
PT ,OT,ST موعق
اHتابعة واشر6اف اليويم من قبل فريق ااعلريه الصحيه مهدتعد اا6كل تاصختصافه اايتحجتا الطفل
ا6جمتاعيه والعاطفيه واجلسديه
مخط هعجاره ااعلريه من قبل مزدو الطفل يونس فصن
برنماج مقائ عبيرلتدا ىل اHوضعي يورف ففاشكتا صر اHناهج التي تردو حول الطفل لداوعم العاطفي

التغذيه: طمبخ مماكتل الخامدت لتلبيه اا6يتحجتا ائالغذيه. اطا6فر ولاء والغداوجبتا افخليهف
 :لقلنا من والى اHركز يوماح قائس آيفله برفقه مرمضه خد تhيهلتسول ريغ لفاط6ا ااقلدرين للصعود
الى احلافله مهر بنفسفوتم
كيف مع متتليه قلابول
اطخلوولى6ا ه: تلهالح6ا يق
اطخلوه الثانيه: لو6ا ميقلتا اکمال و6اراق طHالوبه
اطخلوه او:هلثالثضع خطة ااعلريه واراهالس الى اHسؤل مرللاجعه عيقولتاو
اطخلوه الراخط ميدقت :هبعه ااعلريه هركشل املتأo ثم ابالعائ6 لصاتله ديلتحد تدءبلا خيرا
• ليس لديك اي فكره عن كيفيه الذهاب الى اHدرسه او العمل لدينا فريق ذو خبره Hساعدتك في ذلك

 . •  . يقدم اHختصون اHتمرسون رعايه حقيقيه لطفلك
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PPEC ادارة
يتم توفير التعليم للوالدين ومساعده التنقل في نظام الرعايه الصحيه والروتينيه والوقائيه
اHساعده في تعظيم مزايا التأمo اHتاحه والوصول الى اHوارد
التنسيق مع شركات اHعدات الطبيه لتسهيل ا6صhح والصيانه 6تحتاج لدفع اي تكاليف او رسوم
نحن نقدم الحمايه والدعم والرعايه
مثال للرعايه اHمتازه لhطفال في كل مكان من و6يه كنتاكي kidz سنجعل

•
•
•
•
•

انابيب التغذيه اHعويه
التغذيه الوريديه الكليه الى ا6وعيه الدمويه
فغر القصبه الهوائه
فغر القولون
اجهزه التنفس الصناعي
oج با6وكسجhقسطرة الع

•
•
شاشات القلب والجهاز التنفسي اHستمره
شاشات قياس التاكسج النبضي اHستمر  .

•
•

corri- رأي احد ا6باء
حياتنا الى ا6فضل كان متميزا في رعايه مرضاي انه يقدم خدمه 6تقدر بثمن 6 استطيع kidz لقد غير نادي
ان اقول مايكفي من ا6شياء الجيده انه مورد قيم Hجتمعنا شكرا
DR. Chris smith طبيب ا6طفال
بعض ا6سئله الشائعه
هل طفلي مؤهل؟
تشمل الحا6ت التي تتطلب تدخhت تمريضيه على مدار اليوم على سبيل اHثال: القلب وا6وعيه الدمويه والجهاز
الهضمي والتمثيل الغذائي والخداج العصبي والجهاز التنفسي
؟Kidz ماهو نادي
PPEC هو مركز للرعايه اHنتده لhطفال
توفير الرعايه التمريضيه اHاهره توفير ا6نشطه والعhجات وغيرها من اشكال الدعم
رعايه تمريضيه ا6كثر امانه واعلى جوده وثقت ا6سر ومقدمي الخدمات Kidz منذ عام 1996 وفر نادي
انه بيئه ممتعه ومحفزه لhطفال من الو6ده الى عمر 21 عامآ الذين يعانون من تعقيدات طبيه
ا6شراف على التمريض وادارته يشملTPN اجهزه الوصول

 .

www.thekidzclub.com
1-888-902-5439
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