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أماكن االستجمام العائلي من رونالد ماكدونالد® 

فرصة للرجوع لألشياء المهمة في الحياة  
“كان هذا األسبوع مميًزا للغاية. إنه ألمر 

مدهش أن توجد أماكن مثل تلك للعائالت 
 التي تمر بظروف كالتي نمر 

 أخت أحد الحاالت.

قد يكون من السهل أن تنسى شكل الحياة الطبيعي إذا عانى 
طفلك من مرض خطير. وهناك أوقات قد ترغب فيها في إغالق 

عينيك واالبتعاد عن كل شيء.

أماكن االستجمام العائلية التي نقدمها تمنحك أنت وعائلتك فرصة 
لالسترخاء واستعادة النشاط وإعادة التواصل مع بعضكم البعض. 

دلل أسرتك بقضاء عطلة في أحد أماكننا الخمسة الهادئة 
المخصصة لالستجمام العائلي في نيو ساوث ويلز وأستراليا 

الغربية وكوينزالند.

عطلتك علينا
توفر أماكن االستجمام العائلية الخاصة بنا مكاًنا هادًئا للعائالت 

التي قد ال يكون لديها الوقت أو الموارد المالية لقضاء عطلة 
واالسترخاء. ندعوك لقضاء ما يصل إلى سبعة أيام مع عائلتك. 

هذه هديتنا لك.

نبذة عّنا
عندما تنقلب الحياة رأًسا على عقب بسبب مرض أحد األطفال، 

فإن األمور اليومية هي التي تجمع أفراد العائلة مًعا؛ كتناول 
وجبة أو أداء الواجب المدرسي المنزلي أو االستحمام أو غسل 
المالبس أو االستمتاع ببعض الوقت مًعا أو مجرد وجود أفراد 

العائلة مًعا في نفس المكان.

أملنا هو أن نجعل الحياة اليومية سهلة قدر اإلمكان بالنسبة 
لعائالت األطفال المصابين بأمراض خطيرة. ولدينا العديد من 

البرامج التي تساعد على استمرار الحياة األسرية. 

للحصول على مزيد من المعلومات أو لحجز أحد أماكن االسترخاء 
rmhc.org.au/familyretreats  العائلية، تفضل بزيارة الموقع

المنازل  
    تقدم لك تلك المنازل فرصة لتكون أنت وأفراد أسرتك في مكان إقامة خاص 

بكم قريب من المستشفى التي ُيعالج فيها طفلك. نرحب بجميع أفراد أسرتك 
وأقاربك من الدرجة األولى وجميع الدرجات..

الغرف العائلية  
    تمنحك الغرف العائلية الموجودة لدينا أنت وعائلتك فرصة لالستراحة خارج جناح 

المستشفى. إنها مكان لالسترخاء: ألخذ قيلولة أو تناول وجبة أو فنجان من 
الشاي. يمكنك االنتعاش أو اللعب مع أطفالك أو الدردشة مع العائالت األخرى 

والموظفين..

برنامج التعلم  
    اإلقامة الطويلة في المستشفى تعني التغّيب عن المدرسة. لكن من خالل 

التعليم الفردي، نقوم بموائمة برنامج التعلم الخاص بنا بما يتناسب مع 
احتياجات طفلك. فمن المهم أن يشعر طفلك بالدعم حتى يتمكن من متابعة 

دراسته بثقة. . 

أماكن االستجمام العائلية  
    قد يكون هذا هو آخر شيء يأتي في ذهنك، ولكن ما تحتاج إليه عائلتك هو 

فترة راحة، وأنتم تستحقونها. دلل جميع أفراد العائلة بإقامة مجانية لمدة 
أسبوع في أحد األماكن العائلية المخصصة لالستجمام، واستمتعوا برفقة 

بعضكم البعض مرة أخرى.. 

خدمات الرعاية المتنقلة    
    تم إنشاء خدمات الرعاية المتنقلة بالشراكة مع مؤسسة رويال فار ويست 

)Royal Far West( لتقديم الرعاية لألطفال في المناطق النائية والريفية في 
نيو ساوث ويلز. فنحن نؤمن أن ُبعد المسافة ال ينبغي أن يكون عائقًا أمام 

تلقي األطفال في المناطق الريفية والنائية في نيو ساوث ويلز خدمات 
الفحص والتدخل المبكرة األساسية.. 

احتضن الحياة  
امنح نفسك الفرصة لترك ضغوط حياة المستشفى وراءك. انَس كل شيء 

واستمتع بوقت ثمين مع العائلة. اذهب للتنزه ومشاهدة شروق الشمس 
وغروبها والعب واضحك وانعم بالحياة. . 

ُذق طعم الحياة الطبيعية مرة أخرى
كل ما يريده الطفل المريض هو فرصة ليشعر بأن حياته طبيعية مرة أخرى. أماكن 

االسترخاء العائلية التي نقدمها تمنح طفلك فرصة لالستكشاف واالسترخاء 
وتناول الطعام اللذيذ والقيام بكل األشياء العادية التي يحب األطفال القيام 

بها. 

استمتع باألوقات السعيدة  
متى كانت آخر مرة رميت فيها المشكالت وراء ظهرك واستمتعت؟ هذه فرصة 

إلعادة الروابط الفريدة بين أفراد عائلتك واالستمتاع باللحظات البسيطة والضحك 
من القلب والدعابات التي ال يعرفها إال أنتم.

اصنع ذكريات
كل عطلة هي فرصة لخلق ذكريات جديدة. ذكريات جميلة مليئة باللحظات الغالية 

مع أحبائك. ويمكن للعطلة التي تكون عائلتك في أمس الحاجة إليها أن تجعل 
الذكريات أكثر تميًزا..

1300 307 642 rmhc@rmhc.org.au rmhc.org.au
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 )نجمع شمل أفراد العائلة(™ 
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