ان مهمة منزل رونالد مكدونالد ( )RMHهي خدمة العوائل من مختلف أنحاء البالد ومن جميع أنحاء العالم الذين يتلقون حاليا الرعاية الطبية ألطفالهم .إن
سياسة  RMHوبرامجها هي معاملة العوائل الضيوف و االخرين بعدل ورحمة وبدون تمييز.
مطلوب من العوائل وضيوفهم الحفاظ على الجو البيتي والخالي من التوتر في المنزل قدر اإلمكان .يتوقع من الجميع التفاعل بطريقة إيجابية و معاملة اآلخرين
بعدل وبرحمة وبدون تمييز.
المتطلبات:
 يجب أن يستمر المريض والعائلة بتلبية المتطلبات العامة ل RMHالمتعلقة باألهلية أثناء إقامتهم.
 .0يجب أن يكون المريض يتلقى رعاية طبية ضرورية مستمرة كمريض داخلي أو عناية نشطة كمريض للعيادات
الخارجية (الحد األدنى  4مواعيد في األسبوع) .يتوجب عليك تزويدنا بجدول مواعيد طفلك اسبوعيا.
 .5يجب أن يكون عمر المريض  01عاما أو أصغر.
 .3ال يمكن أن تكون العوائل مقيمة في مقاطعة أولمستيد لطول مدة االقامة.
 .4يجب ان يكون لدى المرضى أوصياء بالغين أو مقدمي رعاية معهم أثناء إقامتهم بالكامل.
 يجب أن يكون أي شخص سوف يقيم في المنزل أو أي زائر خالي من األمراض المعدية لمدة  50يوما .إذا اصيب أي شخص مقيم في المنزل
بالمرض ،يرجى إبالغ مدير المنزل فورا.
 اإلقامة المؤقتة في  RMHهي إمتياز وليست حق.
السالمة واألمن:
 لن يتم التسامح مع سلوك عدم االحترام أوالتمييز أوغير االمن أواالضطرابي أوالمسيئ أوالعدواني أوالموحي أوالجنسي أو الغير قانوني (بما
في ذلك عرض أو االستماع للصور أو الرسائل).
 ال يسمح للكحول أوالمخدرات غير القانونية أواألسلحة النارية أوالسكاكين أوغيرها من األسلحة واليسمح بالنيران المكشوفة (الشموع و
البخور وعيدان الثقاب و الوالعات و الخ) في أي وقت.
 التدخين غير مسموح في المنزل أو في محيط المنزل .يرجى إحترام ملكية الجيران وعدم التدخين عليها.
 RMH غير مسؤولة عن الممتلكات الشخصية المتروكة في المنزل أو على ملكية المنزل أو في السيارات .أنا  /نحن نتنازل عن أي وجميع
حقوق رفع دعوى ضد  RMHفي حالة حدوث ضرر أو سرقة أو فقدان الممتلكات الخاصة بك.
 لدى موظفين  RMHالحق في دخول وفحص غرف الضيوف في أي وقت.
 يجب على جميع الزوار تسجيل الدخول في مكتب اإلستقبال ثم يستقبلون من قبل العائلة المضيفة في ردهة اإلستقبال والمغادرة قبل الساعة
 0011مساءا .أنت مسؤول عن سلوك زوارك أثناء زياراتهم.
متطلبات األهل:
 ال يمكن ترك المرضى  01عاما واألصغر سنا وأي أطفال آخرين تحت سن  01عاما بمفردهم في المنزل .يرجى المالحظة إنه ال يسمح
لعوائل الضيوف األخرين أو المتطوعين أو الموظفين مراقبة اطفالك.
 يجب أن يكون االطفال تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي في كل االوقات.
 RMH ال تتحمل مسؤولية األطفال الغير خاضعين للرقابة.
 من المتوقع من اآلباء  /مقدمي الرعاية أن يكونوا مشاركين فعالين في رعايات طفلهم (حضور المواعيد وقضاء بعض الوقت في المستشفى
مع المريض و الخ).
 في محاولة لدعم العائالت المستضافة ،بعد مرور  31يوما من كونك ضيف في المنزل سيتواصل معك مدير المنزل لضمان تلبية اإلحتياجات
الخاصة بك بأفضل قدراتنا.
 يسمح للعائالت ترك  RMHلمدة  5ليال متتالية خالل إقامة أسبوع بدون تسجيل الخروج.
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المعيشة في المجتمع:
 يطلب من العائالت التنظيف بعد استخدام أي منطقة عامة.
 ساعات الهدوء هي من الساعة  01011مساءا وحتى الساعة  11011صباحا من كل يوم .وهذا يشمل المناطق العامة وغرفة الضيوف الخاصة
بك.
 يرجى أن تحترم جميع الضيوف والمتطوعين والموظفين في منزل رونالد ماكدونالد .اللطافة متوقعة من الجميع في المنزل.
 يطلب من العوائل تنظيف غرفهم الخاصة قبل تسجيل الخروج من المنزل .في حالة الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى عدم تمكن عائلتك من
البقاء في المستقبل.

خصوصية الزائر:
 RMH قد يتبادل المعلومات الالزمة مع عيادة مايو أو مع منظمة الخدمة اإلنسانية أو السلطة القانونية أو المنظمات األخرى لتسهيل خدمة
الحاالت الفريدة أو احتياجات عائلتك .من خالل توقيع هذا انت تصرح تبادل المعلومات من أجل تلبية احتياجات عائلتك.
 RMH يطلب من الضيوف احترام خصوصية العوائل الزائرة األخرى أو الزوار في جميع األوقات بما في ذلك استخدام وسائل التواصل
االجتماعي.
من خالل توقيع هذه االتفاقية ،أنا /نحن نفهم ونوافق على ما يلي:
)0

على االلتزام بهذه القواعد والتوقعات والسياسات المعمول بها وإبالغ عائلتي وزواري بها.

 )5إذا طفلي  /عائلتي ال تلبي شروط األهلية العامة و  /أو إذا فشلنا في االلتزام بقواعد المنزل أو التوقعات أوالسياسات المعمول بها ،قد يطلب منا
مغادرة المنزل.
التوقيع __________________________________________ :التاريخ __________________ :األحرف األولية للموظف_________ :
االسم كتابتا______________________________________________:

الموافقة االعالمية:
 انا  /نحن اعطي موافقتي إلستخدام الصور وأالشكال أالخرى من وسائل اإلعالم التي اتخذت لعائلتي خالل إقامتنا في  RMHو  /أو خالل
المشاركة في انشطة  RMHالستخدامها للمضي قدما في مهمة .RMH
 انا  /نحن اعطي موافقتي الستخدام الصور وأالشكال أالخرى من وسائل اإلعالم الستخدامها للمضي قدما في مهمة  RMHعلى وسائل
التواصل االجتماعية.
 انا  /نحن اعطي موافقتي للسماح ل  RMHبمشاركة محتويات سجل الغرفة واألعمال الفنية والصور ورسائل الشكر ومحتويات وسائل
اإلعالم اإلجتماعية للمضي قدما في مهمة .RMH
انا  /نحن اعطي موافقتي اإلعالمية

انا  /نحن ال اعطي موافقتي اإلعالمية

التوقيع ___________________________________________ :التاريخ __________________ :االحرف األولية للموظف_________ :
االسم كتابتا______________________________________________:
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