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 ما المقصود بتصریح عطلة نھایة األسبوع؟ 
إن تصریح عطلة نھایة األسبوع عبارة عن فرصة لك ولطفلك للعودة إلى المنزل أو قضاء بعض الوقت في المجتمع لمدة لیلتین. وكجزء 

من رحلة التأھیل، یعد برنامج "تصریح عطلة نھایة األسبوع" أحد الطرق التي یمكنك من خاللھا ممارسة ما تعلمتھ في المستشفى 
  واالستعداد للخروج منھا.

 
 ما فوائد تصریح عطلة نھایة األسبوع؟

v  "قالت العائالت إن تصریحات عطلة نھایة األسبوع كانت "شیئًا كنا نجتھد للحصول علیھ" وأنھا أعطتھم "األمل 
v إنھا تساعدك على العودة إلى روتین الحیاة 
v لمنزل* یمكنك معرفة ما یؤتي ثماره وما قد یحتاج إلى تغییر حتى تتمكن من رعایة طفلك في ا 
v  وجدت دراسة أن العمالء الذین عادوا من تصریح عطلة نھایة األسبوع كانوا یتطلعون إلى العالج وكانوا متحمسین للعمل

 على تحقیق أھدافھم*
 

 ما بعض المشاعر الشائعة حول تصریح عطلة نھایة األسبوع؟
v  ومتحمسین لرؤیة أفراد العائلة واألصدقاء*كان العمالء في بیئات إعادة التأھیل سعداء بالعودة إلى منازلھم 
v *الشعور باإلثارة والتوتر والقلق قبل أول تصریح عطلة نھایة أسبوع أمر طبیعي 
v  أظھرت دراسة أجریت في مركز إعادة التأھیل في تورنتو أنھ عندما حصل العمالء / العائالت على تصریح عطلة نھایة

 األسبوع أكثر من مرة، شعروا بقدر أقل من الخوف من العودة إلى دیارھم بعد إعادة التأھیل كما شعروا بالمزید من الثقة* 
 

 لة نھایة األسبوع؟ ما المواقف التي قد تواجھھا في تصریح عط
v إدارة رعایة طفلك، على سبیل المثال أنشطة الحیاة الیومیة أو األدویة أو المعدات أو األجھزة 

 سنقدم لك التدریب والتعلیمات قبل منحك تصریح عطلة نھایة األسبوع   
قبل تصریح عطلة عند العودة، یرجى إخبار فریقك عن أي مخاوف أو أسئلة لدیك، ویمكننا العمل معًا إلیجاد حل  

 نھایة األسبوع القادم
v  .لقد استمتع طفلك بوقتھ في المنزل لدرجة أنھ قد ال یرغب في العودة. لقد عانت الكثیر من األسر من ھذا األمر 

یمكنك التحدث مع األخصائي االجتماعي للطفل / الشباب و / أو أخصائي حیاة الطفل للحصول على اإلرشادات.  
كنك جلب بعض األشیاء المفضلة لطفلك لمساعدتھ على الشعور براحة المنزل. یمكننا أیًضا أن على سبیل المثال، یم

 نقدم لك تقویم العد التنازلي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     
 ما الذي یمكنك القیام بھ للمساعدة في جعل "تصریح عطلة نھایة األسبوع" یسیر بسالسة قدر اإلمكان؟ 

 دع فریقك یعرف التاریخ / الوقت الذي تنوي الحصول فیھ على تصریح عطلة نھایة األسبوع بحلول یوم األربعاء  ¨
تحدث إلى فریقك بشأن المستلزمات التي ستحتاجھا أثناء الحصول على تصریح عطلة نھایة األسبوع؛ سیتم توفیر المستلزمات  ¨

 التي تحتاجھا 
ھایة األسبوع في جواز سفر االنتقال الخاص بك، یمكنك الرجوع إلیھا مرة أخرى احتفظ بورقة معلومات تصریح عطلة ن ¨

 للحصول على معلومات االتصال واإلرشادات أثناء وجودك في المنزل
 استمتع بوقتك في المنزل / في المجتمع، تعامل مع األمور بسھولة وھّون على نفسك ¨
 امنح طفلك وعائلتك بعض الوقت للراحة ¨
 وعائلتك أي مشكالت أو مخاوف أثناء العطلة، یمكنك االتصال بالوحدة للحصول على مزید من الدعم إذا واجھت أنت  ¨

 
 ھل لدیك أي أسئلة أو استفسارات أخرى؟

 یرجى مقابلة فریق الرعایة للحصول على المزید من المساعدة.
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