صا تائ ًها
كيف تساعد شخ ً
مشو ً
شا؟
أو َّ
دليل عملى

الوصول إلى طريقك

يب يعطي معلوما ٍ
ت حول كيفيّة
هذا الكت َُ ُّ
شخص يمكن أن يكون تائ ًها
مالحظة
ٍ
مشو شا ً بسبب الزهايمر أو أحد
أو
َّ
األمراضالمتّصلة به ،إضافةً إلى ّ
أن به
معلوما ٍ
ت حول ما يمكنك فعله لتساعد
ذلك ال ّ
شخص.

ي من المستند الذي
ن الجزء الداخل ّ
يرجى التحقق مواالحتفاظ به لمساعدتك في تجنّب
يمكنك فصله
حوادث الفقدان.

الوصول إلى طريقك

مكان غير مألوف بالنسبة لك؟
أحسست أنّ َك تائهٌ في
هل
َ
ٍ
كنت محظو ً
غريب
شخص
ظا بما فيه الكفاية ليُساعدك
ربّما َ
ٌ
ٌ
لطيف في إيجاد طريقك.
لل ّ
شخص ال ُمصاب بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به،
فقدان طريق العودة ليس ُم ْر ِب ًكا فحسب ،بل يمكن أن يكون
خطيرا.
ً

صابين بالزهايمر أوأحد األمراض
ف األشخاص الم
نص
وح
جر
ب
ون
صاب
َّ ُ َ به ،والمفقودين لمدّة  24ساعة ،ي
ٍ
صلة
المت ِ
خطيرة ،أو يموتون.

1

الوصول إلى طريقك

ص مصابين بالزهايمر أوأحد
ثالثةٌ من ك ّل خمس ِة أشخا ٍ
به يصبحون في ِعداد المفقودين.
صلة
األمراض المت َّ ِ
ق إنذار .فجأةً ،قد تصبح
يحصل ذلك للعديد منهم دون ساب ِ
األشياء ال ُمعتا َدة ال ُمحيطة بهم غريبَةً ويصبحون غير قادرين
ّ
ولكن
س ّن،
على العودة إلى المنزل .معظمهم من الكبار في ال ِ ّ
كثيرا منهم ليسوا كذلك.
ً
شو ً
شا ،فلو كنّا
لذا ،من المه ّم جدًّا أن نُساعد َمن يبدو تائ ًها أو ُم َّ
شخص آخر ّ
بالطريقة نفسها.
في مكانه لوددنا أن يساعدنا
ٌ

2
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استمارة الهويّة
Identification Form

p

بشخص مصاب بالزهايمر أو أحد األمراض
هل تقوم باالعتناء
ٍ
المتّصلة به؟

يرجى فصل هذه االستمارة من ال ُكت ِيّب.

مكان واضح
ض ْعها في
قم بملء هذه االستمارة باللغة اإلنجليزيّة و َ
ٍ
(مثالً :على طاولة غرفة الجلوس ،أو على باب الثالّجة) .احتفظ
إن فُ ِق َد ال َّ
بنسخ ٍة إضافيّة من هذه الحزمة لل ُّ
شرطةْ .
شخص ،ستكون
لديك هذه المعلومات القيّمة لتساعد بها ال ُّ
شرطة في بحثها.
عندما يفقد الشخص المصاب بالزهايمر أو أحد األمراض
المتّصلة به طريقه ،فهذه حالة طارئة.

p

اتّصل بـ .9-1-1
Basic Information

المعلومات األساسيّة ()Please fill in English

First name

األول:
االسم ّ
Surname

اس ُم العائِلة:

Nickname

اس ٌم آخر يُنا َدى به ال َّ
شخص:
Date of birth

						
تاريخ الميالد:

Language(s) spoken

اللُّغات ال ُمت َ َحد ُ
َّث بها:

Home address

عنوان المنزل:

Sex

الجنس:

www.findingyourwayontario.ca

Physical Description

lbs

رطل

Weight

		
:الوزن

inches

)بوصة (إ ْنش
Hair colour

:لون الشعر

feet

		
قَ َدم

الظاهري
الوصف
ّ
Height
ّ
		
:الطول
Eye colour

				
:لون العين
Complexion

:البشرة

Ethnic origin

:ي
ْ ّ األ
ّ ِص ُل الع ِْرق

Identifying Features

مالمح ُمميّزة

Check all that apply

ضع عالمة عند ك ّل ما ينطبق على ال ّشخص
Right

Left

اليمين

		
اليسار

Contact lenses

ّ
		
نظارات

عدسات الصقة

Lower

ي
ُ
ّ سفل

Glasses
Upper

		
ي
ّ علو

Hearing aid(s)

				
:سماعة أذن
Visual aid(s)

		
:أدوات تساعد على النّظر

Dentures

				
:طقم أسنان
Scars, birthmarks, etc. (location and description)

:) إلخ (المكان والوصف، أو وحمات،ندوب

Tattoo(s) (location and description)

:)الوشم (األوشام) (المكان والوصف

Medical Information

معلومات طبّيّة
ّ الحاالت
:الطبّيّة

Medical condition(s)

Allergies

:الحساسيّات

Medications

:األدوية

Results of not taking medications

:ما يحدث عند عدم تناول األدوية
version

:النُّسخة

OHIP number

			
: OHIP ي
ّ رقم برنامج أونتاريو للتأمين ال
ّ صح

Family doctor’s name

:اسم طبيب العائلة

Doctor’s phone #

ّ رقم هاتف
:الطبيب

www.findingyourwayontario.ca
Attach a Recent Photo

إرفاق صورة شخصية حديثة

To this form, attach a recent, good quality, head and shoulders photograph of the person who may
become lost. Replace the photo with an updated version as needed.

ي
ِ ,مع هذه االستمارة
َ  توضّح،ألصق صورة حديثة وذات نوعيّة جيّدة
ّ َرأس و َك ِتف
صورة بأخرى حديثة إن لزم
ّ  قم بتغيير ال.ال ّشخص الذي يُحت َ َم ُل أن يصبح مفقودًا
.األمر

Potential Places to Look

األماكن ال ُمحت َ َملة للبحث

Places where the person may go. For example: previous addresses, previous employment, favourite stores, nearby mall, post office, etc.

 محالّت- مكان العمل السّابق- عناوين سابقة: على سبيل المثال.األماكن التي يمكن أن يذهب إليها ال ّشخص
. إلخ... - مكتب البريد-ي قريب
ّ  مج ّم ٌع تجار-ُمفضَّلة

1.
2.
3.
4.
For Drivers

سائقين
ّ لل

Licence plate number

:رقم لوحة السيّارة
Vehicle make and model

:ماركة السيّارة ونوعها

Vehicle colour

			:سيّارة
ّ لون ال

Emergency Contact Person

جهة االتّصال في حاالت الطوارئ

Name

:االسم

Relationship to person with dementia

ّ العالقة بال
:شخص ال ُمصاب بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به

Home phone #

:رقم هاتف المنزل

Work phone #

:رقم هاتف العمل

Cell phone #

:ي
ّ رقم الهاتف الخلو

Home address

:عنوان المنزل

عندما يفقد الشخص المصاب بالزهايمر أو أحد األمراض
المتّصلة به طريقه ،فهذه حالة طارئة .اتّصل بـ .9-1-1

ِﺑ ِﺭ ﻋﺎ ﻳَﺔ
© 2016 Alzheimer Society of Ontario

p

يرجى فصل هذه االستمارة من ال ُكتيِّب.

ْ
مشو ً
شا:
إن
َ
رأيت شخ ً
صا من العا ّمة يبدو تائ ًها أو َّ
ما يجب قوله
		 • اتّجه إلى ال ّ
شخص من األمام
		 • تكلّم ببُ ْ
طءٍ وهدوء
عرف بنفسك واسأله عن اسمه
		 • ِ ّ
		 • استخدم كلما ٍ
ت قصيرة وبسيطة
		 • استخدم اإليماءات عند الكالم
		 • اسأل أسئلة تكون إجابتها “نعم” أو “ال”
		 • اسأل سؤاالً واحدًا في الوقت نفسه ،واترك مجاالً واسعًا من
			 الوقت لإلجابة
سؤال نفسه باستخدام
		 • كن
صبورا .إن استلزم األمر ،أ ِع ْد ال ّ
ً
			 الكلمات نفسها
		 • حافظ على النظر إلى عينيه
		 • تجنّب تصحيحه أو “تذكيره بالواقع”
		 • ال تلمس الشخص بسرعة أو بخشونة
ما يجب فعله
		 • تفقّد إن كان ال ّ
شخص يرتدي سوار MedicAlert
شرطة ( )911لطلب المساعدة في عودة ال ّ
		 • اتّصل بال ُّ
شخص
			 إلى بيته سال ًما
شخص حتى تأتي ال ُّ
		 • انتظر مع ال ّ
شرطة لتتولّى األمر

p
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الوصول إلى طريقك

ما يجب مالحظته

سا مناسبًا ّ
ي
• ال يرتدي لبا ً
للطقس الحال ّ
• يقف دون ِحراك ،ينظر حوله لفترةٍ زمنيّة طويلة
• يُس ِْرع

شو ً
شا
• يبدو ُم َّ
سؤال نفسه في فترةٍ زمنيّ ٍة قصيرة
• يُعيد ال ُّ
ُّ
يظن بأنّه تائه
• ربّما ال

3

الوصول إلى طريقك

ما يجب قوله

• اتّجه إلى ال ّ
شخص من األمام
• تكلّم ببُ ْ
طءٍ وهدوء
عرف بنفسك واسأله عن اسمه
• ِّ
• استخدم كلما ٍ
ت قصيرة وبسيطة
• استخدم اإليماءات عند الكالم
• اسأل أسئلة تكون إجابتها “نعم” أو “ال”
• اسأل سؤاالً واحدًا في الوقت نفسه ،واترك مجاالً واسعًا
من الوقت لإلجابة
سؤال نفسه باستخدام
• كن
صبورا .إن استلزم األمر ،أ ِع ْد ال ّ
ً
الكلمات نفسها
• حافظ على النظر إلى عينيه
• تجنّب تصحيحه أو “تذكيره بالواقع”
• ال تلمس الشخص بسرعة أو بخشونة

4

الوصول إلى طريقك

ما يجب فعله

• تفقّد إن كان ال ّ
شخص يرتدي سوار
®MedicAlert® Safely Home

• اتّصل بال ُّ
شرطة ( )911لطلب المساعدة في عودة
ال ّ
شخص إلى بيته سال ًما
شخص حتى تأتي ال ُّ
• انتظر مع ال ّ
شرطة لتتولّى األمر

صا ُمصابًا بالزهايمر أو أحد األمراض المتّصلة به؟
هل تعرف شخ ً
يمكنك أن تقترح بأن يقوموا (أو يقوم أحد األشخاص الذين يعتني
بهم) بزيارة الموقع اإللكتروني www.FindingYourWayOntario.ca
لمزي ٍد من المعلومات .أحد األشياء المه ّمة التي يمكنهم القيام بها
هي االتّصال بـ ®MedicAlert® Safely Home
للتسجيل في البرنامج:

1.855.581.3794 / www.medicalert.ca/safely-home

عندما يفقد الشخص المصاب بالزهايمر أو أحد األمراض
المتّصلة به طريقه ،فهذه حالة طارئة .اتّصل بـ .9-1-1

4

الوصول إلى طريقك

للحصول على معلومات االتّصال بجمعيّة
الزهايمر المحليّة في منطقتك ،اتّصل بـ.2-1-1
يمكنهم تزويدك بمزي ٍد من المعلومات
حول

برنامج

الوصول

إلى

طريقك

( )Finding Your Wayوبرامج أخرى
تساعد المصابين بالزهايمر أو أحد األمراض
المتّصلة به أو األشخاص القريبين منهم .قم بزيارة
www.FindingYourWayOntario.ca

ِﺑ ِﺭ ﻋﺎ ﻳَﺔ
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