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OREGON C ENTER FOR CHILDREN AND YOUTH WITH SPEC IAL HEALTH NEEDS  

HERO Kids Registry 
 دلیل إرشادي لتسجیل األطفال والشباب

HERO Kids Registry  سنة. یمكن لولي األمر والوصي القانوني والشاب  26إلى  0متوفر ألي طفل في أوریغون أو شاب من عمر
 إكمال عملیة التسجیل في النظام. مالحظة: ال یجوز لوي األمر البدیل في أوریغون تسجیل األطفال في رعایتھ. 26 إلى 15بعمر 

 السبق في فھم التاریخ) ED( وقسم الطوارئ بالمستشفى) EMS( یمنح موفري الخدمات الطبیة الطارئة HERO Kids التسجیل في نظام
 الطبي للطفل أو الشاب واالحتیاجات الفریدة في أي حالة طارئة. مالحظة: "موفر الرعایة" ھو أي شخص یقدم الرعایة الطبیة بما في ذلك

 األطباء والممرضین والمساعدین الطبیین، وغیرھم.

 أو عالج أو إجراء او مستشفى على وجھ التحدید.التسجیل الستخدام الطبي الطارئ فقط. وھو ال یضمن توفیر رعایة 

 خطوتان یسیرتان للتسجیل
 دقیقة، ویجب إكمالھ في جلسة واحدة، وإال فسوف تكون مضطًرا لبدء عملیة التسجیل من جدید. 60 إلى 15 یستغرق التسجیل ما بین

 على التفاصیل الخاصة بما ستحتاج إلیھ. اجمع المعلومات الصحیة الخاصة بالطفل أو الشاب. اقرأ المالحظات أدناه للتعرف )1
 نصیحة: تعتبر ملخصات ما بعد الزیارات مصدًرا جیدًا للعثور على الكثیر من ھذه المعلومات.

( .www.herokidsregistry.org 2 أكمل نموذج التسجیل عبر اإلنترنت على الرابط

 وفي غضون أسبوعین إلى أربعة أسابیع سوف تصلك رسالة ترحیب وملصقات وبطاقة توضع علىلبرید الخاص بك! راجع صندوق ا
، HERO Kids Registry حقیبة الظھر. في حالة عدم استالمك لحزمة الترحیب الخاصة بك، أو إذا كانت لدیك أسئلة عامة حول نظام

 .4376-770-833 یُرجى االتصال بمكتب العمل على الرقم

 HERO KIDSالدلیل اإلرشادي لتسجیل األطفال في نظام 
ھذه ھي الحقول التي یُطلب منك إكمالھا عند التسجیل، مع بعض المالحظات حول كل منھا. یجب إكمال نموذج التسجیل عبر اإلنترنت 

 في جلسة واحدة، وإال فسوف تكون مضطًرا لبدء عملیة التسجیل من جدید.

.)*( وجود حقل ال ینطبق على الطفل أو الشاب، یمكنك تركھ فارًغا. سوف یُشار إلى الحقول المطلوبة بعالمة نجمة حمراءفي حالة 
 المالحظات الحقل

HERO Kids Registry  معرفة ھذه المعلومات من شأنھا مساعدة فریق ھل ساعدك أحد في إكمال ھذا النموذج؟
 في دعم العائالت.

بمشاركة المعلومات الصحیة  HERO Kids Registry  یمنح ھذا األذن لنظام باإلفصاح عن معلومات السجلالتفویض 
 باألطفال أو الشباب مع خدمات الطوارئ الطبیة وأقسام الطوارئ. الخاصة

 االسم الذي یُطلق على الطفل أو الشاب. االسم المفضل / كیف تحب أن ینادیك اآلخرون

 .أمثلة: ھو، ھي، ھم، ھن الضمیر المستخدم

ھذا غیر مطلوب. من شأنھ أن یساعد في التعرف على طفل أو شاب یشترك في نفس  رقم الضمان االجتماعي
 شخص آخر في السجل. االسم مع

 الجنس المطبوع في شھادة میالد الطفل أو الشاب أو أحد االختیارات من الجنس
 القائمة المنسدلة.

http://www.herokidsregistry.org/
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كیف ینظر الطفل أو الشاب إلى جنسھ وكیف یصفھ. أمثلة: رجل، امرأة، ولد، بنت،  الھویة الجنسانیة
 غیر ثنائي الجنس یمكن أن تختلف الھویة الجنسانیة عن الجنس المحدد عند الوالدة.

 الشاب. حدد كل ما ینطبق.الھویة العرقیة أو اإلثنیة الخاصة بالطفل أو  العرق

اجمع المعلومات الصحیة الخاصة بالطفل أو الشاب. سوف تُستخدم ھذه المعلومات  اللغة المفضلة
 لتحدید وقت الحاجة إلى مترجم للمساعدة في تقدیم الرعایة الطبیة الطارئة.

 .حالة الطوارئالشخص (األشخاص) الذي یمكن االتصال بھ في  معلومات االتصال في حالة الطوارئ

 االشتراك في رسائل البرید اإللكتروني من
HERO Kids 

بإرسال رسائل برید إلكتروني إلى  HERO Kids Registry  یسمح االشتراك لـ
أو الوصي القانوني إو إلى الشاب البالغ تتضمن معلومات أو تذكیرات حول  ولي األمر

لن تتم مشاركة عناوین البرید اإللكتروني أو استخدامھا ألي   . HERO Kidsتسجیل
 غرض آخر.

 التشخیص / الحالة (الحاالت)
 األولي (األولیة)

 المشكلة (المشكالت) أو الحالة (الحاالت) الطبیة التي لھا أكبر تأثیر على الطفل
 أو الشاب.

 
 متالزمة داون. أمثلة: نوبات الصرع، إعاقات العظام، الھشاشة الطبیة، التوحد،

المقومات الحیویة خارج النطاق الطبیعي 
 لعمر الشخص المعني

مثال: الطفل المصاب بمرض القلب، مثالً، یمكن أن ینخفض لدیھ معدل التشبع 
باألكسجین مقارنة بمعظم األطفال في مثل عمره. توافر ھذه المعلومات لمقدمي 

ھو "طبیعي" أو "نمطي" خدمات الطوارئ من شانھ أن یساعدھم في معرفة ما 
 بالنسبة للطفل أو الشاب.

المعدات أو التكنولوجیا التي یستخدمھا الطفل أو الشاب بصفة منتظمة. أمثلة:  المعدات أو التكنولوجیا الطبیة
 .التحویالت، المضخات، الخطوط، الغرسات، األطراف االصطناعیة

بصفة منتظمة في الحركة أو المشي. أمثلة: األجھزة التي یستخدمھا الطفل أو الشاب  أجھزة الحركة
 .المشایة، العكازات، الكرسي المتحرك

 األدویة التي یكون لدى الطفل أو الشاب حساسیة أو ردود فعل سلبیة تجاھھا. أمثلة: الحساسیة تجاه األدویة
 .األسبرین، الالتكس

الحساسیة البیئیة أو الحساسیة تجاه 
 أطعمة معینة

األشیاء الموجودة في البیئة والتي تسبب حساسیة أو ردود فعل سلبیة األطعمة أو 
 .للطفل أو الشاب. أمثلة: لدغات النحل، الفول السوداني، العشب

أي أدویة یتم الحصول علیھا بوصفة طبیة أو بدون وصفة طبیة أو فیتامینات أو  األدویة
یشمل الماریجوانا الطبیة مكمالت عشبیة یتناولھا الطفل أو الشاب بانتظام. وتشمل 

 .)CBD( والكانابیدیول

تساعد معرفة ھذه المعلومات مقدمي خدمات الطوارئ على اتخاذ قرارات الرعایة  تاریخ استخدام الكحول
 .األكثر استنارة. أمثلة: البیرة، النبیذ، الخمور

على اتخاذ قرارات الرعایة تساعد معرفة ھذه المعلومات مقدمي خدمات الطوارئ  تاریخ استخدام العقاقیر
األكثر استنارة. العقاقیر بدون وصفة طبیة أمثلة: الكوكایین، الماریجوانا، 

 .المیثامفیتامین
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ضمان قدرة موفري الخدمات الطبیة  HERO Kids Registry  ال یمكن لسجل في حالة النقل، ما ھو المستشفى المفضل؟
 االلتزام بھذا الخیار المفضل.على ) EMS( الطارئة

من المرجح أن یحتاج الطفل أو الشاب إلى 
 خدمات طبیة طارئة في الظروف اآلتیة:

السبب األكثر ترجیًحا وراء احتیاج الطفل أو الشاب إلى خدمات طبیة طارئة. أمثلة: 
 نوبات الصرع، مشاكل التنفس، المشاكل النفسیة أو العقلیة، أنواع الحساسیة 

 دة للحیاة.المھد

خاص بالطفل في  POLSTھل ھناك نموذج 
 ؟Oregon POLST Registry سجل

اختصار لـ "األوامر القابلة للنقل والخاصة بالعالج الذي یساعد في  )POLST( كلمة
 البقاء على قید الحیاة". في حالة تسجیل الطفل أو الشاب في السجل

Oregon POLST Registry،  بـیلزم تقدیم رقم المعرفة الخاص 
 POLST .إذا كان معروفًا لك 

ربما یالحظ موفرو الخدمات الطبیة 
 ما یلي: EMS الطارئة

تجنب السلوكیات أو االستجابات التي تكون طبیعیة بالنسبة للطفل أو الشاب. أمثلة: 
مالمسة العین، الحساسیة الشدیدة لألضواء أو األصوات أو اللمس أو الروائح أو 

 .الخفقان أو التأرجح أو الدوران

 العناصر التي یجدھا الطفل أو الشاب باعثة على الراحة أو مھدئة. ال یمكن لسجل عناصر الراحة
HERO Kids Registry ضمان قدرة موفري الخدمات الطبیة الطارئة )EMS (

 العنصر إلى المستشفى. على نقل ھذا
أو موفري  EMS الكلمات أو العبارات التي یمكن لموفري الخدمات الطبیة الطارئة الكلمات اآلمنة

 قسم الطوارئ استخدامھا لتھدئة الطفل أو الشاب. خدمات

العوامل أو الظروف التي یمكن أن تؤثر 
 على الرعایة

صعوبة الرؤیة أو الصمم أو ضعف السمع أو  أمثلة: العمى أو ضعف الرؤیة أو
 .عدم القدرة على المشي صعوبة البلع أو

في حالة نقل الطفل أو الشاب بواسطة سیارة 
إسعاف، فسوف یكون ھذا الوضع ھو األكثر 

 راحة بالنسبة لھ

 تتطلب بعض الحاالت نقل الطفل أو الشاب في وضع محدد.
 

 مقعد أمان لألطفال مقعد السیارة:
 درجة 60 إلى 45 الجلوس في وضع شبھ قائم مع رأس السریر بزاویة َوْضِعیَّة فاولَر:
 الرقود على الجانب األیسر جانبي أیسر:
 الرقود على الجانب األیمن جانبي أیمن:

 أخرى
 الرقود بحیث یكون الوجھ ألسفل َوْضعیَة االْنبطاح:

 درجة 45 إلى 15 الرقود بحیث تكون رأس السریر بزاویة َوْضِعیَّةُ فاولَر النِْصِفیَّة:
 الجلوس في وضع معتدل الجلوس:

قاء:  الرقود بحیث یكون الوجھ ألعلى َوْضِعیَّة االْسِتْل
الرقود بحیث یكون الوجھ ألعلى وتكون الرأس والساقین في  َوْضِعیَّة تَرْنِدِلْنبوْرغ:

 وضع منخفض عن القدمین

الصطحاب الطفل الشخص المفضل 
 أو الشاب

ضمان قدرة موفري الخدمات الطبیة HERO Kids Registry  ال یمكن لسجل
 على االلتزام بھذا الخیار المفضل. EMS الطارئة

خطاب یقدمھ مقدم الرعایة الصحیة یعطي تعلیمات رعایة محددة لموفري خدمات قسم  رسالة بروتوكول الطوارئ
 )pvjstinyurl.com/4nu3( رسالة بروتوكول الطوارئمثال:  الطوارئ.

) tinyurl.com/227ure2k( نموذج معلومات الطوارئ لالحتیاجات الخاصة نموذج معلومات الطوارئ
 عبارة عن نموذج مقبول على نطاق واسع یقدم تفاصیل المعلومات الصحیة لطفل 

 أو شاب.
 
 

http://www.orpolstregistry.org/
http://www.orpolstregistry.org/
http://www.orpolstregistry.org/
https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EMSTRAUMASYSTEMS/EMSFORCHILDREN/Documents/EMSC%20Main%20Page/Health-Emergencies-Protocol-Letter.pdf
http://tinyurl.com/4nu3pvjs
https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EMSTRAUMASYSTEMS/EMSFORCHILDREN/Documents/EMSC%20Main%20Page/emergency-information-form.pdf
http://tinyurl.com/227ure2k
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 األزرار لتي ستراھا أثناء التسجیل:

 المالحظات الزر
 .حقل مطلوب  
 

 .إرسال نموذج التسجیل 
 

 
 المعلومات التي یتم إدخالھا وإغالق نموذج التسجیل. لم یتم حفظ أي معلومات.حذف جمیع 

 

 .الرجوع إلى الصفحة السابقة 

 

 .االنتقال إلى الصفحة التالیة 

 

 
 .فتح قائمة منسدلة بھا اختیار واحد

 

 .فتح قائمة منسدلة متعددة االختیارات 
 

 
 .متعددة االختیارات تحدید جمیع العناصر في القائمة المنسدلة

 

 

 .مسح جمیع العناصر التي تم تحدیدھا في القائمة المنسدلة متعددة االختیارات

 

 
 .مسح عامل تصفیة النتائج في القائمة المنسدلة متعددة االختیارات

 

 

 .تأكید العناصر التي تم تحدیدھا في القائمة المنسدلة

 

 
 .القائمة المنسدلةإلغاء العناصر التي تم تحدیدھا في 

 

 .السماح بمعلومات إضافیة لحقول محددة. مثال: االتصال في حالة الطوارئ، العنوان المادي 

 

 .تصغیر قسم 

 
 
 

www.herokidsregistry.org 
herokids@ohsu.edu 

 4376-770-833 مكتب العمل:

http://www.herokidsregistry.org/
mailto:herokids@ohsu.edu

