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شراكة بین معھد الدعم األسري 
وبرنامج الرعایة المعقدة 

بمستشفى األطفال في بریتیش 
  كولومبیا

 
 

بتمویل من منحة المؤتمر 
المجتمعي لمستشفى 

SickKids
 

 
Summary of: 

 9قدت یوم الخمیس، ، عُ ُمركبة صحیةمشاكل السفر مع األطفال الذین یعانون من على اإلنترنت لمعرفة كیفیة ندوة  ملخص:
 ظھرا (بتوقیت المحیط الھادئ) 1.00، الساعة 2022حزیران/یونیو، 

 
في مستشفى األطفال ببریتیش  المتفاقمةوحدة الرعایة  (من )تیسا(  Tessa من تقدیمونظرة عامة على ندوة ویب  مقدمة

 المتحدثون في ھذه الندوة بحسب ترتیب التحدث ھم:. )كولومبیا
 الوالدین: كاري وجوش وكارین •
 : میكائیال)تمني أمنیة( Make a Wishمن  •

 
 Carrie   كاري
 سدادات األذن ارتداء •
 لطائرة لالستقرارلالصعود تجربة ما قبل  االستفادة من •
وسائل الراحة مثل البوفیھ یجعل من السھل إرسال األطفال  ر المكان المناسب لالسترخاء والراحة.  وجود بعضیااخت •

 لتناول الطعام
 Playlandمحلیا في  یتم التمرنعلى الرحلة، وعلى سبیل المثال في حالة الذھاب إلى دیزني الند،  ة التمرنحاولم •

 )بالي الند(
 م بجدول زمنيالتزاال •
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 Josh   جوش
 األسرة ل الخطط والتوقعات لتلبیة احتیاجیعدتقم ب •
 المختلفة للسفر، وعلى سبیل المثال التحول من الطیران إلى السفر بالعربة الترفیھیة الوسائلتجربة  •
كن لھم أن یروھا من ی لمسمح لھم برؤیة أماكن  ھالسفر بالعربة الترفیھیة كان مناسبا تماما ألسرة جوش، حیث أن •

 خالل الطائرة.
 

 Karyn   كارین
 إعداد القوائمقم ب •
 إجراء أبحاث حول الوجھةقم ب •
 اإلعدادات الخاصة/أبونیھ عن اسأل •
 مع الفریق الطبي، خطاب طبي قد جعل السفر أكثر سھولة تناقش •
 دة سریعة لألشخاص الذین یجلسون بالقرب منك في الطائرةإعطاء عُ قم ب •
 بحیث توازن بین السعادة واألمان مبتكراً كن  •

 
 Michaela    میكائیال
 للتخطیطالتخطیط مسبقا وإعطاء نفسك الوقت الكافي  •
 االتصال بشركة الطیران، وعلى سبیل المثال للتنسیق ألكسجین السفر •
 )ھیئة سالمة النقل(  TSAاالتصال بوحدات الرعایة في  •
 الحصول على خطاب من الطبیب حول األدویة •
ي حالة ضیاع الحقائب الكبیرة التي توضع في مكان وضع األدویة في الحقیبة الصغیرة التي تحمل بالید في الطائرة ف •

 وضع الحقائب بالطائرة
 الوصول إلى وكالء السفر •
 بعض وجھات السفر المحتملة: دیزني الند والمكسیك والرحالت البحریة •
  من خدمات تأمین السفرمرة أخرى  التحقق •

 
 :General tips shared from all the panelists   :كل المشاركین قدمھانصائح عامة 

 تأمین السفر للرحالت الدولیة، ھذا یتضمن الوالیات المتحدة •
 أحیانا قد یستحق األمر أن تدفع مقابل الحقائب الزائدة •
 المسموح بھ من الحقائب للجمیعاألقصى االستفادة من الحد  •
 إحضار المزید من اإلمدادات •
 موردا رائعا، إلعداد خطط رعایة مختلفة لمشاركتھا مع الناس myBookletBCیمكن أن یكون  •

 
 (من معھد الدعم األسري في بریتیش كولومبیا) الجمیع على حضور الجلسة، ومن ثم اختتمت الجلسة. )بني( Penny شكرت

 
  :Resources that were discussed in this webinar               الموارد التي نوقشت في ھذه الندوة:

 :Flight Centreل بـ "دیفید" من اتصال: الذوي اإلعاقةحجز السفر  •
o Black-http://www.flightcentreindependent.ca/DavidLyons 

 أشكال دعم لمسافري الرحالت البحریة: •
o 3909-Vancouver-Sea-At-Needs-stores/Special-https://www.rentittoday.com/rental 
o https://autismontheseas.com/ 

 :)إیر بي إن بي(  Airbnb أماكن اإلقامة المجھزة لمستخدمي الكراسي المتحركة في  •
o https://www.airbnb.ca/accessibility 

  

https://mybookletbc.com/
https://www.rentittoday.com/rental-stores/Special-Needs-At-Sea-Vancouver-3909
https://www.airbnb.ca/accessibility
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 معلومات ومورد سفر للسفر في بریتیش كولومبیا: •
o -https://www.hellobc.com/accessibility/#:~:text=View%20More

.Transportation,main%20gateway%20to%20British%20Columbia, 
o -your-ttps://sunshinecoastcanada.com/planh

/kelowna-https://www.tourismkelowna.com/plan/accessibletrip/accessibility/ 
 :ةأمھیالبلدیات التي بھا مغامرات  •

o https://www.totabc.org/accessibility 
o /https://bcmos.org 
o /https://adaptiveadventures.ca 

 صفحات التواصل االجتماعي:  •
o /https://www.facebook.com/groups/AccessibleTravelClub 
o https://curbfreewithcorylee.com/ 
o RV specific travel Instagram page: @joshmccullochbc 

 
 )BCCH Complex Careلي (من  استیر(طالبة طب في جامعة بریتیش كولومبیا)  نیالنغا آكي باندارا من إعدادملخص 

https://www.hellobc.com/accessibility/#:%7E:text=View%20More-,Transportation,main%20gateway%20to%20British%20Columbia
https://www.hellobc.com/accessibility/#:%7E:text=View%20More-,Transportation,main%20gateway%20to%20British%20Columbia
https://www.tourismkelowna.com/plan/accessible-kelowna/
https://www.totabc.org/accessibility
https://bcmos.org/
https://adaptiveadventures.ca/
https://www.facebook.com/groups/AccessibleTravelClub/

