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يتحىل مجتمع دار هاليفاكس للرعاية بالرأفة والرحمة، حيث

يكرّس نفسه لتوفير أفضل أنواع الرعاية للذين شارفت

.حياتهم عىل االنتهاء من سكان نوفا سكوشا، وأهاليهم



في كل عام، يستقبل دار هاليفاكس للرعاية
(هوسبيس) قرابة 150 مريضاً ممن لم يعد تقديم

الرعاية المخففة الالزمة لهم في المنزل، أمراً ممكناً،
إال أنهم في نفس الوقت لم يعودوا بحاجة إىل

.الخدمات التي توفرها المشافي في مثل حالتهم

يتلقى المرضى الرعاية التمريضية االحترافية بدعم
طبي عىل مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع. ويمكن
للمرضى وذويهم الوصول إىل البرامج المتوافرة عىل
الموقع، وتقديم المشورة بشأن فاجعة الوفاة واألمور

.المتعلقة بالعمل االجتماعي

خدماتنا مجانية. ولكن بما أننا منظمة غير ربحية،
.فيسعدنا تقبل التبرعات

ومع كل الخدمات التي
يوفرها دار هاليفاكس

للرعاية، من قبيل الـغرف
الـ 10 الخاصة المجهزة
الستضافة المرضى

واألماكن الدافئة والمريحة
المخصصة للقاءات أو

االسترخاء بهدوء
واألطعمة اللذيذة التي
توفر الراحة، ناهيك عن
خدمات اإلقامة الليلية
لذوي المرضى، أصبح

بإمكانكم اعتبار هذا الدار
..كمنزلكم
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كيفية تقديم الطلبات

إذا شعرت أن الرعاية التي يقدمها دار الرعاية مناسبة لحالتك، اطلب.1
المعونة من الشخص األكثر مسؤولية عن حالتك (طبيب العائلة أو الممرضة
أو االختصاصي أو أحد أفراد فريق مستشاري الرعاية المخففة، عىل سبيل

المثال). للحصول عىل المزيد من المعلومات بخصوص أهلية التقديم، وغيرها
.من المعلومات، قم بزيارة موقع الدار عىل اإلنترنت

إذا كانت الرعاية المقدمة في الدار هي خيارك األمثل لك، فسوف  .2
يقوم أخصائي الرعاية الصحية المسؤول عنك، بإرسال نموذج طلب

.تقديم لدار هاليفاكس للرعاية من أجل دراسة الطلب

بعد أن يقوم دار الرعاية .3
بمراجعة طلبك، سيتواصل
مع أخصائي الرعاية الصحية

المسؤول عنك. ويعتمد
القبول في الدار عىل

.احتياجات رعاية المتقدمين

نحن نسعى جاهدين لتلبية
طلبات المتقدمين ذوي األهلية.
وال يزال دار هاليفاكس للرعاية،
وغيره من أماكن رعاية المرضى

التي هي قيد التطوير في
مقاطعتنا، جزءاً من استراتيجية

تقديم رعاية المرضى في
.المجتمع



:ونحن، كمنظمة تعزم عىل تطبيق مبدأ التراحم، فإننا

نوفر لمرضانا أفضل الخدمات الصحية الممكنة في فترة االقتراب من
نهاية العمر، عىل اإلطالق، وذلك باالعتماد عىل خياراتهم وخيارات
.ذويهم، وعىل حقوقهم وهوياتهم وأشكال التعبير الثقافي لديهم

نشجع المرضى وعائالتهم عىل إحضار تذكارات من منازلهم وقضاء
بعض الوقت معاً بطرق ذات مغزى، وإشراك حيواناتهم األليفة في

.زيارات نهارية

نوفر برامج لتخطي مرحلة الِحداد، وذلك لذوي المريض وأصدقائه، بعد
.وفاته

ندعم موظفينا والمتطوعين العاملين معنا لضمان اتخاذ نهج الرأفة
.والوعي، سواء تجاه عملهم، أو تجاه أنفسهم


