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مكان تستمر فيه الحياة األسرية.
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 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 أماكن االستجمام العائلية، 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 لخدمات 
الفحص والتدخل المبكرة األساسية.

رونالد ماكدونالد هاوس®

منزلك عندما تكون بعيًدا عن منزلك
“أول ما تشعر به عندما تسمع التشخيص 

ألول مرة هو أنك دخلت نفق مظلم 
وتحاول الخروج من الجانب اآلخر؛ فتبذل كل 

ما في وسعك لتخرج منه وتصب كل 
طاقتك لتحقيق ذلك”. ولي أمر..

عندما يكون طفلك مصاًبا بمرض خطير، يمكن أن تشعر وكأن حياتك 
قد انهارت، وهذا هو شعور الكثير من العائالت التي تأتي إلينا. 

منذ ما يقرب من 40 عاًما ونحن نرى التضحيات التي يقدمها اآلباء 
واألمهات، وكيف يكونون على استعداد لفعل أي شيء مقابل 

التواجد مع أطفالهم. ولهذا السبب، تم إنشاء منازل رونالد 
ماكدونالد لمساعدة العائالت التي تعاني من نفس ظروفكم في 

الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى المساعدة.

توفر منازلنا فرصة لآلباء واألمهات واألوصياء والقائمين على 
الرعاية واألشقاء فرصة ليكونوا مًعا. حيث سيكون لديهم المساحة 
إلعادة التواصل كعائلة وسيحصلون على الدعم الالزم لمساعدتهم 

على استمرار الحياة األسرية.

البيت بيتك

 نحن نبذل قصارى جهدنا لخلق مكان تشعر فيه بالترحاب وكأنك في بيتك. تضم 
منازلنا أماكن إقامة خاصة ومطابخ مشتركة وغرف للجلوس ومناطق لعب، 

باإلضافة إلى مرافق غسيل المالبس.

لحظات يومية

 يعني وجود العائلة مًعا أثناء عالج طفلك أنك لن تفّوت تلك اللحظات الثمينة 
اليومية الفريدة في الحياة األسرية.

الحب والدعم

 لن نتركك وحدك، فستحظى دائًما بدعم من فريق الموظفين والمتطوعين 
العطوفين ورفقة العائالت األخرى.

هدية لك

 نحن نعلم مدى صعوبة مرض الطفل على وضعك المادي. لذا، فإن اإلقامة 
لدينا هي هدية لك للمساعدة على تخفيف بعض العبء.

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

األمور اليومية البسيطة هي التي تجمع أفراد العائلة مًعا، مثل  
تناول الوجبات وأداء الواجب المدرسي المنزلي واالستحمام وغسل 
المالبس واالستمتاع ببعض الوقت أو مجرد وجود 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.

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

 )نجمع شمل أفراد العائلة(™ 
Keeping families close™

للحصول على مزيد من المعلومات حول منازلنا بما في ذلك 
 مواقعنا، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني: 

rmhc.org.au/houses

منظمة رونالد ماكدونالد 
هاوس الخيرية®

أستراليا


