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Manual Wheelchair

ما هو الكريس املتحرّك يدويًا؟
What is a manual wheelchair?

الكريس املتحرّك يدويًا هو كريس بعجالت. يف بعض الكرايس يستطيع املستخِدم 

تحريكها بدفع العجالت الخلفية بيديه. كام أن املقابض املوجودة خلف املقعد 

تساعد عىل قيام شخص آخر بدفع الكريس.

متى أستخدم الكريس املتحرّك يدويًا؟
When do I use a manual wheelchair?

يُستخَدم الكريس املتحرّك يدويًا إذا كنت تشعر بانعدام السالمة أو بالضعف أو 

انعدام التوازن أثناء الوقوف، أو إذا كنت تستطيع حمل جزء من وزن جسمك فقط 

)مثالً خالل فرتة التعايف بعد عملية جراحية(. يُرجى االتصال بفريق خدمة املجتمع 

املحيل أو تحّدث مع طبيبك بشأن إحالتك إىل أحد املعالجني الوظيفيني. سيويص 

املعالج الوظيفي لك باستخدام كريس متحرّك يدويًا إذا كان الزًما.

كيف يجب أن أعّدل الكريس املتحرّك يدويًا؟
How should I adjust a manual wheelchair?

يجب قياس الكريس املتحرّك يدويًا مبا يناسبك إلتاحة املجال لك للتنّقل بأمان وليكون وضعك صحيًحا. ويجب أن يقوم معالج وظيفي بعملية القياس. 

ميكن أن يؤدي الكريس املتحرّك يدويًا الذي ال يكون بالقياس الصحيح إىل أمل يف العضالت واملفاصل وإىل ضعف القوام.

بعض املميزات االختيارية أو التي ميكن تعديلها هي:

مسندا الذراَعني متوفران بأطوال مختلفة وميكن تعديل ارتفاعهام ويكونان ثابتنَي أو ميكن فصلهام  •

لوحتا القَدمني تكونان ثابتَتني أو أو ميكن طويهام أو فصلهام  *

الهياكل ميكن طويها أو أن تكون قطعة جامدة  *

املقاعد ميكن تصميمها بحيث تتّسع لوسادة تخّفف الضغط  *

العجالت الخلفّية تتوفر بأحجام مختلفة وكذلك بأوزان مختلفة  *

العجالت األمامية الصغرية تكون مملوءة بالهواء أو االسفنج أو تكون صلبة   *

سيقّرر معالجك الوظيفي املميّزات األفضل لك.



الكريس املتحرّك يدويًا

ما هي االحتياطات التي يجب أن أتّخذها عند استخدام الكريس املتحرّك؟
What precautions should I take when using a wheelchair?

اجلس بوضع جسمك عىل الجزء الخلفي من الكريس املتحرّك   •

دامئًا شّد الفرامل وارفع لوحتَي القَدمني عندما تريد الوقوف  •

ال تقف عىل لوحتَي القَدمني ألن الكريس سينقلب عندئٍذ إىل األمام  •

حافظ عىل ثبات مسنَدي الذراَعني يف مكانهام ويف الوضع الصحيح  •

تأكّد من أن قدَميك موضوعتان بثبات عىل لوحتَي القَدمني. وأبِق عىل يَديك وذراَعيك وأصابع يَديك بعيدة عن قضبان العجالت حتى ال تعلق بها  •

أبِق وزن جسمك إىل األمام عند السري عىل سطح مائل إىل األعىل  •

عند الَسري عىل سطح مائٍل إىل أسفل ِس ببطء ليك تظل متحّكاًم بالكريس املتحرّك  •

كيف أعتني بالكريس املتحرّك؟
How do I care for a wheelchair? 

الصيانة األسبوعية:الصيانة اليومية:

امسح الكريس بخرقة نظيفة رطبة افحص ضغط العجالت•   •

نظّف األجزاء املنّجدة من الكريس مبحلول تنظيف لطيف   •

نظّف وافحص العجلتنَي الصغريتنَي األماميتنَي للتأكّد من ثباتهام وعدم ميالنهام   •

تأكّد من أن الفرامل مثبّتة بالهيكل بإحكام وأنه ميكن تفعيلها بسهولة  •

•  افحص العجلَتني للتأكّد من أن القضبان سليمة وأن حافتها املخّصصة للتحريك باليَدين ليست محنيّة

سيبنّي لك معالجك الوظيفي كيفية االعتناء بكرسيك املتحرّك يدويًا.

Manual Wheelchair

تّم إعطاؤك معداتك من جانب:
Your equipment has been issued to you by:

يُرجى التحّدث مع معالجك الوظيفي إذا كانت لديك أية أسئلة عن استخدام الكريس املتحرّك يدويًا.

خدمات الرتجمة الشفهية
Interpreter Services 

يتوفّر مرتجمون شفهيون محرتفون إذا احتجت إىل مساعدة يف فهم اللغة اإلنكليزية أو التحّدث بها.

إن خدمات الرتجمة الشفهية مجانية وسيّة. ميكنك طلب مرتجم شفهي إذا مل تُعرض عليك هذه الخدمة. سيقوم املوظفون بطلب مرتجم شفهي لك. 

وإذا احتجت إىل مرتجم شفهي لالتصال بنا يُرجى االتصال بخدمة الرتجمة الخطية والشفهية الهاتفية عىل الرقم 450 131.

تّم إعداد هذه النرشة لتزويدك مبعلومات حول الغرض من املعدات املوصوفة لك واستخدامها بطريقة آمنة وتركيبها. وهذه املعلومات هي دليل فقط ويجب استخدامها إىل جانب التوعية التي 

يقّدمها لك معالجك الوظيفي.

توىّل كتابة هذا املورد أقسام العالج الوظيفي يف مستشفى صذرالند ومستشفى سانت جورج ومستشفى كلفاري مًعا يف 2015.

تّم تقديم التمويل للرتجامت من جانب خدمة الصحة متعّددة الثقافات، مكتب مقاطعة الصحة املحلية ملنطقة جنوب رشق سيدين.

معالجك الوظيفي:
Your Occupational Therapist:

الهاتف:
Phone:
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