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نسخة الفتيات



تشفى اليوم، سأذهب إلى موعد في قسم المسالك البولية بمس

Boston Children’s Hospital  .



، سنتبع العالم ات أوًلا

البرتقالية إلى مبنى 

Hunnewell  .

ثم نركب المصعد إلى

.  الطابق الثالث



قول والدّي سنسير إلى مكتب اًلستقبال ونقف بال حراك بينما ي

.  أننا وصلنا



بعد ذلك، سأجلس على

ادى مقعد وأنتظر حتى ين

.اسمي



ا، قد أنتظر وقتاا قص يرا

أو قد أنتظر وقتاا 

.طويالا 

دوء ويمكنني اللعب به

.يبلعبة أثناء انتظار



عندما يحين دوري 

ستنادي المساعدة 

.  السريرية على اسمي

وسأذهب أنا ووالدّي إلى

.غرفة جديدة



سأقف على الميزان

.ألعرف وزني



.  بعد ذلك، سترى كم طولي

سأقف وظهري مستنداا إلى

ى الحائط وعيناي تنظران إل

وستلمس مسطرة . األمام

.القياس أعلى رأسي برفق



بعد ذلك، سيُقاس ضغط

ستضع المساعدة . دمي

السريرية قطعة قماش حول

.ذراعي

سأشعر أن قطعة القماش 

كلة ضيقة، ولكن ًل توجد مش

.  في ذلك



قد تطلب مني المساعدة 

السريرية أن أتبول في

ا قد يكون هذا مختلفا . كوب

عما اعتدته، لكن ًل توجد

يمكنني. مشكلة في ذلك

أخذ الكوب إلى الحمام 

.  للتبول فيه



ثير من قد ألتقي بالك. ستحدث أشياء كثيرة خالل زيارتي

، سأقابل . األشخاص المختلفين .  ة مختلفةفي غرفطبيبأوًلا

.  وسيأتي والدّي معي



سيسأل . ومع والديّ معي الطبيبسيتحدث 

أسئلة وقد يطرح والديّ . أسئلة كثيرةالطبيب

ا .أيضا



سيفحصني الطبيب

لمعرفة المزيد عن 

.حالتي



أن يطلب مني الطبيبقد 

أسير على كعبّي وأصابع

مني أن يطلبوقد . قدميّ 

رىليأرفع ذراعّي في الهواء 

.مدى قوتي



ي بعد ذلك، سوف أنام ف

قد . وضع اًلستلقاء

يضغط الطبيب على

كر وسأتذ. بطني بيديه

أن أحافظ على جسمي 

.  ثابتاا



دام إلى استخيحتاج الطبيبقد 

ة المنطقليفحصمصباح خاص 

. ويلمسهاالتي أتبول منها 

اوسيفحص هذا و. مؤخرتي أيضا

.  كيف يعمل جسمييعرفلكي 

.  قتسيبقى والدّي معي طوال الو



ني بها مع والدّي حول الطرق التي يمكنسيتحدث الطبيب

.  المحافظة على صحة جسدي



ا ممرضة أو أخصائياا اجتماعياا ، ل. قد أقابل أيضا كن يمكنني ًل أعرف من سألتقي أوًلا

.  إذا كنت أريد معرفة األمر" ماذا سيحدث بعد ذلك؟"الطبيبأن أسأل والدّي أو 



بعد انتهاء زيارة عيادة 

المسالك البولية، سأعود

.  إلى المنزل

بي سيكون الجميع فخورين

للغاية ألنني قمت بعمل

!رائع



:ُمعّد بواسطة

Autism Spectrum Center وعيادة المسالك البولية ،

(Urology Clinic) الطفل، وقسم خدمات حياة

(Child Life Services  )


