
Ronald McDonald Family Room® )ُغَرف رونالد ماكدونالد العائلية®(

مكان تستمر فيه الحياة 
المنزلية..

 رونالد 
 ماكدونالد 

هاوس®



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 واللعب 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 العائلي   
    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    
 Royal( تم إنشاء خدمات الرعاية المتنقلة بالشراكة مع مؤسسة رويال فار ويست    
Far West( لتقديم الرعاية لألطفال في المناطق النائية والريفية في نيو ساوث 
ويلز. فنحن نؤمن أن ُبعد المسافة ال ينبغي أن يكون عائقَا أمام تلقي األطفال 

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

رونالد ماكدونالد هاوس®

مكان لالسترخاء 
اشعر بإنسانيتك مجدًدا

بعد قضاء ليلة طويلة في جناح المستشفى، فإن وسائل الراحة الجيدة هي التي 
يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن. توفر غرفنا العائلية كل وسائل الراحة التي 

تحصل عليها في المنزل داخل المستشفى حتى تشعر بإنسانيتك مجدًدا. . 

شارك رحلتك
غالًبا ما تكون العائالت التي تمر بظروف مشابهة لظروفك هي األكثر قدرًة على 

فهمك والتعاطف مع مشاعرك. غرفنا العائلية هي مكان يمكنك من خالله مشاركة 
قصتك مع العائالت األخرى ودعم بعضكم البعض طوال الرحلة. . 

عائلتك الثانية
المتطوعون في الغرف العائلية موجودون من أجلك. سواء كان ذلك لتحضير كوب 

من الشاي أو المساعدة في غسيل المالبس أو حمل طفلك أو اللعب مع األطفال أو 
طمأنتك عند الحاجة. .  

كن مع العائلة  
وقت االستحمام ووقت اللعب وصحبة شخص مألوف...غالًبا ما تتوقف في مثل 

هذه اللحظات بسبب الحياة في المستشفى. لكن الغرف العائلية توفر مكاًنا ألفراد 
العائلة لاللتقاء مًعا، لن تفوتك إذن تلك اللحظات اليومية التي تجعل الحياة األسرية 

مميزة للغاية..

1300 307 642 rmhc@rmhc.org.au rmhc.org.au

““في غرفة رونالد ماكدونالد العائلية، يمكنك 
التوقف للحظة واالستراحة. ستسترخي 

وتشعر أنك في منزلك بمجرد الدخول فيها”. 
ولي أمر..

عندما تكون بجوار سرير طفلك في المستشفى يوًما بعد يوم، فإن 
األشياء البسيطة تصنع الفرق األكبر. وجه ودود.. كوب شاي.. دش 

دافئ ومالبس نظيفة.. طعام جيد ومكان للراحة. تمنحك غرف رونالد 
ماكدونالد العائلية أنت وأسرتك فرصة لنسيان ضغوط الحياة التي 

تواجهها في جناح المستشفى- ولو لفترة قصيرة. تقع الُغرف بالقرب 
من األجنحة التي يقيم فيها األطفال، وهي أماكن مجانية لعائالت 

األطفال الذين يتلقون العالج داخل المستشفى. . 

التركيز على طفلك
تمنحك غرفنا العائلية استراحة من البيئة السريرية وتوفر لك مساحة 

شبيهة بالمنزل حتى تتمكن من االسترخاء وتجديد طاقتك والتركيز على 
تعافي طفلك بنسبة 100%.  

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 حول الغرف العائلية بما في 
 ذلك مواقعنا، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني: 

rmhc.org.au/familyrooms 

منظمة رونالد ماكدونالد 
هاوس الخيرية®

أستراليا

 )نجمع شمل أفراد العائلة(™ 
Keeping families close™


