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 "HOME CARE" الرعاية المنزلية

ما هي الرعاية المنزلية "HOME CARE"؟ 
What is home care? 

ُتعد الرعاية المنزلية "HOME CARE" خدمة تساعدك أنت أو أحباءك في البقاء 
آمنين وأن تنعموا باالستقاللية أطول فترة ممكنة. وتشمل الرعاية المنزلية خدمات 

الرعاية المتخصصة والشخصية.

من الذي يعتبر مؤهالً لالنضمام لخدمة HOME CARE؟ 
Who is eligible for home care? 

يستطيع أي شخص يعيش في ألبرتا ويحمل بطاقة رعاية صحية سارية أن يتلقى خدمات الرعاية 
المنزلية ما دام يمكن تلبية احتياجاتهم بأمان في المنزل. 

مديرو حالة الرعاية المنزلية 
Home care case managers 

يستخدم مديرو حالة الرعاية المنزلية أدوات تقييم قياسية لتحديد احتياجاتك ولربطك أنت 
وأحباءك بالمستلزمات الطبية أو األجهزة التعويضية والتكنولوجيا األكثر مالءمة. 

وتشمل خدمات الرعاية المتخصصة ما يلي: 
Professional health services include: 

• الوقاية، والكشف، واالستقبال؛ 
• تقييم ظروف الحالة الصحية و/أو الطبية؛ 

• تقديم العالج والقيام باإلجراءات؛ 
• إعادة التأهيل من أجل زيادة القدرة الوظيفية؛ 

• إدارة األدوية؛ 
• الرعاية الملطفة أو في مرحلة االحتضار؛ 

• التعليم واإلشراف على الرعاية الذاتية؛ 
• تعليم الرعاية واإلجراءات ألفراد األسرة ومقدمي الرعاية اآلخرين؛ و 

• التوعية واإلشراف على مقدمي خدمات الرعاية المنزلية الداعمة الذين يقدمون الرعاية 
الفردية ويؤدون األنشطة المكلفين بها

الحفاظ على صحتك واستقالليتك
Keeping You Well and Independent



كيف يمكنني الحصول 
على الرعاية المنزلية؟

How can I get  
home care? 

يمكنك طلب خدمات الرعاية 
المنزلية عن طريق االتصال 

على الرقم 811. ويمكن للعائلة، 
واألصدقاء، والجيران، أو 

متخصصي الرعاية الصحية 
االتصال نيابًة عنك. 

لمزيد من المعلومات يرجي زيارة: 

ahs.ca/homecare 
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وتشمل خدمات الرعاية الشخصية ما يلي: 
Personal care services include: 

• النظافة الشخصية )االستحمام والتزيين(؛ 
• ارتداء المالبس؛ 

• إدارة استخدام المرحاض وسلس البول 
• التحرك والنقل؛ 

• المساعدة على تناول الطعام، ورعاية الفم؛ وتناول األدوية. 

وقد يطالب ويتلقى بعض عمالء الرعاية المنزلية خدمات الدعم المنزلي والمجتمعي والتي تشمل 
الخدمات الموجهة نحو بلوغ االستجمام العالجي والحاجات االجتماعية والدعم مع األنشطة من 

أجل الحياة بشكل مستقبل في المجتمع. 

وقد يطالب ويتلقى بعض عمالء الرعاية المنزلية خدمات الدعم والرعاية قصيرة المدى لمقدمي 
الرعاية من أجل مساعدة األشخاص الذين يقومون برعايتك على البقاء في حال جيد في فترة 

عدم قيامهم بمهام الرعاية. وقد تتضمن هذه الخدمات المعلومات والمساعدة على الوصول إلى 
الخدمات، والتعليم، والتدريب على المهارات والخدمات قصيرة المدى. 

كيف يتم تحديد حاجتي إلى خدمات الرعاية المنزلية؟ 
How is my need for home care services determined? 

سوف يقوم مدير حالتك بتقييم احتياجات الرعاية الخاصة بك وذلك بمساعدتك. سوف يقوم كل 
من مقدمي الرعاية الخاصة بك، وأنت ومدير حالتك بوضع خطة للرعاية مخصصة لك. 

من يقوم بتقديم الرعاية الخاصة بي؟ 
Who provides my care?

يحظى مدير حالتك بدعم فريق من متخصصي الرعاية الصحية المحليين من أجل المساعدة في 
حالتك. واستناًدا الحتياجاتك، قد يتضمن فريق الرعاية الصحية طبيب العائلة، والممرضات، 

ومتخصصي العالج الطبيعي، والصيادلة، ومساعدي الرعاية الصحية، وآخرين. 

أين يتم تقديم خدمات الرعاية المنزلية؟
Where are home care services delivered? 

قد يتم تقديم الخدمات في منزلك أو في العيادة. 
لدينا المرونة في تقديم الخدمات في عدة أماكن أخرى. 


