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!تهھانيینا  
االططرريیقق! منتصفف منن أأكثرر قططعتت لقدد  

 
 

 
 

االتاليیة: االهھامة االمعلووماتت مررااجعة يیررجى ططفلكك٬، إلنجابب ااستعدداادداا  

إإلى: بكك االخاصة االووالددةة قبلل ما ززيیاررااتت عدددد يیتغيیرر سووفف  
• -28 ااألسابيیع في أأسبووعيینن كلل  36  
• 36 ااألسبووعع بعدد أأسبووعع كلل   

 بعضض إإعططاؤؤنا يیررجى االمقبلة. ززيیاررتكك في إإحضاررهھھھا فيیجررىى عملكك٬، لمكانن لتقدديیمهھا ططبيیة إإجاززةة إإلى بحاجة كنتت إإذذاا االططبيیة: ااإلجاززااتت
إإليیكك. ووإإعاددتهھا ااإلجاززةة ووررقة إلكمالل االووقتت  

 بذذلكك االقيیامم على قاددررةة تكووني لمم حالة في عنكك بالنيیابة االططبيیة االقررااررااتت ااتخاذذ يیمكنهھ شخصص ااختيیارر عليیكك يیجبب االصحيیة: االررعايیة ووكيیلل
 ما ززيیاررةة أأثناء االمعبأةة ااالستماررةة إإحضارر يیررجى االمجمووعة. هھھھذذهه ضمنن مووجوودد االصحيیة االررعايیة ووكيیلل االمستشفى. في إإقامتكك أأثناء بنفسكك
االقاددمة. االووالددةة قبلل  

 ططبب في ممتاززيینن أأططباء CHA تمتلكك االووالددةة. بعدد للططفلل االخددماتت تقدديیمم منن يیتمكنن حتى لططفلكك ططبيیبب ااختيیارر االمهھمم منن ااألططفالل: ررعايیة
 على بنا االخاصة ططبيیبب عنن االبحثث بخددمة ااالتصالل أأيیضا وويیمكنكك االمررفقة. االنشررةة في عنهھمم االمززيیدد معررفة وويیمكنكك ووااألسررةة ااألططفالل
-1305 االررقمم 665-  ططبيیبب على االعثوورر في االمساعددةة على للحصوولل www.challiance.org/beapatient ززيیاررةة أأوو 617
لططفلكك.  

ااألجررةة). أأوو (االشخصيیة بالسيیاررةة االمستشفى مغاددررةة عندد إإلززااميیة االسيیاررةة: مقاعدد  

االمررفقة. االمعلووماتت قررااءةة يیررجى االحملل. فتررةة أأثناء االلقاحح هھھھذذاا تلقي أأهھھھميیة بشأنن االمشووررةة تتلقيینن سووفف :TDaP لقاحح  

 بالررقمم ووااالتصالل االمررفقة االتفاصيیلل قررااءةة يیررجى لدديینا. للمررضى االووالددةة بشأنن مجانيیة تثقيیفيیة ددررووسس نقددمم إإننا االووالددةة: بشأنن االتثقيیفف
تررغبيینن. االذذيي االددررااسي االفصلل في للتسجيیلل االمددررجج  

االووالددةة. بعدد لكك االمتاحة االحملل منع ووسائلل بشأنن االمشووررةة تتلقيینن سووفف االووالددةة: بعدد االحملل منع  
 
 
 

مع بالتعاوونن         
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هھھھلل لدديیكك أأسئلة؟  
٬، يیررجى ااالتصالل بنا لمناقشة MyChartإإذذاا كنتت تستخددميینن  ال تترردددديي في ططررحهھا.

أأيي مخاووفف لدديیكك بشأنن االططفلل٬، أأوو بشأنن حملكك٬، أأوو بشأنن أأيي منن ااألعررااضض االتي لدديیكك. 
للحاالتت أأوو االررسائلل غيیرر االططاررئة حيیثث أأنهھ يیتمم  MyChartيینبغي أأنن يیتمم ااستخدداامم 

-24االتحققق منهھا كلل  ساعة فقطط. يیررجى عددمم االترردددد أأوو االتأخرر في ططلبب االمشووررةة  48
االصحيیة االتي تحتاجيینن إإليیهھا.  

ساعة يیووميیا. 24يیمكنكك دداائما ااالتصالل بمززوودد االخددمة على مدداارر   
االتي ال يیمكنهھا سيیقوومم أأعضاء فرريیقنا باإلجابة على أأيي أأسئلة هھھھامة تخصص حملكك وو

ااالنتظظارر حتى ساعاتت االعملل. كلل ما عليیكك هھھھوو ااالتصالل بالررقمم االررئيیسي لمرركزز 
االررعايیة االخاصص بكك وواالتأكدد دداائما منن إإخباررنا بأنكك حاملل. ووسووفف تتلقيینن مكالمة 

هھھھاتفيیة منن أأحدد مززوودديي االخددماتت وواالذذيي يیمكنهھ مساعددتكك بشأنن ااحتيیاجاتكك االخاصة. إإذذاا 
ددقيیقة٬، فيیررجى ااالتصالل بنا مجدددداا. 15ي غضوونن لمم تتلقي أأيي ااتصاالتت منا ف  
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