العائلة … غالية

ونحن هنا لإلهتامم بعائلتك

الدعم
تطبيق منهج رعاية متمحور حول العائلة ،فنحن نكرس جهودنا لدعم .
عائالت املرىض أثناء وجودهم يف مستشفى بوسطن لألطفال
ونحن متواجدون لإلجابة عىل األسئلة ،ولتوفري املصادر ،ولتوجيه العائالت
أثناء وجودهم يف املستشفى

للتواصل معنا
مركز هيل للعائالت
أوقات العمل
اإلثنني – للجمعة  8صباحا  7 -مسا ءا
السبت  /األحد  9صباحا  5 -مسا ءا
العطل الرسمية  9صباحا  1 -مسا ءا
617-355-6279
Center.families@childrens.harvard.edu
www.childrenshospital.org/families

اإلحتياجات األساسية أثناء وجود العائالت يف املستشفى

الضيافة:
مبوقعه يف ردهة املستشفى ،فإن مركزهيل للعائالت يقدم لكم الدعم والخدمات لجعل زيارتكم
أكرث راحة .فهناك القهوة والتفاح املجانني يوميا .وهناك مساحات مخصصة إلحتياجات العمل /أو
الدراسة ،وغرفة لإلرضاع ،وغرف مؤمترات مخصصة لإلجتامعات الخاصة .وباستطاعة موظفي اإلستقبال
مساعدتكم يف البحث عن األماكن ،ويف الحصول عىل بطاقات الغسيل ومنظفات الغسيل ،وعىل قصات
شعر مقدمي الرعاية للمرىض ،ومبساعدة فريقكم الطبي ،ميكنكم الحصول عىل املالبس يف الحاالت
الطارئة .

سبل التواصل:
حافظوا عىل تواصل مستمر مع فريق الرعاية الخاص بكم ،ومع أحبائكم .نحن نوفر أجهزة الحاسوب
لألطفال وللراشدين ،باإلضافة إىل محطة شحن للتلفونات .وبإستطاعة موظفي اإلستقبال مساعدتكم
يف الوصول للسجالت الطبية ،ويف الحصول عىل خدمات كاتب العدل .وبإستطاعة العائالت حضور
النشاطات وورشات العمل املتنوعة ،والوصول لفيديوهات تعليمية متنوعة باللغتني اإلنجليزية
واإلسبانية ،وذلك ملعرفة معلومات أكرث حول الرعاية املقدمة لهم ،وحول الربامج املتنوعة التي تقدمها
املستشفى .

عروض برنامج الصحة والعافية

617-919-4319

يوفر برنامج العائلة للصحة والعافية ،عروضا متنوعة ومصممة للحفاظ عىل صحة وعافية املرىض
والعائالت أثناء وجودهم يف املستشفى .وتشتمل هذه العروض عىل الرييك ،واليوغا ،واملساج ،والتأمل،
والزومبا .وتقدم جلسات الرييك التعليمية ملقدمي الرعاية للمرىض .
إتصلوا بنا لتحديد موعد!

األوارص الثقافية :
هناك موظفون ،ومصادر وبرامج للمرىض والعائالت تقدم باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والعربية .وتوجد
فيديوهات باللغة اإلسبانية عن مواضيع مختلفة حول املستشفى عىل املوقع اإللكرتوين التايل
وبإستطاعة موظفي اإلستقبال توجيهكم لكافة املصادر األخرى childrenshospital.org/guia .
واملقدمة بطرق مدعمة ثقافيا .

األنشطة املقدمة لألطفال وللمراهقني
برنامج باوبرنت لألنشطة مبساعدة الحيوانات

617-355-6743
Paw.Prints@childrens.harvard.edu
برعاية جمعيات بت سامرت الخريية ،فإن برنامج باوبرنت يقدم الفرصة للمرىض ولعائالتهم للقاء شخيص
أو إفرتايض مع كلب معالجة مسجل .حيث توفر زيارة كلب املعالجة للمريض تحويل إهتامم صحي عن
الروتني املعتاد يف املستشفى ،وتوفر أيضا فرصة للتواصل اإلجتامعي .وملزيد من املعلومات ،فالرجاء زيارة
الفيديوهات املحملة عىل املوقع االلكرتوين التايل :
http://www.childrenshospital.org/pawprints
الفنون والرتفيه
هناك مساحة مخصصة للمرىض وإلخوانهم وأخواتهم لللعب وللإلستكشاف .وبدعم من إختصايص
حياة الطفل ،فهناك العديد من النشاطات الفنية واأللعاب لإلستمتاع بها .وهناك الكثري من النشاطات
األسبوعية واملتنوعة والتي ميكن املشاركة بها ،وتتضمن :بوسطن للبالية ،ومتحف الفنون الجميلة،
والفنانني ،واملمثلني ،واملوسيقيني ،واملتطوعني .ويستطيع األطفال الوصول إىل كتب مخصصة ،وأجهزة
كمبيوتر ،وشبكة جت ويل عىل شاشة التلفاز .ويوفر إختصايص حياة الطفل الدعم للمرىض عند إدخالهم
للمستشفى و /أو عند القيام بأي إجراءات طبية .

مواقف السيارات والسكن
خط اإلتصال بالسكن
617-919-3450, ext. 4
ملساعدة العائالت يف إيجاد السكن يف الفنادق ،ويف أماكن اإليجار قصرية األمد ،أوعن طريق الرشكاء
املجتمعيون مثل بوسطن هاوس ،بيوت الضيافة ،أو بيت ضيافة رونالد ماكدونالد .
برنامج إسكان املرىض والعائالت
الخيار رقم ، 1
617-919-3450
يوفر برنامج السكن الداخيل هذا سكنا بأسعار معقولة ملا يقارب  42عائلة ،بينام يتلقى أطفالهم الرعاية
والعالج الذين هم بحاجته يف مستشفى بوسطن لألطفال ،سواءا كمرىض نزالء يف املستشفى ،أو كمرىض
متابعون يف العيادات الخارجية للمستشفى .ويوفر الربنامج سكنا يف بيت ديفون نيكول للضيافة ،ويف
نزل ياويك فاميل أيضا .وإذا كانت لديكم أية إستفسارات أو للحجوزات ،فبإمكانكم ذلك من خالل املوقع
اإللكرتوين ،أو الربيد اإللكرتوين ،أو الهاتف .
مواقف السيارات
توجد مواقف لسيارات العائالت مقابل  10$لكل يوم ( أو مقابل  15$عن طريق خدمة صف السيارة
وإحضارها لكم) ،وذلك بعد أن يتم ختم بطاقة املوقف من قبل موظفي اإلستقبال املتواجدين يف ردهة
مدخل املستشفى .وهناك برنامج ملواقف السيارات ألهل املرىض النزالء يف املستشفى والذين يؤهلهم
دخلهم املادي عىل الوصول إليه من خالل هذا املركز.

برامج الدعم
توجيه عائلة لعائلة
FamilytoFamily@childrens.harvard.edu
بإستطاعة املرىض املدربني /العائالت املدربة توفري الدعم لنظرائهم يف هذا التدخل قصري األمد .ويختلف هذا
الدعم بحسب الربنامج ،ويشمل املكاملات الهاتفية مع مرىض العيادات الخارجية ،وزيارات للمرىض النزالء يف
املستشفى ( وهي محدود ة (.
لجنة إرشاد املراهقني
TeenAdvisory@childrens.harvard.edu
وتتكون هذه اللجنة من أشخاص يف أعامر املراهقة والشباب ،ما بني  14سنة و  22سنة ،والذين هم
مرىض ( حاليني أو سابقني) وأخوانهم /وأخواتهم ،يف مستشفى بوسطن لألطفال ،وهم يعربون عن
أفكارهم وعن ما يقلقهم ،ويطورون وميارسون مهارات الدعم الذايت ،ويعملون لتحسني املستشفى
وجعلها مكانا أفضل لجميع األشخاص الذين يف أعامراملراهقة والشباب.
مجلس اإلستشارة العائيل
FamilyPartnerships@childrens.harvard.edu
أْولياء األمور كمستشارين :وقد تم تأسيس هذا املجلس كمجموعة هدفها مشاركة املوظفني واألطباء يف كل
شيئ بدأ من التغيريات يف سياسات املستشفى ووصوال إىل بناء التحديثات يف الرعاية العيادية ،وذلك من
منظور الوالدين .وبإستطاعتكم املشاركة عن طريق اإلجتامعات الشهرية الشخصية ،أو من خالل املجلس
اإلفرتايض .

خدمات التعزية واملواساة
617-355-3195

Bereavement.Program@childrens.harvard.edu
تنسق هذه الخدمات ما بني جميع النشاطات الداعمة ،ومتد جسور التواصل ،وتوفر املصادر للعائالت املكلومة يف
مستشفى بوسطن لألطفال ،ومبا فيها ورشة عمل سنوية للتكيف مع الحزن يف حالة فقدان عزيز( اإلبقاء عىل أوارص
التواصل) ،ومراسم ذكرى سنوية لتكريم واسرتجاع ذكرى مرىض مستشفى بوسطن لألطفال .ويشارك يف هذا الربنامج
إختصاصية إجتامعية عيادية تعمل بالتعاون مع مقدمي الرعاية الطبية يف جميع أنحاء مستشفى بوسطن لألطفال .

Yawkey Family Inn

Devon Nicole House

” إن مركز العائالت هو من أفضل األماكن يف
املستشفى ،وفبه الكثري من وسائل الراحة ،وهو
منظم دامئا .وإبني يتطلع شوقا لزيارة هذا املركز
بعد كل موعد طبي “.
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