مرحبا بكم في
المركز الوطني
لطب األطفال

المركز الوطني لطب األطفال هو مؤسسة طبية أكاديمية
رئيسية خاصة باألطفال تقع في قلب مدينة واشنطن العاصمة
األمريكية .هذا المركز مصنّف كأحد أفضل المؤسسات الطبية
الخاصة باألطفال حسب تقرير U.S. News & World Report
وهو تم تمييزه من قبل مؤسسة
 Castle Connolly’s America’s Top Doctorsالتي تختار
كل عام أفضل األطباء على الصعيد الوطني واإلقليمي .في
معهد الشيخ زايد في المركز الوطني لطب األطفال ،يتمتع
األطفال بالوصول إلى عالجات ابتكاريه لألمراض واإلصابات
المعقدة ،وكذلك لالستفادة من الخبرات الطبية والرعاية
الرحيمة الموثوقة من قبل آالف األسَر حول العالم .يشرفنا أن
نقدم خدماتنا لألسر الخليجية عن طريق برنامجنا للخدمات
العامة ،ونتطلع للترحيب بعائلتك في المركز الوطني لطب
األطفال.

معلومات عنّا
إن المركز الوطني لطب األطفال الذي يقع في مدينة واشنطن
العاصمة هو واحد من أوائل المؤسسات الطبية الخاصة
باألطفال في الواليات المتحدة األمريكية وأكثرها خبرة ،وهو
يزوّد بالعالج الطبي لألطفال منذ سنة  .1870ويطابق التزامنا
بتقديم رعاية إكلينيكية وإتباع معايير الجودة والسالمة من
الطراز العالمي جهودنا لدفع طب األطفال قدمًا عن طريق
أبحاثنا الطليعية المستمرة في هذا المجال.

في المركز الوطني لطب األطفال ،نحن رواد
في العناية المتخصصة المعقدة ،والتي تتضمن:
زرع الدم ونخاع العظام
منذ عام  ،1988قام المركز الوطني لطب األطفال بعمل أكثر
من  800عملية زرع دم ونخاع عظام لعالج حاالت نقص
المناعة الوراثية ومرض الخاليا المنجلية وسرطان الدم

واألورام الخبيثة في المخ .إن برنامج عمليات زرع الدم ونخاع
العظام المشهور ببروتوكوالته العالجية المتقدمة ،يوفر سلسلة
من العالجات لألطفال والبالغين الصغار حتى سن  30سنة.

خدمات القلب
المعهد الوطني لطب قلب األطفال هو أحد أفضل المراكز
المتخصصة بقلب األطفال في الواليات المتحدة األمريكية،
حيث يقوم بأكثر من  500عملية جراحية و 500قسطرة قلب
سنويا .كما يزوّد فريق المعهد ذو السمعة الدولية المرموقة
المكون من جراحي القلب وأطباء القلب وأطباء التخدير
(التبنيج) ومتخصصي التدخل الجراحي القلبي يوفرون عالجًا
متخصصًا ألمراض القلب الخلقية والمكتسبة .وتزوّد وحدة
الرعاية المركزة ألمراض لقلب برعاية متقدمة تركّز على
األطفال والعائالت وعملية الشفاء .الغرف مجهّزة لمراقبة
األعضاء الحيوية ،بما في ذلك المخ ،والتي تحافظ على
الوظائف العصبية وتجعل النتائج الطويلة األجل أكثر مثالية
للمرضى.

الوراثة والتمثيل الغذائي
يضم المركز الوطني لطب األطفال الذي يتلقى أكثر من 4000
زيارة سنويًا أكبر فريق متخصص في الوراثة اإلكلينيكية
لألطفال في الواليات المتحدة األمريكية ،وهو يوفر العالج
لألطفال الذين يعانون من اضطرابات جينية واضطرابات في
التمثيل الغذائي باإلضافة لحاالت العيوب الخلقية المعقدة.
وعالوة على الرعاية اإلكلينيكية ،فإن االستشارات الجينية متاحة
لألشخاص والعائالت الذين تم تشخيصهم باضطرابات جينية،
باإلضافة إلى تقديم االستشارات حول احتمال خطر معاودة
اإلصابة لوالدي الطفل الذي يعاني من أي مرض موروث.
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أمراض الدم/األورام الخبيثة
يلعب المركز الوطني لطب األطفال دورًا نشطًا في األبحاث
والتعليم والمدافعة (المناصرة) المتعلقة بسرطان األطفال،
حيث شارك في أكثر من  100تجربة إكلينيكية ،فيما تقوم هيئة
التدريس التابعة له بالمشاركة كهيئة متخصصة في العديد من
الدراسات الوطنية والدولية التي تخص سرطان الدم الحاد،
أورام المخ ،أورام الكلى ،أورام العظام ،واألورام الصلبة
األخرى .ويتيح ذلك لمرضانا الوصول إلى بعض من أكثر
عالجات السرطان المتاحة ابتكارًا .وباإلضافة لذلك ،فإن
أخصائيو أمراض الدم واألورام الخبيثة موزعون في فرق رعاية
متعددة االختصاصات لعالج أنواع معينة من السرطان ،مما
يضمن الوصول إلى العالج المستهدف والرعاية المتخصصة.

األعصاب/جراحة األعصاب
يعتبر أخصائيو األعصاب في هذا المركز من الرواد العالميين
في مجال عالج حديثي الوالدة ،األطفال ،والمراهقين الذين
يعانون من أمراض أو إصابات أو تشوهات بالمخ ،الحبل
الشوكي ،أو الجهاز العصبي .إننا نعتبر مركز إحالة دولي ألورام
المخ واضطرابات الصرع لدى األطفال ،إذ نقوم بتقييم واحد
من كل  10أطفال مصاب بورم في المخ في الواليات المتحدة
األمريكية بواسطة معهد أورام المخ في المركز الوطني لطب
األطفال.
ويجمع جراحو األعصاب في المركز الوطني لطب األطفال
أحدث التقنيات مع الخبرات الجراحية لضمان أفضل النتائج
للمريض .وهم رواد مرموقون في العمليات التي تتطلب حد
أدنى من التدخل الجراحي ،مما يعني فقد مقدار أقل من الدم
وندبات أصغر حجمًا وعملية شفاء أسرع .وعبر دمج اإلجراءات
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المتقدمة للتصوير العصبي والمراقبة العصبية الفسيولوجية ،فإنهم
يضعون معيار العالج على المستوى الوطني والدولي على حد
سواء.

جراحات تقويم العظام
يعتبر األخصائيون لدى المركز الوطني لطب األطفال في مجال
جراحات تقويم العظام والطب الرياضي روادًا في مجال
استخدام التقنيات المبتكرة والعمليات التي تتطلب حد أدنى من
التدخل الجراحي الهادفة إلى تصحيح العظام وعالج االضطرابات
العضلية العظمية لألطفال بدءًا من االطفال حديثي الوالدة إلى
سن  21عامًا .كما نزوّد بالتصوير باألشعة المقطعية الذي ال يحتاج
لجراحة والعمليات التي تتطلب حد أدنى من التدخل الجراحي
والعالج بطريقة ( VEPTRضلع طولي قابل للتمدد مصنوع من
التيتانيوم) لألطفال الذين يعانون من اضطرابات معقدة في
الحبل الشوكي عن طريق برنامج الحبل الشوكي الشامل التابع
لنا ،والذي يضم فريق متعاون مكون من  6جراحي تقويم
العظام لألطفال و 4جراحي أعصاب لألطفال.

تخصصات إضافية
n
n
n
n
n
n

طب األنف واألذن والحنجرة
طب الجهاز الهضمي (برنامج إعادة تأهيل األمعاء)
طب العين
العالج الطبيعي وإعادة التأهيل
طب الرئة /الحساسية
تقنية الروبوتيات (المسالك البولية)

برنامج الخدمات
العالمية في المركز
الوطني لطب األطفال

لقد بدأ برنامج الخدمات العالمية في المركز الوطني لطب
األطفال بتلبية احتياجات المرضى والعائالت من حول العالم
منذ أكثر من  16عامًا .وحاليا ،فإن لبرنامجنا اتصاالت في
منطقة الخليج العربي ،بما في ذلك أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة ،ومدينة الكويت في الكويت .ويزود أعضاء فريقنا
العائالت بروابط مباشرة مع األخصائيين التابعين لنا وتنسيق
العالج وتسهيل عملية التشاور مع المركز الوطني لطب
األطفال.

فريق برنامج الخدمات العالمية
يمثل أفراد طاقم برنامج الخدمات العالمية حلقة الوصل بينك
وبين المركز الوطني لطب األطفال ،وسيضمنون أن تكون
تجربتك مع المركز الوطني التابع لنا إيجابية ألقصى درجة
ممكنة .إن ثقافة منطقة الخليج مألوفة لنا ،ونحن نتفهم
التحديات التي تتخلل عملية السفر إلى الخارج لتلقي العالج
الطبي .نحن على أهبة االستعداد لمساعدة العائالت في كل
مرحلة من مراحل العالج بما فيه جدولة المواعيد ،التخطيط
للسفر ،خدمات الترجمة الفورية ،وأي أنشطة أخرى ضرورية
لتسهيل زيارتك.
إن المركز الوطني الطبي لألطفال قريب من أكثر من 180
سفارة تقع في واشنطن العاصمة ،يما يسهل عليك عملية
الحصول على الموارد التي قد تحتاجها من سفارة بلدك أو أي
سفارة أخرى .وسيعمل فريق برنامج الخدمات العالمية مع
السفارة الخاصة بك ،كما يمكنه أن يتصل بالفريق الطبي
الخاص بسفارة بلدك بالنيابة عنك إذا اقتضت الحاجة.

معلومات االتصال
Washington, DC
Children’s National Medical Center
Global Services Program
111 Michigan Avenue
Suite W3-700
+1-202-476-5778
globalservices@childrensnational.org
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شروط قبول المريض
في المركز الوطني
لطب األطفال

المرضى المكفولين
إذ كانت حكومة بلدك أو صاحب عملك سيتحمل نفقات عالج
طفلك ،فيجب اتباع الخطوات الضرورية التالية لترتيب معالجة
طفلك:
 nاالتصال ببرنامج الخدمات العالمية لطلب تقييم عن طريق
أحد أخصائيينا .يحب أن تمدنا بالسجالت الطبية لطفلك.
 nسوف يسلّم أعضاء فريقنا الطلب الذي تقدمت به إلى
األخصائيين في واشنطن العاصمة ،والذين سوف يراجعون
سجالت طفلك ويوصون بخطة العالج المالئمة.
 nسيزودك األخصائي المعني بخطاب رسمي يدرج فيه
توصيات العالج ،وسيتم االتصال بك لترتيب موعد.
 nعليك تقديم خطاب العالج المذكور إلى السلطة الصحية
المختصة في دولتك للموافقة على السفر.
 nحالما يتلقى المركز الوطني لطب األطفال إخطار رسمي
أن طلبك تمت الموافقة عليه من السلطة الصحية المختصة
في دولتك ،فعندها يمكنك البدء في إجراءات الحصول على
تأشيرة السفر (فيزا).

المرضى الذين سيتحملون نفقات عالجهم
إذا كنت ستتحمل نفقات الرعاية الخاصة بطفلك ،فيرجى اتباع
الخطوات التالية:
 nاالتصال ببرنامج الخدمات العالمية لطلب تقييم عن طريق
أحد أخصائيينا .يحب أن تمدنا بالسجالت الطبية لطفلك.
 nسوف يسلم أعضاء فريقنا الطلب الذي تقدمت به إلى
األخصائيين في واشنطن العاصمة ،والذين سيراجعون سجالت
طفلك ويضعون خطة العالج المالئمة.
 nستساعدنا خطة العالج على التزويد بالتكلفة التقديرية
لتضعها في اعتبارك.

 nسوف يرسل لك ممثل عن المركز الوطني لطب األطفال
التكلفة التقديرية بالبريد اإللكتروني.
 nإذا قررت أن يتم العالج في المركز الوطني لطب األطفال،
فسيصبح عليك دفع  %100من التكلفة الكلية التقديرية قبل
الحصول على موعد .حالما تستلم خطابًا رسميًا يؤكد موعدك،
فيصبح بإمكانك البدء في إجراءات تأشيرة السفر (فيزا).

الحصول على تأشيرة للواليات المتحدة
يجب على كل الزائرين للواليات المتحدة غير المؤهلين لبرنامج
اإلعفاء من التأشيرة والذين يسعون لتلقي رعاية طبية في
الواليات المتحدة أن يقدموا طلبًا للحصول على تأشيرة سفر
إليها .إن فريق برنامج الخدمات العالمية يمكنه أن يرشدك
خالل عملية الحصول على التأشيرة.

شروط قبول المريض
في المركز الوطني
لطب األطفال
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ماذا يمكنك توقعه
في المركز الوطني
لطب األطفال

عندما تأتي في أول موعد لك إلى المركز الوطني لطب
األطفال ،سوف يتم الترحيب بك من قبل أحد أعضاء فريق
برنامج الخدمات العالمية في مكتب االستقبال الذي يقع في
الطابق األول في الدهليز الرئيسي .سنرشدك للتنقل داخل
منشأتنا بسهولة وسنساعدك أثناء عالج طفلك.

الرعاية المرتكزة على العائلة
في المركز الوطني لطب األطفال ،ننظر إلى أعضاء العائلة
على أنهم جزء مهم من فريق رعاية الطفل .نحن نشجعك
على طرح أسئلة وإمدادنا بآرائك بصراحة حتى يصبح لديك
إلمام بكل مجريات األمور التي تهمك وتتعزز ثقتك في الرعاية
المقدمة .لقد صممنا منشأتنا مع وضع العائلة في الحسبان .إن
األماكن المفتوحة عندنا مؤنسة وجذابة للطفل وذلك لمساعدة
األطفال على الشعور بالراحة.

السياسات واإلجراءات
نحن ملتزمون بالحفاظ على بيئة آمنة لمرضانا ،ولذلك فإننا
نطلب من كل زوارنا االلتزام بالتعليمات التالية:

شارات التعريف
 nعند وصولك ،سوف يطلب منك أن تسجل حضورك في
مكتب االستقبال وتقديم وثيقة رسمية تثبت هويتك عليها
صورتك (تأشيرة ،جواز سفر ،أو رخصة قيادة دولية).
 nسيتم إعطاؤك شارة (بادج) تعريف تخص المستشفى التي
يجب أن تعلقها على ثيابك وتكون ظاهرة للعيان في كل
األوقات .
 nسيتلقى األبوان أو األوصياء الذين سوف يقيمون في
المستشفى أكثر من  24ساعة شارة عائلية .ستسمح تلك
الشارة للعاملين في المستشفى معرفة أنك سوف تظل مع
طفلك في المستشفى بعد أوقات الزيارة المعتادة.

الزيارات
 nيتم تشجيع العائالت على زيارة المرضي خالل فترة بقائهم
في المستشفى.
 nفترة الزيارات تكون من  10صباحًا حتى  8مساءً ،سبعة أيام
في األسبوع.
 nيمكن لألبوين أو األوصياء المبيت في غرفة الطفل أو في
غرفة نوم قريبة منه طوال الليل .أغلب الغرف تحتوي على
أثاث يمكن أن يتم تحويله للنوم (مقعد ينحني إلى الوراء
وسرير).
 nأخوة المريض ،وبخاصة األطفال الصغار ،يجب أن يكونوا
تحت إشراف الكبار بصورة مستمرة أثناء فترة الزيارة في
المستشفى .ال يسمح لهم بالبقاء في غرفة المريض بعد
أوقات الزيارة المحددة.
 nإذا أصابك مرض ،فيرجى عدم زيارة المستشفى .إذا كنت
مريضًا وكان يجب أن تكون حاضرًا مع طفلك ،فيرجى إعالم
الممرضة أو أي مسئول بالمستشفى بشأن مرضك.
 nلتقليل احتماالت العدوى ،يرجى المواظبة على غسل وتعقيم
يديك باستمرار أثناء الزيارة.
n

ممنوع التدخين داخل المستشفى.

بروتوكول الطوارئ
 nإذا شعر طفلك بالتوعّك بعد ساعات عمل المستشفى
الرسمية ،فيرجى إحضاره إلى قسم الطوارئ في المركز
الوطني لطب األطفال لتلقي العالج.
 nقسم الطوارئ مفتوح  24ساعة يوميًا ،سبعة أيام في
األسبوع.
 nإن سجالت طفلك محفوظة في ملف لدينا وذلك يمكننا من
إعطائه العالج المالئم.
 nإذا كنت تحتاج لمساعدة بعد ساعات العمل ،فيرجى االتصال
برقم الطوارئ لفريق برنامج الخدمات العالمية وهو
.+1-202-734-8821

ماذا يمكنك توقعه
في المركز الوطني
لطب األطفال

معلومات مفيدة

الوصفات الطبية

فيما يلي بعض الخدمات المتاحة في المركز الوطني لطب
األطفال .وإذا كانت لديك حاجات أخرى ،فيرجى إعالمنا بها.

يتم توصيل كل الوصفات الطبية للمرضى الدوليين إلى العنوان
المحلي للعائالت في مدينة واشنطن العاصمة أو والية فرجينيا
أو والية ماريالند .يتم إدارة الوصفات الطبية بواسطة فريق
برنامج الخدمات العالمية عبر صيدلية تتعامل مع أغلب السفارات.

حجرة الصالة :هناك حجرة صالة عامة ،تقع في الطابق
الثالث من المبنى الرئيسي ،وهي مفتوحة باستمرار لكل
الديانات وفي جميع األوقات .وإذا كنت تريد أن تعرف خدمة
معينة تخص صالتك الخاصة بدينك ،فيرجى االتصال بفريق
برنامج الخدمات العالمية لمعرفة التفاصيل الخاصة بالوقت
والموقع.
االغتسال :حمامات االغتسال موجودة في أغلب الوحدات
وهي متاحة لألبوين واألوصياء الذين يبيتون طوال الليل مع
الطفل .يرجى سؤال أعضاء الفريق في حال احتجت إلى
مساعدة.
كافيتيريا :الكافيتيريا موجودة في الطابق الثاني من المبنى
الرئيسي .وهي تقدم العديد من أنواع الفطور والغداء
والعشاء ،بما في ذلك الوجبات الرئيسية الساخنة وبوفيه
السلطة والوجبات الخفيفة ،والمشروبات .تفتح الكافيتيريا من
االثنين إلى الجمعة من  6:30صباحًا حتى  7:15مساءً وفي
نهايات األسبوع والعطالت الرسمية من  7:15صباحًا حتى 7:00
مساءً .إذا كنت تتبع نظام غذائي خاص ،فيرجى سؤال أحد
أعضاء طاقمنا حول خيارات المطاعم القريبة من المستشفى.
اإلنترنت :يوفر المركز الوطني لطب األطفال خدمة اإلنترنت
الالسلكية للمرضى والعائالت والضيوف مجانًا .يجب أن يكون
لديك جهاز كمبيوتر محمول على أن يكون مجهزًا بإمكانيات
االتصال باإلنترنت السلكيًا .اختر « »Bear Airوهو اسم الشبكة
الالسلكية المستخدمة في المستشفى.
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العودة للوطن
إن فريق الرعاية الصحية سوف يعمل معك كي تكون جاهزًا
لمغادرة الطفل المستشفى .إن طبيب طفلك سوف يحدثك عن
العالجات واألدوية الضرورية بعد مغادرة طفلك للمستشفى
وسوف تعلمك ممرضة طفلك أو من ينوب عنها حول الرعاية
الخاصة التي سوف يحتاجها طفلك في المنزل .إن فريق برنامج
الخدمات العالمية سوف يساعدك في كل ما تحتاجه فيما يخص
الوصفات الطبية قبل مغادرة طفلك للمستشفى .سوف نعطيك
التقارير الطبية الخاصة بطفلك ،ونسخ من النتائج المعملية ونتائج
التصوير.

اإلقامة في
واشنطن العاصمة

سوف يرتب لك فريق برنامج الخدمات العالمية أماكن اإلقامة
في مدينة واشنطن العاصمة وفق ما تفضله أنت من خيارات.
يحصل المركز الوطني لطب األطفال على أسعار خاصة في
الفنادق التالية .تتواجد التفاصيل المتعلقة بكل خيار على
الجانب اآلخر من هذه الصفحة.

Arlington Court Suites
Arlington, VA

Bridge Street or Oakwood
Furnished Apartments
Washington, DC

Homewood Suites By Hilton
Washington, DC

Washington Suites Hotel
Alexandria, VA

اإلقامة في
واشنطن العاصمة

اإلقامة في واشنطن
العاصمة

المسافة إلى المركز
الوطني لطب األطفال

Arlington
Court Suites

أنواع الغرف

 40-30دقيقة

 30 nيومًا أو أقل :من  125إلى
 300دوالر أمريكي في الليلة
 nأكثر من  30يومًا:
يمكن التفاوض في السعر

 nأجنحة بغرفة نوم واحدة
 nأجنحة بغرفتي نوم
 nأجنحة بثالث غرف نوم

 15-10دقيقة

 nتعتمد على المنطقة المختارة:
من  120إلى  180دوالر في
الليلة

 nشقق مفروشة بغرفة نوم
واحدة
 nشقق مفروشة بغرفتي نوم

 nمطبخ مجهز بالكامل
 nالتنظيف مرتين أسبوعيا
(يمكن التنظيف بشكل إضافي برسوم إضافية)
 nغسالة أطباق
 nغسالة مالبس بها مجفف في نفس الوحدة
 nمركز لياقة بدنية
 nصالونات

 nأجنحة بغرفة نوم واحدة
 nأجنحة بغرفتي نوم

 nمطبخ مجهز بالكامل
 nفطور ساخن يوميا
 nعشاء اجتماعي ومشروبات:
(االثنين -الخميس)
 nخدمة إنترنت عالية السرعة (السلكية)
 nمركز لياقة بدنية
 nغسيل المالبس باستخدام نقد معدني في الموقع
 nخدمة التنظيف الجاف في نفس اليوم

Arlington, VA

Bridge Street
or Oakwood
Furnished
Apartments

أسعار اإلقامة التقريبية*

Washington, DC

Homewood
Suites By Hilton

 15-10دقيقة
(مجموعتا مبانٍ من
محطة المترو)

 nموسم الذروة (من مارس إلى
يونيو ومن سبتمبر إلى أكتوبر):
 200دوالر في الليلة
 nفي موسم غير موسم الذروة
(يوليو-أغسطس ونوفمبر-
ديسمبر) :من  120إلى 160
دوالر لكل ليلة

Washington
Suites Hotel

 60-45دقيقة

 nمن نوفمبر إلى فبراير :من
 110إلى  160دوالر لكل ليلة
 nمن مارس إلى أكتوبر :من 120
إلى  190دوالر لكل ليلة

Washington, DC

وسائل راحة وخصائص مجانية

Alexandria, VA

 nغرفة واحدة
 nأجنحة بغرفة نوم واحدة
 nأجنحة بغرفتي نوم

 nمطبخ مجهز بالكامل
 nتنظيف يوميًا
 nبوفيه فطور ساخن يوميًا
 nالعشاء :من االثنين إلى األربعاء
من  5:30مساءً حتى  7:30مساءً
 nخدمة إنترنت عالية السرعة (السلكية)
 nمركز لياقة بدنية
 nخزنة في الجناح

 nمطبخ مجهز بالكامل
 nالتنظيف يوميًا
 nفطور خفيف
 nتوصيلة مجانية في حدود ميل واحد
 nخدمة إنترنت عالية السرعة (السلكية)
 nموقف سيارات
 nقنوات تلفزيونية عربية
 nمركز لياقة بدنية
 nصاالت منفصلة للرجال والسيدات (ديوانية)
 nطابق للمدخنين متوفر

* كل األسعار يمكن أن تتغير .األسعار المذكورة هنا هدفها مساعدة العائالت الختيار المكان المفضل لإلقامة والسكن .ينبغي التأكد من األسعار قبل الحجز.
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التحضير
لزيارتك

سوف يعمل فريق برنامج الخدمات العالمية على مساعدة
عائلتك في ترتيبات السفر بالطائرة والتنقل واإلقامة.

عندما تبدأ في التخطيط لزيارتك:
 nيرجى إحضار السجالت الطبية الكاملة لطفلك .والتي ينبغي
أن تتضمن سجالت التطعيم وأي صور أشعة تم عملها لطفلك.
هذه السجالت سوف تكون ضرورية في الموعد األول لطفلك.
 nخطط للوصول إلى الواليات المتحدة قبل يوم أو يومين من
الموعد المحدد من قبل المستشفى.
 nيجب أن يكون معك وثيقة رسمية تثبت هويتك عليها صورتك
(تأشيرة الدخول ،جواز سفر ،أو رخصة قيادة دولية) .وهي
مطلوبة عند تسجيل الدخول في المستشفى.
 nيرجى أن يبقى األبوان أو األوصياء مع الطفل اثناء زيارات
المبيت في المستشفى .من أجل سالمة أطفالك ،ليس
مسموحا إلخوة و/أو أخوات المريض بالبقاء في غرفته بعد
ساعات الزيارات الرسمية .ساعات الزيارة الرسمية هي من 10
صباحًا إلى  8مساءً.
قبل التخطيط للسفر ،يرجى قراءة هذا الكتيب بالكامل لكي
تعرف السياسات واإلجراءات الخاصة بالمركز الوطني لطب
ألطفال.

السفر بالطائرة
هناك ثالثة مطارات تقع في منطقة واشنطن العاصمة:
n

مطار ريغان الوطني في واشنطن ()DCA

n

مطار واشنطن دوليس الدولي ()IAD

n

مطار بالتيمور -واشنطن الدولي ()BWI

كل المطارات المذكورة يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق
شبكة مترو العاصمة .لمعرفة خطوط الطيران التي تقوم بتسيير
رحالت إلى تلك المطارات ،يرجى زيارة الموقع
 www.metwashairports.comأو .www.bwiairport.com

التنقل داخل واشنطن العاصمة
إن المركز الوطني لطب األطفال سوف يقوم بنقلك من وإلى
المطار في يوم وصولك ويوم مغادرتك مجانًا .عند االنتهاء من
ترتيبات سفرك ،يرجى إرسال معلومات مسار الرحلة ()itinerary
إلى فريق برنامج الخدمات العالمية مع تحديد ما إذا كان طفلك
يحتاج لعناية خاصة ،مثل كرسي متحرك أو نَقَّالَة المرضى.

إذا حدث أن تأخر وصولك للواليات المتحدة األمريكية ألي سبب،
فيرجى االتصال بفريقنا عن طريق رقم الطوارئ 202-734-8821
أو  202-322-9509لضمان أن يكون السائق جاهزًا ليوافيك في
الوقت المناسب.
سوف يقوم فريقنا أيضا بتوصيلك من الفندق إلى المستشفى مجانًا
عند أول موعد محدد مع طفلك .وإذا حدث أن احتجت للتنقل بشكل
إضافي أثناء زيارتك ،فيرجى التحدث مع أحد أعضاء فريق برنامج
الخدمات العالمية للحصول على تفاصيل استئجار السيارات وخدمات
سيارات األجرة (التاكسي) والسائقين ووسائل النقل العامة .أنظر
الخريطة في هذا الكتيب للحصول على تعليمات الوصول إلى
المستشفى ومعلومات موقف السيارات.

التحضير
لزيارتك
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المعالم السياحية

ماكن تستحق الزيارة

المعالم السياحية

John F. Kennedy Center for the Performing Arts
2700 F Street NW
Washington, DC

.يقع المركز الوطني لطب األطفال في قلب العاصمة األمريكية
سوف تجد العديد من األشياء التي تستحق المشاهدة والقيام
 فيما يلي بعض األماكن القليلة التي.بها أثناء زيارتك للمدينة
 وإذا رغبت في معرفة المزيد من.يمكن أن تهمك كزائر
 فيرجى االتصال بفريق برنامج الخدمات العالمية أو،األماكن
.www.washington.org زيارة الموقع

Lincoln Memorial
Independence Ave. SW and 23rd St. SW
Washington, DC
The White House
1600 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC
World War II Memorial
17th Street, Between Constitution
And Independence Avenues
Washington, DC

أماكن التسوق
Georgetown
M Street NW
Washington, DC
Pentagon City Mall
1100 South Hayes Street
Arlington, VA
Tysons Corner Mall
1961 Chain Bridge Road
McLean, VA
Tysons Galleria
2001 International Drive
McLean, VA

المتاحف
Freer and Sackler Galleries of Art
1050 Independence Ave SW
Washington, DC
National Air and Space Museum
600 Independence Avenue SW
Washington, DC
National Gallery of Art
4th Street and Constitution Ave NW
Washington, DC
National Museum of Natural History
10th Street and Constitution Ave. NW
Washington, DC
Smithsonian Institution Building (The Castle)
1000 Jefferson Drive, SW
Washington, DC

لألطفال
National Children’s Museum
112 Waterfront Street
National Harbor, MD
National Zoo
3001 Connecticut Ave. NW
Washington, DC

المعالم السياحية

الكنائس

 المساجد/المراكز الدينية

National Christian Church
5 Thomas Circle, NW
Washington, DC
202.232.0323 :رقم الهاتف

Dar Al Hijrah
3159 Row Street
Falls Church, VA
703.536.1030 :رقم الهاتف
www.hijrah.org

Basilica of The National Shrine
of The Immaculate Conception
400 Michigan Ave., NE
Washington, DC
202.526.8300 :رقم الهاتف

MAS Community Center
6408 Edsall Road #1
Alexandria, VA
www.masdc.org

المعابد

ADAMS
46903 Sugarland Road
Sterling, VA
703.433.1325 :رقم الهاتف
www.adamscenter.org

Temple Micah
2829 Wisconsin Ave., NW
Washington, DC
202.342.9175 :رقم الهاتف
Sixth and I Historical Synagogue
600 Street, NW
Washington, DC
202.408.3100 :رقم الهاتف

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس
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األسئلة
المتكررة

ما المطلوب إحضاره في الموعد األول؟

كيف يمكنني فتح حساب بالبنك؟

في أول موعد لزيارة المركز الوطني لطب األطفال ،تأكد من
أن تُحضر معك وثيقة رسمية تثبت هويتك عليها صورتك (كجواز
السفر ،الخ ).والسجالت الطبية لطفلك ،بما في ذلك سجالت
التطعيم وأي صور أشعة سابقة.

إن فتح حساب بالبنك في الواليات المتحدة هو عملية بسيطة.
خدمات الترجمة الفورية متوفرة في أغلب البنوك وكل ما عليك
القيام به هو إحضار جواز سفرك للبنك الذي تختاره وسوف
تجد هناك شخص يساعدك.

أين يمكن أن نصلّي؟

كيف يمكنني الحصول على التكلفة التقديرية إذا
كنت سأتحمل شخصيًا نفقة العالج؟

هناك مكان عام للصالة يقع في الطابق الثالث من
المستشفى .يتم إقامة صالة الجمعة أسبوعيًا؛ يمكنك سؤال
فريقنا عن معلومات الوقت والموقع.

من أين يمكنني شراء وجبات محللة حسب
الشريعة اإلسالمية؟
تحتوي الكافيتيريا الموجودة في المركز الوطني لطب ألطفال
على العديد من خيارات األطعمة المختلفة .إذا كانت حاجاتك
الغذائية تتضمن وجبات حالل ،فيمكنك أن تطلب وجبات طعام
من المطاعم القريبة وهي تقوم بتوصيلها إلى المستشفى.
يمكنك سؤال فريقنا عن قائمة الخيارات.

كيف يمكنني إتمام إجراءات تمديد
التأشيرة (فيزا)؟
إذا تعدى العالج الطبي لطفلك في الواليات المتحدة مدة
اإلقامة المحددة في التأشيرة ،فسيتعين عليك تقديم طلب
لتمديد التأشيرة .يمكن أن يساعدك فريق برنامج الخدمات
العالمية في عملية تقديم الطلب إذا كان ذلك ضروريًا.

يمكن لطاقمنا طلب تقدير التكلفة إذا كان ذلك ضروريا .أنظر
باب «شروط قبول المريض في المركز الوطني لطب
األطفال» في هذا الكتيب للحصول على مزيد من التفاصيل
حول تحمّل المريض نفقة العالج.

كيف ومن أين يمكنني استئجار سيارة؟
إذا كنت ترغب في استئجار سيارة فيمكنك سؤال أحد أعضاء
فريقنا للحصول على قائمة تحتوي على الوكاالت المحلية لتأجير
السيارات .يرجى مالحظة أنه يجب أن يكون بحوزتك رخصة
قيادة دولية.

األسئلة
المتكررة
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تعليمات الوصول
إلى المستشفى
وموقف السيارات

سوف يتكفل المركز الوطني لطب ألطفال بتوصيل طفلك في
أول موعد للزيارة .أما بالنسبة لزيارات المتابعة ،فيرجى
استخدام المعلومات التالية أو أبلغ أحد أعضاء فريقنا إذا كنت
تحتاج للمساعدة للوصول إلى المركز.

وسائل النقل العام
 nإن أقرب محطة مترو للمركز هي محطة بروكالندCUA /
(الجامعة الكاثوليكية) على الخط األحمر.
 nحافالت المترو  H2 ،H1و  H4تتوقف أمام المستشفى على
طريق ميتشيغن أفنيو ،شمال غرب.
 nنحن نعرض عليك خدمة االنتقال ذهابًا وإيابا بواسطة حافلة
المترو ( )Metro Shuttleبين المستشفى ومحطة مترو
بروكالند ،CUA/من االثنين إلى الجمعة ،من  6صباحا إلى 8
مساء؛ وال تتوفر خدمة النقل بواسطة حافلة المترو في
العطالت الرسمية ووالعطل .اذهب إلى منطقة إنزال الزائرين/
المرضى في المستوى  P-1من مبنى موقف السيارات لركوب
الحافلة .إن الجداول الزمنية لحافلة النقل ( )Shuttleذهابًا
وإيابًا وباص المترو متوفرة في مكتب االستقبال.

القيادة
تستطيع الحصول على التعليمات على الموقع اإللكتروني
 .www.ChildrensNational.orgالستخدام خدمات الخرائط
المختلفة على اإلنترنت ،اكتب عنوان موقع الحرم الرئيسي على
اإلنترنت كما يلي:
111 Michigan Avenue, NW, Washington, DC 20010

أين يمكن ركن السيارة
هناك موقف سيارات تحت األرض للعائالت والزائرين في
الحرم الرئيسي للمركز الوطني لطب األطفال .ابحث عن
العالمات باأللوان الفاتحة التي توجهك إلى مكان ركن السيارة
(كراج) وخذ تذكرة عند بوابة الدخول .هناك أيضا تذاكر مخفضة
متاحة؛ يمكنك سؤال فريقنا للحصول على التفاصيل.

ركن السيارة بمساعدة حارس موقف السيارات
تتوفر خدمة ركن السيارة بمساعدة حارس موقف السيارات
( )valet parkingمجانا في موقف (كراج) السيارات الواقع
تحت األرض للمركز الوطني لطب ألطفال بين  7صباحًا إلى 5
مساءً ،من االثنين إلى الجمعة .تسري األسعار العادية لركن
السيارات.
خذ سيارتك من محطة موقف السيارات (،)valet station
والموجودة في المستوى  P-1من كراج السيارات .وإذا أردت
أن تأخذ سيارتك بعد ساعات العمل ،فيمكنك سؤال فريقنا
للحصول على التفاصيل.

تعليمات الوصول
إلى المستشفى
وموقف السيارات

Sheikh Zayed Campus
for Advanced Children’s Medicine
111 Michigan Avenue, NW
Washington, DC 20010
+1 202-476-5778 :رقم المكتب
globalservices@childrensnational.org :البريد اإللكتروني

www.ChildrensNational.org
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