى یتسنى وذلك
واحترام ممتلكات الخاصة االعتناء بممتلكاتك

توجد التي الھامة اللوائح وإتباع المستشفى
الكحولیات. وتناول التدخین بخصوص

الرعایة بخصوص لدیك قلق أي عن التعبیر
أطفال مستشفى في وأسرتك طفلك یتلقاھا التي

ویستمید.
الذي الجانب على التعرف في تساعدنا أن

من أجلك. فیھ خدماتنا یمكننا تحسین
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بطفلك الرعایة الصحیة الخاص فریق
من معك سویا یعملون أخصائیي الصحة الذین مختلف من عدد من الصحیة الخاص بطفلك الرعایة فریق یتكون

فروع باإلطالع على یتمیزون لدینا الفرق معظم ألسرتك. الدعم وتقدیم لطفلك ممكنة رعایة أفضل توفیر أجل
متعددة. معرفیة

سویا. وكلھم یعملون من المھارات المختلفة بالعدید من الموظفین یتحلون مجموعة أن ھناك یعني وھذا

الرعایة أخصائیي من رئیسیة مجموعات ثالث توجد
وأخصائیي واألطباء الممرضات وھي الصحیة؛

فإن طفلك، احتیاجات حسب وعلى المساعدین. الصحة
فردین فقط أو فرد من یختلف قد الصحیة فریق الرعایة
األقسام المختلفة والمتنوعة. من الموظفین من عدد إلى

المعلومات من بسیط قدر بتوفیر قمنا القسم، ھذا وفي
فریق الرعایة في عضو كل أدوار ومسئولیات عن

الصحیة الخاص بطفلك.

یقدمون الذین اآلخرین الموظفین من العدید أیضا یوجد
الیومیة لإلدارة بالنسبة حیویة تكون دعم خدمات

النظافة وموظفي العنابر كاتبي مثل وذلك للشركة،
عدم ُیرجى غیرھم. والكثیر الطعام، خدمات وموظفي

داخل عن وظیفتھ أي موظف أن تسال في التردد
الرعایة لطفلك. تقدیم في بھ یقوم الذي الشركة ودوره
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                                     الفریق الطبي
تجد اسم االستشاري سوف لطفلك. الرعایة یقدمون الذین من األطباء عدد عادة یوجد
طفلك. سریر على بطفلك مكتوبا الخاص الطبي الفریق المسئول عن األول) (الطبیب

لطفلك. الطبیة الرعایة عن العامة المسئولیة یتحمل الذي الشخص ھو واالستشاري

االستشاریون
فإنھ بطفلك، الخاصة الصحیة المشكلة حسب وعلى

كالھما من أو جراحي أو طبي تركیز ھناك یكون سوف
فریق الرعایة الصحیة. قبل

في متخصصون أطفال أطباء ھم االستشاریین إن معظم
متخصصون ھم االستشاریین وبعض معالجة األطفال.

الكلى طب المثال الطب، على سبیل من معین مجال في
العیون. طب أو والمثانة) بالكلى یتعلق (فیما

صفة الجراحي أو الفریق الطبي أعضاء یحمل وقد
في الجامعة بعملھم یتعلق وھذا مساعد. أو أستاذ أستاذ

الطالب. تعلیم عن ومسئولیتھم
متخصصون موظفون بأنھم ُیعرفون االستشاریین وبعض

مسئولون بأنھم ُیعرفون آخرون استشاریون وھناك
العمل عقد بنوع فقط یتعلق الفرق إن زائرون. طبیون
بمستوى مطلقا یتعلق وال المستشفى وبین بینھم الذي

الموظفین معینون من خبرتھم. واألخصائیون أو مھارتھم
المسئولون ویعمل كامل. دوام أساس على المستشفى في
ما وعادة المستشفى في جزئي بدوام الزائرون الطبیون

لدیھم یكون وقد المستشفى. خارج خاص عمل لھم یكون
أخرى. مستشفیات لدى عمل

األطباء صغار ویتحمل االستشاریون مسئولیة تعلیم
یعمل سوف الحاالت، معظم وفي واإلشراف علیھم.

الرعایة معظم التمریض وموظفو األطباء صغار
لطفلك. الیومیة والمتابعة

األطباء صغار كبیر من المستشفى عدد تستخدم
المجال الذي في استشاریین لیصبحوا الذین یتدربون
فإننا األطفال، معالجة في نتخصص وألننا یختارونھ.

السنتین في یكونون الذین األطباء نقوم بتوظیف ال
تحت األطباء صغار ویعمل تخرجھم. بعد األولیتین

فإن خبرتھم، مستوى حسب وعلى استشاري. إشراف
مثلما وظیفیة یكون لھم مسمیات قد األطباء صغار

یلي:

الزمیل
في من السنوات عدد أكملوا ھم الذین والزمالء

تدریبھم نھایة من ویقتربون استشاري كمساعد العمل
استشاریین. لیصبحوا

استشاري مساعد
بھم الخاصة الخدمة سنوات أكملوا أطباء وھم

جراحین. أو أطباء أطفال لیصبحوا إما ویتدربون
المقیم

الفریق الطبي. أعضاء أصغر ھم األطباء المقیمون
دقیق في إشراف الطب تحت مارسوا وھم قد

في العمل سنتین قبل عن یقل ال لما للكبار مستشفى
المستشفى. ھذه



التمریض فریق

(NUM) التمریض وحدة مدیر
مسجل ممرض ھو التمریض وحدة مدیر إن

اإلشراف ذلك في بما العنبر، إدارة على ویقوم
أیة كانت لدیك وإذا موظفي التمریض. على

الذي الممرض مع مناقشتھا تستطیع ال مشكالت
ھو التمریض فإن مدیر وحدة بطفلك، یعتني

معھ. تتحدث لكي المناسب الشخص

(CNC) اإلكلینیكي التمریض استشاري
ممرض ھو التمریض اإلكلینیكي استشاري إن

من معین مجال في استشارات یقدم مسجل
أجل یتواجد من وھو المستشفى كافة الرعایة في
التمریض وموظفي لُألسر والدعم المشورة تقدیم

الستشاري وأطباء المستشفى. ویكون اآلخرین
طفلك. رعایة تنسیق في دور اإلكلینیكي التمریض

(NP) ممرض مسجل
مجال في یعمل في یتخصص مسجل ممرض

فریق ویشارك ویقدمالمعالجھ الرعایة من معین
لطفلك والمشورة والدعم  التمریض بتقدیم الخبرة

المستشفى في اآلخرین والموظفین وأسرتك

(CNS)اإلكلینیكي التمریض أخصائي
ممرض ھو اإلكلینیكي التمریض أخصائي إن

معین مجال في ویتخصص عنبر في یعمل مسجل
أن یمكن وھو بمفرده. العنبر لذلك الرعایة من
والموظفین لُألسر والدعم أیضا المشورة یقدم

تخصصھ. نطاق وفي العنبر ذلك داخل اآلخرین

(RN) المسجل الممرض
على شھادة حصل ممرض ھو الممرض المسجل

قد المسجلین الممرضین من والعدید التمریض. في
معینة مجاالت تدریب متخصص في حصلوا على
المسجل الممرض ویقدم التمریضیة. الرعایة من

ألسرتك. ویقدم الدعم لطفلك الرعایة الیومیة معظم

(EN) مقید ممرض
دورة تمریض ھو ممرض أكمل الممرض المقید

بشكل وأسرتك لطفلك ودعم رعایة ویقدم سنتین لمدة
مباشر.

the medical team
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         أخصائیو الصحة المساعدون
الصحة بأخصائیي إلیھم ُیشار والذین المختلفین الصحة أخصائیي من العدید یوجد

منھم: توضیح لبعض أدناه یلي المساعدین. فیما

السمع اختصاصي
السمع. في تقییم السمع اختصاصي  یتخصص

الغذائیة النظم اختصاصي
والتوعیة الرعایة الغذائیة النظم اختصاصیو یقدم

إلى بحاجة ھم الذین لألطفال الغذائیة واالستشارات
نظامھم في تغییرات أو خاصة تركیبات أو غذائي تقییم

لحالتھم الطبیة. الغذائي نظرا

(OT) المھني المعالج
والمراھقین األطفال مع المھني المعالج عمل یتمثل

في مھامھم الیومیة في االستقاللیة على مساعدتھم في
الرعایة على تقدیم اُألسر ومساعدة والمدرسة البیت

بالمنزل.

مقّوم البصر
واضطرابات العین معالجة في البصر مقّوم یتخصص

الرؤیة.

المقاومین اختصاصي
الجبائر (مثل األجھزة في توفیر یتخصص وھو

في المساعدة من أجل وأجھزة الدعم) والحماالت
تقویمھا. أو الحركة التعامل مع مشكالت

الصیدلي
في تساعد التي األدویة توفیر الصیادلة على یعمل

لطفلك. الطبیة الحالة عالج

الطبیعي أخصائي العالج
استعادة وُأسرھم في األطفال مع عملھ ویتمثل

واالستقالل البدني البدني األداء من األمثل المستوى
ذلك. واللیاقة البدنیة والحفاظ على

أخصائي المعالجة باللعب
تجارب لعب باللعب المعالجة یقدم أخصائي

في األطفال مساعدة أجل من للتعایش واستراتیجیات
المستشفى. في وإقامتھم مرضھم مع التأقلم

الطب وأخصائي النفسي الطب أخصائي
النفسي الطب وأخصائي النفسي اإلكلینیكي

اإلكلینیكي العصبي
واُألسر للمرضى النفسي الطب أخصائیو یقدم

النفسیة المشكالت من عریض بنطاق تتعلق خدمات
االجتماعیة. والنفسیة والسلوكیة

األخصائي االجتماعي
وعملیا عاطفیا دعما االجتماعیون األخصائیون یقدم

آثار مع التأقلم على واُألسر األطفال أجل مساعدة من
بالمستشفى. واإلقامة المرض

الكالم باثولوجیا اختصاصي
والتغذیة التخاطب مشكالت یقوم بتشخیص وھو

الصعوبات على التغلب أجل من مع اُألسر ویعمل
المجاالت. ھذه في



كرجل واحد یعمل بطفلك الخاص الصحیة فریق الرعایة
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إلى المستشفى؟ القدوم بخصوص تقول لطفلك ماذا

بأكبر مرضھ عن بسیطة، بكلمات طفلك، أخبر
وما عملیة إلجراء حاجتھ عن أو قدر ممكن

المستشفى. في یكون عندما سیحدث
ذلك األسئلة في بما طفلك، على أسئلة أجب
من قدر ممكن بأكبر وذلك باأللم، المتعلقة

أي فإن صعبة، األسئلة كانت الصدق. وإذا
یمكن أن الصحیة الرعایة فریق عضو في

یساعدك في الشرح.

یمكنك والتي الكتب المفیدة من العدید توجد
طفلك لزیارة من أجل تھیئة طفلك قراءتھا مع

متوفرة كتب تصویریة وتوجد أیضا المستشفى.
في الكتب بزیارة متجر األطفال. قم لصغار

األطفال صحة كتب أو متجر المكتبة أو منطقتك
صحة بقسم اتصل أو الثاني بالطابق لدینا

.(02) 9845 3585 رقم ھاتف على األطفال

إلى القدوم بخصوص طفلك تخبر متى
المستشفى؟

بأسابیع ذلك قبل سنا األكبر األطفال بإخبار قم
األمر ماذا سیكون تخیل إلى ربما یحتاجون عدیدة.

معھ. التأقلم كیفیة معرفة في ویفكرون

أو ثالث العمر من الذین یبلغون األطفال بإخبار قم
ربما قلیلة. بأیام المستشفى دخول قبل سنوات أربع
بالمستشفى. في اللعب باستخدام تخیلھم یستمتعون

الوقت- یفھمون مسألة ال السن صغار فاألطفال
قصیرا. طویال أو یبدو قد عندھم األسبوع مثل فالیوم
أن یحین وقت قبل شيء أي لقول لیست ھناك حاجة

المستشفى. إلى المغادرة

●

●

●
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الذي ستحضره؟ ما

إلى إحضاره؟   الذي ستحتاج ما
المراجعة قائمة

الكتاب ھذا
طفلك یتناولھا التي باألدویة قائمة
الخاصة والتقاریر السینیة األشعة

بدخول صلة ذات كانت (إن باألمراض
المستشفى) إلى طفلك
الطبیة الرعایة بطاقة

الصحة صندوق بطاقة أو الصحي التأمین دفتر
األزرق) (الدفتر الصحیة السجالت دفتر

والخف الجراحة روب
بیجامة

األحذیة في ذلك خفیفة بما مالبس
للألطفال) اللعب أجل (من

ونظارة وقبعة الشمس ألشعة حاجب
الذھاب (عندما یستطیع طفلك شمسیة

العنبر) خارج إلى
ومشط شعر فرشاة

صابون وفرشاة أسنان ومعجون أسنان
خاصة غذائیة وصفات أیة

أو المفضل القصص كتاب أو المفضلة اللعبة
المفضلة اللعبات أو األلوان أقالم

□
□

□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□

؟ أجل الطفل الذي ُتحضره من ما
المراجعة قائمة

تتعلق  وأسباب صحیة  ألسباب

بإعداد لآلباء ُیسمح ال بالسالمة،

العنابر. في الرضیع الطفل رضعات

الحلیب بعض أنواع نقدم إننا

S26 و S26 مثل الصناعي

و S26 LF و Progress

الرضیع إذا كان طفلك .Infasay

األنواع، أي من ھذه یستخدم ال

من النوع الذي ُیرجى إحضار علبة

إعداد یتم وسوف معك تستخدمھ

غرفة في الرضیع لطفلك شيء كل
الصناعي. الحلیب

الخاصة أو  إحضار زجاجاتك یمكنك   

إذا لك بعض الزجاجات إعارة یمكننا
األمر. لزم

یتم توفیر بعض أنواع الُدمیات   

الرضیع طفلك كان إذا والحلمات.

ُیرجى خاصة، حلمة أو دُمیة لدیھ
معك. إحضارھا

األلعاب المفضلة واألشیاء  إن

سوف الرضیع طفلك لدى المألوفة
الھدوء. على تساعده

المالبس من المنزل  بعض إحضار تنسى ال   
   وعربة طفلك.

□

□

□

□

□
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     الدخول إلى مستشفى أطفال ویستمید 

االستعداد
بطفلك الحجز الخاص على تؤكد فعال أن المھم من
المعلومات كشوفات علیك إعادة یتعین بذلك، للقیام

أسرع في وذلك لك إرسالھ تم الذي الرد بیان أو
مكتب یقوم اتخاسوف لنا یتسنى حتى ممكن، وقت

تأكید أجل من الھاتف عبر بك الحجز باالتصال
قبل دخولطفلكإلى المستشفىبیومین. الوصول تاریخ

الیوم نفس في المستشفى سیدخل طفلك كان إذا
ممرضة تقوم فسوف لجراحة، فیھ سیخضع الذي
طفلك، جراحة تسبق التي اللیلة في بك باالتصال

من والسادسة مساء مساء الثالثة بین الساعة وذلك
الوصول أجل من تحتاجھ الذي بالوقت إخبارك أجل
للغایة المھم من طفلك. صیام وأوقات المستشفى إلى
الوقت (أي بالصیام الخاصة التعلیمات ھذه تتبع أن

الطعام تناول عن فیھ التوقف طفلك على یتعین الذي
والشراب).

الخاصة بطفلك العملیة إلغاء إلى االضطرار یتم قد
بالصیام الخاصة التعلیمات إتباع عدم حال في

دقیق. بشكل
قبل إجراء المستشفى إلى طفلك تم إدخال إذا

بمكتب بیوم، فإنھ ُیرجى منكم االتصال الجراحة
(02) 9845 2300 رقم ھاتف الحجز على

الساعة إلى العاشرة والنصف صباحا الساعة من
إلى یوم الدخول عشر والنصف صباحا في الحادیة

إذا متوفر. سریر على وجود والتأكید المستشفى
ساعات أربع عن تزید مسافة بعد على تعیش كنت

سوف الحجز مكتب موظف فإن المستشفى، من
التأكید أجل من بیومین دخولك تاریخ قبل بك یتصل

ولم ُیرام ما على طفلك یكن لم حجزك.إذا على
إلى القدوم علیك كان ینبغي إذا مما متأكدا تكن
فُیرجى ال، أم طفلك جراحة أجل من المستشفى

رقم الھاتف على الحجز بمكتب االتصال
على  الحصول (02) من أجل 9845 2300 
الخاصة الجراحة حجز إعادة یتعین قد المشورة.

بحالة جیدة. یكن آخر إذا لم تاریخ بطفلك في
إلى الذھاب ُیرجى المستشفى، إلى تصل عندما

أو موظف یقوم وسوف االستعالمات مكتب
بتوجیھك. متطوع شخص

لطفلك جراحة إجراء یتم أن قبل
لجراحة فسوف یتعین حال خضوع طفلك في

علیك استیفاء استبیان صحي.
االستبیان بواسطة ھذا مراجعة تتم سوف

تحدید أجل من بالمستشفى ممرضة االستقبال
خدمة عیادة دخول إلى یحتاج طفلك كان إذا ما

ال. أم الدخول قبل ما فحص
خدمة عیادة دخول إلى بحاجة طفلك كان إذا

إخطارك یتم سوف فإنھ الدخول، قبل ما فحص
خطاب. خالل من أو الھاتف عبر

تسمح الدخول قبل ما فحص خدمة عیادة إن
االستقبال وممرضة التخدیر وطبیب لألطباء

تكون فحوصات الطفل وإجراء أیة صحة بتقییم
فرصة یمثل أیضا وھذا قبل الجراحة. مطلوبة
تتعلق بجراحة أسئلة طرح أجل لك من أخرى

الجراحة. بعد ما ورعایة طفلك
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الجراحة
لعملیتھ االستعداد أجل من خاصة منطقة إلى أو عنبر إلى إما طفلك یتم إدخال سوف
ُیرجى الطبیب. یستعد حتى أو یستریح ببیجامتھ یعلب أن طفلك وبإمكان الجراحیة.

وقت. أي أسئلة في أیة طرح التردد في عدم
الموافقة

یقوم موافقة بعد أن نموذج نطلب منك توقیع سوف
ھذه نحتاج إننا العملیة الجراحیة لك. بشرح الطبیب

كنت الجراحیة. إذا العملیة إجراء یتم أن الموافقة قبل
أحد الموظفین إخبار فُیرجى إلى مترجم، بحاجة

بذلك.

التي الجراحیة العملیة كامل بشكل تفھم أن المھم من
ُیرجى لذلك العملیة، بعد رعایتھ وخطة لطفلك ستتم

أیة أسئلة تریدھا. طرح

الصیام
یكون أن یتعین سوف الجراحیة، العملیة إجراء قبل

زمنیة لفترة یشرب أو یأكل لن أنھ أي صائما، طفلك
معینة.

االستعداد من أجل للغایة مھم ھو جزء األمر وھذا
للجراحة.

لماذا الصیام مھما؟
یخضع شخص لكل بالنسبة الضروري من إنھ

یكن كذلك، لم وإذا خالیة. معدتھ تكون لجراحة أن
قد أو الطعام تقیؤ احتمال في تتمثل خطورة فھناك
یعني عادة إن الصیام إلى الرئتین. تنتقل السوائل

ساعات لمدة ست الحلیب أو تناول الطعام عدم
األطفال یمكن إرضاع قبل التخدیر. األقل على

بأربع التخدیر بحلیب األم لغایة قبل الُرّضع
الماء وذلك شرب األطفال كافة وبإمكان ساعات

موظفو یقوم سوف التخدیر. قبل ساعتین حتى
أوقات بخصوص لك المشورة بتقدیم التمریض

الصیام المحددة بالنسبة لطفلك.
إجراء لوقت األوقات وفقا ھذه ضبط یتم وسوف

لطفلك. الجراحة

بھا: والتي تم إبالغك بطفلك الخاصة الصیام أوقات ھنا علیك أن تكتب ینبغي

بعد: أو الحلیب تناول الطعام ُیمنع

بعد: األم حلیب تناول ُیمنع

یمكن تناول سوائل صافیة حتى:

قبل: بالمستشفى التواجد یتعین
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                               التخدیر (البنج)

ھم التخدیر أطباء إن أطفالھم. تخدیر بخصوص القلق ینتابھم اآلباء من إن العدید
العنایة أجل من عال مستوى تدریبھم على تم بالخبرة وقد یتمتعون متخصصون أطباء

نائم طفلك أن من التخدیر طبیب سوف یتأكد الجراحیة. العملیات خالل بالمرضى
طبیب سوف یتأكد أیضا الجراحیة. العملیة طیلة الدمویة یراقب تنفسھ ودورتھ وسوف

العملیة. بعد األلم من قدر یتعرض ألقل سوف طفلك من أن التخدیر

مع أقضیھا التي أستطیع أن المدة ما
طفلي؟

غرفة أطفالھم إلى اصطحاب على اآلباء تشجیع یتم
في ترغب كنت إذا الحاالت، معظم وفي العملیات.
یخلد إلى عندما طفلھم مع البقاء اآلباء بإمكان ذلك،
ال ُیوصى التي الحاالت بعض ھناك ذلك، مع النوم.

الُرّضع حاالت األطفال مثل وذلك بذلك، فیھا
األمر وإذا كان الطوارئ. وفي حاالت صغار السن

لك. المشورة التخدیر طبیب یقدم فسوف كذلك،

النوم؟ إلى طفلي سیخلد كیف
قناع خالل من إما النوم إلى یخلدون األطفال إن
من أو على وجھھم لطیفة ذو رائحة غاز ُیطلق

التخدیر أطباء ولدى الورید. في الحقن خالل
عدم أجل من األطفال على ذلك لتھوین أسالیب

إخافتھم.
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اإلفاقة عنبر

تواجد وقت أفعلھ أن علّي ینبغي الذي ما
العملیات؟ غرفة في طفلي

أو شيء تأكلھ لتناول أي ھذه الفرصة واذھب انتھز
المستشفى. أرجاء في تتمشى أن وبإمكانك تشربھ

اإلفاقة بعنبر غرفة االنتظار الذھاب إلى ُیرجى
ذلك منك یطلب الذي الوقت في الثالث بالطابق

في بك االتصال یتم سوف العملیات. موظفي غرفة
لرؤیتك. مستعدا عندما یكون طفلك االنتظار غرفة

وقتا قد استغرقت العملیة أن عندما یبدو تقلق ال
أسباب ھناك أن مقدرا لھا، حیث كان مما أطول

ذلك. لحدوث عدیدة

عنبر إلى طفلك أخذ یتم سوف الجراحة، بعد
اإلفاقة.

اإلفاقة عنبر

یمكنك لالستیقاظ. عبارة عن مكان ھو عنبر اإلفاقة
عنبر استیقاظھ. في فور طفلك االنضمام إلى

كل لزیارة البالغین من باثنین فقط ُیسمح اإلفاقة،
اإلخوة مثل اآلخرین لألطفال وال ُیسمح طفل-

یكونوا لم ما إلى ھذا المكان بالدخول واألخوات
إن والدیھم. مع إلى البقاء وبحاجة ُرّضع أطفال

اإلفاقة یتمتعون بالخبرة عنبر في الممرضات
وسوف یستیقظون عندما بالمرضى االعتناء في

طفلك. من راحة یتأكدون

سریع بشكل التخدیر من األطفال معظم ویستفیق
أن الشائع نسبیا مع ذلك، فمن مشكالت. أیة وبدون

وتقیؤ. وغثیان نعاس یحدث

إلى نقلھ یتم فإنھ مستعدا، طفلك یكون وعندما
عنبر.
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                             اإلقامة بالعنبر

في رغبت كلما بطفلك في العنایة االشتراك على نحثك فإننا تواجدك بالعنبر، أثناء
الرعایة ُنطلعك على جوانب أن ونرید التفاعلیة بالرعایة نسمي ھذه الفلسفة إننا ذلك.

االستحمام، (على سبیل المثال، فیھا االشتراك في ترغب والتي بطفلك الخاصة
أیة إن مسئولیتھا. نتحمل أن تریدنا التي والجوانب الخ.) األدویة، إعطاء اإلطعام،

تساعدنا سوف طفلك لدى تكون قد خاصة احتیاجات أیة بخصوص لنا تقدمھا معلومات
رعایة. أفضل توفیر في

ویوجد لكل أو فناء. حدیقة طفل على غرفة وتطل كل
حمام استخدام خاصة بھ ویمكنك مالبس خزانة طفل

مشترك.

المرحاض مرافق باستخدام والزوار لآلباء ُیسمح وال
مراحیض یمكنك توجد ولكن األطفال غرف في

عنبر. كل في استخدامھا

أن ُتعد یمكنك حیث كل عنبر في لآلباء ردھة وتوجد
وفرن ثالجة على أیضا وتحتوي لك ساخنا مشروبا

أجلك. من وتلفزیون میكرویف

المرضى وجبات
طعام لیختاروا على قائمة كافة المرضى یحصل

منھا وجباتھم. ویوجد مساعدو تغذیة وأخصائیو نظم
المساعدة یقدمون األسئلة أو على بالرد یقومون غذائیة

غذائیة خاصة. احتیاجات بخصوص أیة
من للوجبات الخفیفة ترولي عربة كل عنبر في ویوجد

المرضى. أجل

كانت إذا لطفلك شراب أو طعام أي بتقدیم تقم ال
أو الفم" عبر الطعام تناول "ُیحظر الفتة ھناك
ذلك یمثل فقد السریر. على موجودة ”NBM“

شراب طعام أو تقدیم عدم ُیرجى على طفلك. خطرا
طفلك. بخالف أطفال ألي

وجبات اآلباء
مجموعة وتوجد بالعنابر. اآلباء یتم تقدیم وجبات ال
تقدم وجبات المتاجر بالمستشفى والتي متنوعة من

من وذلك شرائھا یمكن كاملة ووجبات خفیفة
(لمزید المساء متأخر في حتى وقت الباكر الصباح
(44 الصفحة على اإلطالع ُیرجى من التفاصیل،

العنبر إلى طعام تحضر أن سرور بكل ویمكنك
اآلباء. ردھة منطقة في التي الثالجة وتخزنھ في
الطعام على والتاریخ اسمك كتابة تنسى أال نرجو
من مجموعة متنوعة شراء واضح. یمكن بشكل
ُیحضرھا ترولي عربة أي من الخفیفة الوجبات

یوم كل صباح في وذلك عنبر كل إلى المتطوعون
العطالت العامة). عدا (فیما

لصالح الخدمة ھذه بإدارة المتطوعین قسم یقوم
كافة وتذھب خدمات الطعام مع قسم بالتعاون اُألسر

إلى األرباح
للمستشفى. أجل التبرع بھا المتطوعین من قسم



��������������

����

الزیارات
في معھ اإلقامة بالطفل یعتنون ومن اآلباء بإمكان

األوقات. كافة

ھي واألصدقاء لُألسر بالنسبة الزیارة أوقات
الساعة حتى العاشرة صباحا الساعة من

ظھرا الثانیة ومن الساعة ظھرا عشر الثانیة
مساء. السابعة الساعة إلى

بین الغداء لألطفال بعد فترة راحة وھناك
والساعة ظھرا والنصف عشر الثانیة الساعة

مع بالبقاء ألحد ُیسمح وال ظھرا. الثانیة
ومن یعتنون لآلباء إال ھذه الفترة خالل األطفال

باألطفال.
بالغ دائما شخص ھناك أن یكون ویتعین

ال ترغب كنت إذا الزائرین. األطفال بصحبة
توفر المستشفى فإن العنبر، إلى أطفالك أخذ في
بین الجمعة یوم إلى االثنین من لألطفال رعایة
والساعة الثالثة مساء، الساعة التاسعة صباحا
صباحا العاشرة بین األسبوعیة العطالت وفي
ذلك مقابل صغیر رسم وھناك ظھرا. والثانیة
من المزید على للحصول 43 الصفحة (انظر

التفاصیل).
بالعدوى ُیصابون المرضى األطفال إن

والزوار اآلباء على ینبغي بسھولة، ولذلك
الزوار كان مع أطفالھم. وإذا فقط یلعبوا أن

تطلب أن آخر، ُیرجى أو مرض ببرد مصابین
لدیھم األطفال فبعض الزیارة. عدم منھم

والحصبة لمرض الُحماق خاصة حساسیة
تعتقد كنت وإذا األخرى. الُمعدیة واألمراض

ھذه األمراض، صلة بأي من كانت لك أنھ
تكن لم وإذا المستشفى. زیارة عدم فُیرجى

بالمستشفى. االتصال فُیرجى متأكدا،

اإلفاقة عنبر على الخاصة الزیارة قواعد تسري
و Variety عنابر وفي المركزة العنایة ووحدات

.Camperdown و Clancy

العدوى إلیھم ھذه العنابر تنتقل في األطفال فبعض
لذلك للغایة، علیھم خطرا یكون قد وھذا بسھولة.

نشرات تحتوي فائقة. عنایة بذل علیك ینبغي
التفاصیل من المزید الفردیة على العنابر معلومات

الزیارات. ھذه شروط بخصوص

الھواتف
ألغراض السریر ھو بجانب الھاتف الذي إن

Starlight بغرفة یوصلك وأیضا الواردة المكالمات
إجراء یمكنك .Radio Bedrock و Express

بطاقة باستخدام وذلك الھاتف ھذا من خارجیة مكالمات
صیدلیة من والتي یمكن شرائھا ”phoneaway“
مطعم أو الثاني بالطابق Kids Plus Chemist

أیضا وھناك األول. الطابق في Bear Bite Eatery
المستشفى. أرجاء كافة في عامة ھواتف

وأقاربك تجنب استخدام أصدقائك أن تطلب من ُیرجى
إزعاج یتم لكیال مساء الثامنة الساعة بعد األجراس

نومھم. أثناء األطفال

●

●

●

●

●
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                                            سكن اآلباء

طفلك المتاح لك أثناء تواجد نوع وتكلفة السكن عن منسق السكن أن یخبرك بإمكان
بالمستشفى.

یمكن االتصال أنھ إال للسكن بالمستشفى، بالنسبة الحجز إجراءات قبل توجد من أنھ ال وبالرغم
وصولك. الخیارات قبل مناقشة من أجل وذلك (02) 9845 2958 رقم الھاتف السكن على بمنسق

التي الریفیة لُألسر في NSW- بالنسبة المنعزلین سفر وسكن المرضى مشروع الدفع- یوفر مشروع
وسوف والسكن. نفقات السفر في مساعدات المستشفى، عن كم 200 تزید عن مسافة على تعیش

یقدم أن بالمستشفى بك الخاص السكن منسق أو األخصائي االجتماعي الممارس العام أو بإمكان یكون
.NSW في المنعزلین المرضى وسكن سفر مشروع عن المعلومات من المزید لك

العنبر في
وذلك مقابل بدون كنب شكل على سرائر تقدیم یتم
في وحدة ما یكون (باستثناء كل طفل بجانب سریر

للموالید. المركزة العنایة ووحدة المركزة العنایة
على معلومات اإلطالع ُیرجى اآلباء، وبالنسبة لھؤالء
غرفة فھناك محدودة، المساحة أن وحیث ُنزل اآلباء.

بالعنبر. طفل كل مع لیقیم فقط الوالدین ألحد

(لشخص لآلباء العنابر توجد غرفة نوم معظم وفي
مدیر بواسطة تخصیصھا یتم وھي اثنین) أو واحد

لألطفال الطبیة االحتیاجات على بناء التمریض وحدة
كل عن تحصیلھ یتم رسم (وھناك العنبر في الذین

لیلة)

وذلك العنبر في لآلباء وُدش مراحیض ویتم توفیر
استخدام عدم ُیرجى مباشرة. اآلباء غرف من بالقرب

لألطفال. المخصصة المراحیض

محدودة. بالمستشفى تكون األخرى خیارات السكن

اآلباء ُنزل
من محدود عدد یوجد الثاني بالطابق اآلباء في ُنزل

وھناك الكبار. من الثنین تتسع الغرف الفردیة والتي
ویتم إعطاء لیلة. كل مقابل شخص عن كل رسم

بوحدة العنایة أطفالھم یتواجد الذین لُألسر األولویة
للموالید. وباستثناء المركزة العنایة أو وحدة المركزة

فنحن طبیعیا، إرضاعھم یتم الذین الُرضع األطفال
اآلباء. سكن في آخرین أطفال إسكان نستطیع ال

ُیرجى االتصال المعلومات، من المزید وللحصول على
.(02) 9845 2958 رقم الھاتف على اآلباء بُنزل

مكدونالد رونالد منزل
التي تحتاج واُألسر الریفیة المرفق لُألسر ھذا ویتوفر

إعطاء طویلة. ویتم لفترة اإلقامة بالمستشفى إلى
مرض ضد عالجھم یتم الذین األطفال ُألسر األولویة

المعلومات، من المزید على وللحصول السرطان.
على رونالد مكدونالد منزل االتصال بمدیر ُیرجى

.(02) رقم 0600 9845 الھاتف

أخرى سكن خیارات
في الضواحي األخرى السكن خیارات بعض توجد

ھاتفیا ُیرجى االتصال المعلومات، لمزید من المحیطة.
قسم أو (02) 9845 2958 رقم على السكن بمنسق

.(02) 9845 2641 رقم ھاتف على االجتماعیة الخدمة
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بالمستشفى اإلقامة أثناء األطفال أنشطة

الكتب غرفة
وبعضھا األعمار، لكل كتب على مكتبتنا تشتمل

مكان رائع أقراص مدمجة. إنھا متوفر على
كان وإذا الوقت. بعض فیھ ویقضي طفلك لیزوره

علیك سوى ما العنبر، مغادرة یستطیع ال طفلك
استعارة كیفیة عن التمریض موظفي تسأل أن
المسموعة. والشرائط الفیدیو وشرائط الكتب

برامج اللعب
لدینا باللعب المعالجة أخصائیو یقدم

صفر من سن لألطفال أسبوعیة مجموعات
سنة. 12 إلى

التلفزیون
یعرض والذي خاص بكل سریر تلفزیون یوجد

Radio و Starlight Channel قناة
قنوات في مشاھدة ترغب وإذا كنت .BedRock
كاتب مقابلة ُیرجى ذلك- على رسم فھناك تجاریة،

لذلك. الترتیب أجل من فیھ أنت الذي العنبر

برنامج فنون الشباب
الفنون من فنون الشباب سلسلة برنامج یقدم

التسلیة. وأنشطة الحرفیة واألنشطة اإلبداعیة

وفي بالمستشفى المتوفرة أنشطة المرح عن عنبر في كل المعلومات من المزید یتوافر
المحیطة. المناطق
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وغرفة Radio Bedrock
Starlight Express

وغرفة Radio Bed Rock تشترك
ترفیھیة مساحة Starlight في Express

لدینا ویوجد المستشفى. من الثاني بالطابق كبیرة
وأفالم وأغاني وبیانو صغیرة وسینما فیدیو ألعاب
ومن واإلبداعات. الفنون من والكثیر عند الطلب

نقوم ببث لدینا، الحدیثة االستودیوھات خالل
24 مدار على للمرضى مجانا ترفیھیتین قناتین
القناتین ھاتین على العثور ویمكن یومیا. ساعة

سریرك. نھایة عند التلفاز على

على باألستودیو االتصال مریض أي ویستطیع
الھاتف من "53577" رقم المرضى طلبات خط
فیلم أو أغنیة طلب أجل من سریره بجانب الذي
التي یتم أحد المنافسات العدیدة في ا لدخول أو

إجرائھا یومیا.
الجدیدة األشیاء لمشاھدة التلفزیون بمتابعة علیك

Radio إن الغرفة. في تحدث التي والمثیرة
Starlight Express Bed/غرفة Rock
یوجد لألطفال وال خاص مكان عن عبارة ھي

أطباء. بھا

Radio Bed Rock ساعات
االثنین الثامنة مساء من السادسة مساء إلى من

الجمعة إلى

Starlight ساعات
إلى صباحا العاشرة والنصف الساعة من

إلى الجمعة االثنین من مساء الخامسة الساعة
إلى والنصف صباحا الساعة العاشرة ومن

یومي السبت ظھرا والنصف الساعة الثانیة
واألحد
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وقت العودة إلى المنزل یحین عندما اإلخالء    
أمر سھال علیك ذلك نجعل أن ونحن نأمل إلى المنزل العودة إلى شخص یتطلع كل إن

عندما بطفلك الخاص الصحیة الرعایة فریق معك یتناقش سوف ممكن. قدر بأكبر
إلى المنزل. للعودة استعداد على أن الطفل یرون

إما طفلك بحاجة إلى عنایة مستمرة، كان إذا
ممرضات خارجي أو من خالل كمریض

ممرضات أو لدینا اإلكلینیكیة العالقات
فإنھ خالل طبیب أسرتكم، من أو المنطقة
األمر قبل أن لھذا معك الترتیب یتم سوف

المنزل. إلى تعود

أیة االستمرار في إلى بحاجة إذا كنت
لك كیفیة معالجة بالمنزل، فسوف ُتوضح
دعم ممكن. أكبر تلقى وسوف القیام بذلك

بأحد االتصال یمكنك الضرورة، حال وفي
في بطفلك تعتني كانت التي الممرضات

الدعم. من لمزید وذلك العنبر
الھواتف إعطاءك كافة أرقام یتم سوف

المنزل. إلى العودة قبل الضروریة

إعطاءك یتم سوف المنزل إلى العودة قبل
المستشفى في طفلك اقامة عن ملخصا

ملخص ھذا ویدعى . أسرتك لطبیب لتقدیمھ
االحیان بعض في ھذا ارسال یتم اإلخالء.

في البرید . مباشرة إلى الطبیب 

 

ال فإننا كتابیا تصریحا لدینا یكن لم وما
مع المنزل إلى یعود طفلك ندع أن نستطیع

أو الوصیالقانوني. باستثناء الوالد شخص أي
فُیرجى طفلك، ألخذ الحضور علیك تعذر وإذا

وتخبرھا بالشخص االتصال بالممرضة
یكون ذلك أن ویتعین منك. بدال سیأتي الذي
بطاقة معھ یكون ویتعین أن بالغا الشخص
بأخذ لھ یصرح ُموّقع منك وخطاب ھویة

إلى المستشفى. الطفل

طیلة المستشفى األطفال عادة في وسوف تبقى
الحاالت، بعض وفي معالجتھم. خالل الوقت
فإنھ للخروج، مستعدا طفلك یكن لم إذا حتى
لفترات إلى المنزل لھ بالعودة السماح یمكن

مناقشة في التردد عدم ُیرجى قصیرة. زمنیة
الخاص بك. الصحیة الرعایة فریق ذلك مع

وبما المستشفى موافقة بدون غادرت وإذا
ُیطلب سوف فإنھ الطبیة، یخالف االستشارات
القرار. ذلك عواقب عن المسئولیة قبول منك
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المستشفى عامة عن معلومات

ببذل وسوف نقوم االستقرار، من عدم یعاني قد عن وطنھ البعید الشخص أن إننا نتفھم
القسم ھذا الواردة في المعلومات إن أجلك. من األمور أجل تیسیر من ممكن ما ھو كل
عن عنبر كل في المعلومات من المزید أیضا ویوجد المستشفى. خدمات عن كلھا ھي

المحلیة. المنطقة في التي الخدمات

التردد عدم ُیرجى المستشفى، في إقامتك أثناء وقت أي في للمساعدة بحاجة كنت وإذا
لك. مساعدة لتقدیم سعداء من سوف یكونوا أكثر والذین موظفینا من أي سؤال في

وأسرتك لطفلك المقدمة الخدمة تحسین تساعدنا في التي تعلیقاتكم أیضا نقدر إننا
بالمستشفى.
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المساعدة أجل من موظفون

الصحیة التوعیة مسئول
األصلیین للسكان

األصلیین للسكان الصحیة التوعیة مسئول إن
السكان ُألسر الدعم بتقدیم یقوم (AHEO)
المستشفى. إلى یحضرون الذین األصلیین

الصندوق أمین
في الثاني بالطابق الصندوق أمین مكتب یقع
معظم سداد ویمكنك الرئیسي. المدخل مقابل
(EFTPOS (یوجد ھنا المستشفى حسابات

القساوسة
القساوسة توفیر خدمة المستشفى في یوجد

لكافة تقدیم الدعم أجل من 24 ساعة مدار على
الثقافیة. وخلفیتھم دینھم عن النظر بغض اُألسر

التأمل أجل من ھادئة بالطابق الثاني غرفة أیضا وتوجد
والصالة.

الشفویة الترجمة خدمات
أجل من فردیین شفویین مترجمین توفیر یتم
لمدة وذلك الھاتف عبر أو المباشرة الترجمة
ویمكن األسبوع. في أیام سبعة ساعة، 24

الترجمة خدمة إن اإلشارة. للغة مترجم الترتیب لتوفیر أیضا
ولذلك المستشفى، خارج من توفیرھا یتم خدمة ھي الشفویة

مفیدا. یكون المالحظات من ممكن قدر أكبر تقدیم فإن
الخدمة لھذه الترتیب بطفلك یعتنون الذین الموظفون یستطیع

أجلك. من

الترویج وحدة األطفال- صحة
األطفال لصحة

مركز عن عبارة ھو األطفال قسم صحة إن
ویقع  كتب ومتجر المعلوماتیة  للموارد

مفتوح وھو المستشفى، من الثاني بالطابق
صباحا  التاسعة الساعة من الجمعة إلى االثنین من

الكتب من كبیرة مجموعة یقدم وھو مساء. الرابعة إلى
موظفي وبإمكان والُكتیبات. واألفالم اإللكترونیة

تفاصیل االتصال أیضا یقدموا أن األطفال صحة قسم
وأن یقدموا الدعم مجموعات من بمجموعة كبیرة

یمكنك االتصال النادرة. االضطرابات عن معلومات
رقم على ھاتف األطفال صحة بقسم

.(02) 9845 3585
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المرضى صدیق
كحلقة المرضى صدیق یعمل
واألسرة المریض بین اتصال

أجل من وذلك والمستشفى
والمعلومات بخصوص   توفیر الدعم

ومرافقھا. وخدماتھا المستشفى إجراءات
الثاني بالطابق المرضى صدیق یتواجد

ویمكن صحة األطفال بجوار قسم
3535 رقم على الھاتف عبر بھ االتصال
53535 رقم التحویلة أو (02) 9845

سریرك. بجوار الذي الھاتف من

المتطوعون
یبقى أن الممكن من یكون قد

كنت مع طفلك إذا متطوع
المغادرة لوقت بحاجة إلى

التمریض موظفي سؤال ُیرجى محدود.
المزید من التفاصیل. عن

رائعة مجموعة المتطوعین محل ُیقدم
مصنوع الھدایا، والعدید منھا من

و الحظ یمكنك أیضا شراء جالب یدویا.
Bandbaged وسلع المستشفى Bear
یوم مفتوح من والمحل األخرى. الرسمیة

التاسعة الساعة الجمعة من إلى االثنین
ویومي مساء الرابعة الساعة إلى صباحا

صباحا العاشرة الساعة من السبت واألحد
المحل إقفال ویتم مساء. الثالثة الساعة إلى
بدایة في فتحھ وُیعاد المیالد عید عشیة في

عام. كل فبرایر من شھر

ممرضات العنبر
ھو العنبر جدات مشروع إن

للمرضى خدمة متوفرة عن عبارة
طویلة یمكثون فترة زمنیة الذین

الخدمة خالل قسم من ُتقدم الخدمة وھذه
مدرب االجتماعیة. ویمكن أن ُیقیم متطوع

في أیام أربعة أو ثالثة مع طفلك لمدة
أو األسرة ال تستطیع عندما األسبوع

عندما یحتاجون أو الطفل مع األصدقاء البقاء
استراحة. إلى
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المستشفى مرافق

المصرفیة الخدمات
مدار یعمل على Multicard صراف آلي یوجد

مقابل في الثاني بالطابق ساعة وعشرین أربعة
المتطوعین. محل

في النقود) صرف خدمة (مع EFTPOS ویتوفر
Kids Plus Chemist صیدلیة

النقود) صرف خدمة (بدون EFPTOS ویتوفر
أمین الصندوق. عند

األطفال إرضاع
الطبیعیة الرضاعة بأھمیة تؤمن المستشفى إن

وفي لألمھات، لدینا غرفة خاصة وتوجد لطفلك
اإلرضاع. في یمكن استخدامھا أجھزة الغرفة ھذه
موظفون یتخصصون أیضا في المستشفى ویوجد
مقابلة ترید كنت إذا الطبیعیة. الرضاعة دعم في

التمریض وحدة من مدیر ذلك اطلب أحدھم،
بك. الخاص

التغذیة وُغرف طاوالت تغییر المالبس
وتغذیتھم الُرّضع األطفال لتغییر مالبس غرف توجد

والطابق الثالث. بالطابق الثاني
في سنا األكبر األطفال مالبس مرافق لتغییر وتوجد
تغییر غرفة وفي الثالث بالطابق تقییم األطفال مركز
بالطابق المتطوعین محل زاویة من بالقرب المالبس

الثاني.

الصرف آلة
آلة في دوالر واحد فئة من عمالت إلى نقودك قم بتغییر
الطوارئ. قسم مقابل بالطابق الثاني في الواقعة الصرف

الصیدلیة
من مفتوحة Kids Plus Chemist صیدلیة

الساعة إلى صباحا والنصف الثامنة الساعة
والثالثاء االثنین أیام في مساء والنصف الخامسة
الثامنة والنصف الساعة ومن والخمیس والجمعة،

یوم في مساء الخامسة الساعة إلى صباحا
صباحا الثامنة والنصف ومن الساعة األربعاء،
یوم في ظھرا والنصف عشر الثانیة الساعة إلى

السبت.
وأشیاء وھدایا كاملة خدمة صیدالنیة تقدم وھي

.phoneaway ھاتف وبطاقات وطوابع شخصیة
بالطابق المتطوعین محل من بالقرب تقع وھي

التحویلة أو 9689 2999 ھو الھاتف ورقم الثاني
50551 داخل المستشفى. رقم
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األجھزة
أجھزة متخصصة استخدام إلى بحاجة كان طفلك إذا
مدیر تخبر أن ُیرجى االستحمام)، مثال أو (للجلوس

بذلك. التمریض وحدة

الكھربائیة األجھزة
أن یتعین الصیانة السالمة، فإن قسم تحقیق من أجل

أجھزة مثل األجھزة الكھربائیة، بفحص كافة یقوم
والتي الخ. والفیدیو ومضخات الكسب، التلفزیون

قبل الفحص ھذا ویتم المستشفى إلى إحضارھا یتم
للحصول بالعنبر الموظفین مراجعة ُیرجى استخدامھا.

المعلومات. من المزید على

الخاصة والمساحات الحدائق
الحدیقة منھا عدیدة خارجیة مساحات بالمستشفى توجد

ھذه استخدام یمكنك األطفال حیث وحدیقة الصینیة
قبل بك الخاصة مراجعة الممرضة ُیرجى المساحات.
طفلك أن من التأكد ُیرجى العنبر. من طفلك تأخذ أن

زمنیة فترة ألیة خرج إذا وقبعة یرتدي حاجب للشمس
طویلة.

بالمستشفى الخاصة المساحات احترام الرجاء
النفایات. مع التعامل في السلیم" "السلوك وانتھج

عندما التدخین عدم سیاسة مراعاة أیضا ُیرجى
المخصصة المنطقة باستثناء وذلك بالخارج، تكون

للتدخین.

السمع صعوبات
من صعوبات یعانون الذین لألشخاص بالنسبة

(آلة TTY جھاز بھا السمع، فالمستشفى في
بالطابق المحوالت غرفة في یقع ھاتفیة) كاتبة

اإلشارة ویمكن توفیر مترجم للغة الثاني
أجھزة استعارة الممكن ومن الضرورة. عند

ُیرجى سؤال المھنیة. المعالجة قسم اتصال من
طفلك. رعایة على یقومون الذین الموظفین
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المستشفى صیدلیة
صیدلیة منفصلة عن (وھي صیدلة المستشفى تقوم

األدویة بصرف (Kids Plus Chemist
وبعض المقیمین للمرضى المستشفى تصفھا التي

المستشفى صیدلة تكون الخارجیین. المرضى
ُنزل اآلباء) (بالقرب من الواقعة بالطابق الثاني
الساعة من الجمعة االثنین إلى مفتوحة من یوم

مساء. والنصف الرابعة الساعة إلى صباحا التاسعة
العالج وصفة صرف بالصبر عند التحلي ُیرجى
أدویة لألطفال تقدم الصیدلیة خالل صیدلیتنا. من
الذین األطفال المستشفى وكذلك بعض الذین في

وشك على الذین واألطفال الخارجیة العیادات في
لدیك تجعل أن األفضل ومن إلى المنزل. المغادرة

العالج على وصفة تحصل لكي من الوقت كبیر قدر
المنزل. إلى المغادرة قبل بك الخاصة النھائیة

المستشفى مدرسة
والتدریب مدرسة لألطفال في إدارة التعلیم یوجد

عن تزید لمدة بالمستشفى إقامتھم ُیتوقع الذین
رقم على الھاتف المدرسة اتصل بإدارة أسبوع.

المزید على للحصول وذلك (02) 9845 2813
المعلومات. من

االنترنت غرفة
مقابل في األرضي بالطابق تقعان انترنت تُوجد غرفتي

األمامیة الردھة وفي Bear Bite Eatery مطعم
استخدامھما. یمكنك والتي األمن خارج بالمستشفى

الُغرف. ھذه الستخدام بسیط رسم ویوجد

المغسلة
الستخدام ومتاحة بالعمالت تشغیلھا یتم مغسلة وھي
نھایة الممر. في األول الطابق تقع في وھي اآلباء.

أجل من دوالر واحد فئة من عمالت إلى تحتاج سوف
من دوالر فئة 2 من وعمالت والتجفیف الغسل آالت

آلة مسحوق الغسیل. أجل



�� ��

المرافق المحلیة
عدیدة وخدمات للبیع بالتجزئة عدیدة منافذ توجد
Parramatta ویستمید. أطفال مستشفى حول
وبھ العدید المستشفى من وقریب مركز كبیر ھو

والمحالت الكبیرة والمتاجر الحكومیة الدوائر من
ومرافق السینما ودور والمقاھي المتخصصة

عنبر في كل المزید من المعلومات التسلیة. ویوجد
المحلیة. المرافق عن

المفقودة الممتلكات
الطوارئ قسم مقابل في األمن إبالغ مكتب ُیرجى

مفقودة. ممتلكات أیة عن

المریض الطفل إخوة رعایة
المنحدر بالطابق أسفل في األطفال رعایة مركز یقع

الصغار لإلخوة الرعایة توفیر وبإمكانھ األول
أو الطوارئ قسم في أو بالمستشفى المقیمین لألطفال
المركز سبعة یعمل عیادة. أي في موعد الذین لدیھم

صباحا إلى من الساعة التاسعة األسبوع في أیام
ومن الساعة الجمعة، االثنین إلى من مساء الثالثة
أیام العطلة في ظھرا الثانیة إلى العاشرة صباحا

طفلك كان وإذا بسیط رسم وُیوجد األسبوعیة.
لھم. إحضار غداء الغداء، ُیرجى في وقت سیتواجد
فتحھ وُیعاد عید المیالد في عشیة المركز إقفال یتم

الحجز، أجل من فبرایر من كل عام. شھر بدایة في
رقم ھاتف المتطوعین على االتصال بخدمة ُیرجى

.(02) 9845 3840

الحمامات وحمامات المعاقین
في للمعاقین حمامات فیھ بما حمامات مرافق توجد

المستشفى. طوابق كافة
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الطعام لتناول أماكن

Bear Bite Eatery مطعم
المنحدر أسفل في األول بالطابق العاشرة مساء یومیا، إلى صباحا السابعة الساعة من

والسندویتشات السلطات و الساخنة األطعمة من متنوعة مجموعة بیع یتم Bear Bite Eatery مطعم في
البقالة مواد الخفیفة وبعض كریم والوجبات واآلیس والفواكھ والكعك والحلویات والسوشي والمشروبات

.(Phone Away بطاقات في ذلك (بما Telstra وبطاقات ھاتف والمجالت والصحف

Bear Brasserie مقھى
أعلى في الثاني الجمعة بالطابق االثنین إلى من مساء- الثامنة الساعة إلى صباحا الثامنة الساعة من

وھو المقاھي ومرطبات وجبات من متنوعة مجموعة ببیع Bear Brasserie مقھى المنحدریقوم
مرخص. مقھى

األطفال ركن مقھى
شارع في الجمعة، إلى االثنین مساء- من الخامسة الساعة صباحا إلى والنصف السادسة الساعة من

الطبي. األطفال مركز من بالقرب Hainsworth
والمشروبات والسندوتشات والحلویات المقاھي وجبات من متنوعة األطفال مجموعة ركن مقھى یبیع

كریم. واآلیس

السندوتشات محل
قسم بعد الثاني الجمعة- بالطابق إلى من االثنین الساعة الثالثة مساء- إلى صباحا العاشرة الساعة من

مباشرة. األطفال صحة
مجموعة مع سوشي ومشروبات وكذلك جاھزة وسندوتشات مخصوصة السندوتشات سندوتشات محل یبیع

والفواكھ. الخفیفة الوجبات من صغیرة مختارة

Starbucks
الثاني بالطابق الجمعة- إلى من االثنین مساء- الثامنة إلى الساعة صباحا والنصف السادسة الساعة من

الرئیسي. المدخل من بالقرب
األسبوعیة العطلة أیام في مساء الخامسة الساعة إلى صباحا والنصف الثامنة الساعة من

الوجبات من أیضا مجموعة مختارة ولدیھم والمشروبات األخرى. القھوة في Starbucks تتخصص
للبیع.  Starbucks سلع الخفیفة وبعض

المتطوعین وجبات عربة
تزور والتي المتطوعین وجبات عربة من المشروبات و الخفیفة الوجبات من متنوعة مجموعة شراء یمكن

من الخدمة ھذه بإدارة المتطوعین یقوم العامة). العطالت عدا (ما أسبوعیة كل عطلة صباح العنابر كافة
خالل المتطوعین. من للمستشفى بكافة األرباح التبرع ویتم خدمات الطعام قسم منع بالتعاون اُألسر أجل

البیع آالت
العمالت وتغییر الصحیة والمستلزمات مثل األخرى واألصناف والمشروبات الخفیفة الوجبات شراء یمكن

المستشفى. أرجاء في المتواجدة البیع آالت من خالل وذلك
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                                       أرقام ھامة
إذا الذي تطلبھ الرقم من كل قمنا بسرد لقد تجدھا مفیدة. قد التي األرقام بعض ھذه ھي
خالل من تطلبھ یمكنك أن الذي التحویلة رقم وكذلك خارج المستشفى من تتصل كنت

العنبر. في الطفل سریر بجانب الذي الھاتف

الخارج من االتصال رقم التحویلة رقم الصفحة رقم

السكن منسق
الكتب غرفة

الحجز مكتب
(الشكاوى) العیادات مخاطر مدیر

(الحسابات) المالیة
الشفویة الترجمة خدمات

األطفال صحة قسم
المرضى استفسارات

المرضى صدیق
المرضى مسئول عالقات

العامة العالقات
Radio Bedrock

الخدمات تطویر مسئول
المریض الطفل إخوة رعایة

االجتماعیة الخدمة
Starlight غرفة

المتطوعون

(02) 9845 2958                    52958         31
(02) 9845 0808                    50212         32
(02) 9845 2300                    52300         23
(02) 9845 3442                    53442         10
(02) 9845 3166                    53166         38
(02) 9840 3456   (                          )        38
(02) 9845 3585  53585       53588          38
(02) 9845 3777                   53777 
(02) 9845 3535                   53535    10&39
(02) 9845 3673                   53673          12
(02) 9845 3364                   53364
(02) 9845 3571                   53571          33
(02) 9845 3442                   53442          10
(02) 9845 3838                   53838    30&43
(02) 9845 2641  52641       52642   19&33
(02) 9845 3601                    53601         33
(02) 9845 3841                    53841         39

مساء 11 الساعة حتى

أو

أو
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یمكننا اإلنجلیزیة، اللغة فھم في صعوبة األولى أو لدیك اللغة اإلنجلیزیة ھي لغتك تكن لم إذا
أجلك. من مترجم شفوي نوفر أن

(قائمة) المترجمین جدول
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NOTES:
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