
Ronald McDonald® Learning Program )برنامج رونالد ماكدونالد® التعليمي(

مكان تستمر فيه الحياة المدرسية.

برنامج 
رونالد 

ماكدونالد® 
التعليمي



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

برنامج رونالد ماكدونالد® التعليمي

فرصة لمتابعة الدراسة
“ال يقتصر األمر على متابعة الدراسة فحسب، بل 
التواصل مع أصدقائك. حيث يمنحك برنامج التعلم 

مزيًدا من الوقت للتركيز على جوانب الحياة المدرسية 
األخرى”. )طالب(

المدرسة هي المكان الذي يصبح فيه األطفال جزًءا من المجتمع؛ حيث 
يتعلمون فيه ويلتقون بأصدقائهم. ويمكن أن يتسبب التغّيب عن 
المدرسة نتيجة مرض خطير و/أو إصابة و/أو حالة نفسية في جعل 

األطفال يشعرون بالوحدة والقلق بشأن التخلف عن مواكبة زمالئهم. لكن 
في منظمة رونالد ماكدونالد هاوس الخيرية، نرى أن التعلم ينبغي أال 

يتوقف عندما يتعّطل مسار حياة طفلك. لذا نقدم مجموعة من خدمات 
الدعم التعليمي للطفل بمجرد أن يشعر بالقدرة على ذلك لمساعدته 

على متابعة العمل المدرسي.  

هدية التعليم

التعليم ينمي قدرات األطفال أكاديمًيا واجتماعًيا وعاطفًيا. لذلك يهدف 
برنامج رونالد ماكدونالد التعليمي إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تقديم 
أفضل النتائج للعائالت من خالل الحد من آثار مرض طفلهم الخطير و/أو 
إصابته و/أو حالة صحته النفسية. برنامج التعلم لدينا متاح لألطفال في 
سن المدرسة الذين فاتهم قدر كبير من التعليم بسبب إصابتهم بمرض 
خطير. ونحن ندعم أطفال األقاليم والَحَضر على مستوى مجموعة كبيرة 

من فئات األمراض.

الدعم الفردي

كل طفل وكل حالة ُتَعد فريدة من نوعها. لذا، يقدم برنامج التعلم الخاص 
بنا دروًسا فردية مصممة خصيًصا لتلبية احتياجات الطفل مع توفير معلم 

متمرس، وتقييم تعليمي وعالج للنطق وعالج مهني عند االقتضاء، 
لمساعدة طفلك على العودة إلى المشاركة في عملية التعلم.  

برنامج مصمم خصيًصا لطفلك

نحن نصمم برنامج التعلم لطفلك بما يناسب احتياجاته التعليمية الخاصة 
لضمان حصوله على أفضل استفادة من البرنامج.

عودة الطفل إلى الحياة الطبيعية

يمكن أن يفقد الطفل الثقة في نفسه بعد أن يتغّيب عن المدرسة لفترة 
طويلة. لذا، فإن الحصول على الدعم من خالل برنامج التعلم الخاص بنا 

يمكن أن يعيد األمل لطفلك ويساعده على الشعور بالنجاح كمتعلم. كما 
يساعده على الشعور بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

الشعور بالثقة مرة أخرى

تم تصميم برنامج التعلم لدينا لدعم األطفال لمتابعة العمل المدرسي. 
حيث تنشأ عالقات قوية بين المعلم والطالب واألسرة والمدرسة 

لمساعدة األطفال على بناء الثقة في قدراتهم.   

نبذة عّنا
عندما تنقلب الحياة رأًسا على عقب بسبب مرض أحد األطفال و/أو 

إصابته و/أو حالته النفسية، 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.  

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 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    
    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. 

للحصول على مزيد من المعلومات أو للتقدم لبرنامج التعلم، تفضل 
rmhc.org.au/learningprogram بزيارة الموقع

منظمة رونالد ماكدونالد 
هاوس الخيرية®

أستراليا

 )نجمع شمل أفراد العائلة(™ 
Keeping families close™


