نبذة عن مستشفى
Holland Bloorview
Kids Rehabilitation Hospital
Holland Bloorview Kids Rehabilitation مستشفى
 هو أكبر مستشفى لتأهيل األطفال في كندا يركزHospital
.عىل تحسين حياة األطفال ذوي اإلعاقات
 هي شركة عالمية رائدة فيHolland Bloorview
مجال البحوث التطبيقية والتعليم والتعلم والعناية
.بالعمالء والعائالت

تسجيل الدخول | االطالع | التواصل

فنحن مورد محلي يقدم الرعاية إىل األطفال الذين
يعانون من شلل دماغي أو إصابات دماغية مكتسبة
بما في ذلك االرتجاج في المخ والضمور العضلي
والبتر وداء الصرع والشلل في الحبل الشوكي والتهاب
المفاصل والشفة المشقوقة والحنك المشقوق
.والتوحد وغير ذلك من اإلعاقات البدنية والنمائية

معلومات الرعاية الصحية الخاصة
.بك في متناول يدك
.قم بالتسجيل اليوم
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KIDS REHABILITATION HOSPITAL
150 Kilgour Road, Toronto ON M4G 1R8 TEL: 416-425-6220
www.hollandbloorview.ca

.االشتراك في غاية السهولة
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hollandbloorview.ca/connect2care

• Vehicular access to the building is along Kilgour Road off of Bayview Avenue.
• The is NO vehicular access off of Rumsey Road - ONLY pedestrian.
• Limited metered parking is available.
• Pedestrian access is available from Rumsey Road and from Bayview Avenue.
• TTC buses stop on Eglinton at both Bayview Avenue and Rumsey Road.

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
150 Kilgour Road, Toronto, ON M4G 1R8
T: 416-425-6220 Toll-Free: 800-363-2440
F: 416-425-6591 E: info@hollandbloorview.ca

hollandbloorview.ca
[438.10]

تعد  connect2careأداة آمنة متاحة
عىل اإلنترنت تسمح للعمالء وأسرهم

بمراجعة وإدارة معلومات الرعاية
الصحية الخاصة بهم عىل مدار الساعة
من خالل عدة نقرات قليلة فقط.
قم بتسجيل الدخول إىل
hollandbloorview.ca/
connect2care
قم بالتسجيل اليوم من أجل:
	إدارة مواعيدك القادمة
	الوصول إىل سجالت الرعاية
الصحية الخاصة بك
التواصل مع
فريق الرعاية الصحية الخاص بك
إنه رائع ومفيد للغاية”.
	ال يمكنني االنتظار حتى أتخلص
من وسيلة اإلعاقة هذه”.
	لقد ذكرتني مراجعة تاريخ زيارتي بكيف
كانت  Holland Bloorviewجزءًا من
حياتنا .إننا ممتنون للغاية لها!”

تنتمي سجالت الرعاية الصحية الخاصة
بك لك أنت.

يعمل  connect2careعىل تمكين العمالء والعائالت من
القيام بدور نشط في إدارة الرعاية الصحية الخاصة بهم
واتخاذ قرارات مستنيرة.

المعلومات متى وأينما كنت تحتاج إليها.

قم بالوصول إىل  connect2careمتى احتجت إىل ذلك من
أي مكان يتاح لك فيه الوصول إىل اإلنترنت ،من المدرسة
أو أثناء اإلجازات أو حتى من مركز طبي آخر .يمكنك إدارة
الرعاية الخاصة بك عىل مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع.

احصل بصفة دائمة عىل أحدث المعلومات.

يضمن لك الوصول إىل المعلومات الخاصة بك عبر
اإلنترنت ،بدال ً من حمل ملفات ورقية ،أنك تتوافر لديك
بصفة دائمة المعلومات األكثر دقة واألحدث عند أطراف
أصابعك.

من أين تأتي معلوماتي الصحية؟

جميع المعلومات الواردة في موقع البوابة تأتي من سجل
الصحة اإللكتروني في .Holland Bloorview

من لديه حق الوصول إىل موقع البوابة؟

فقط األطباء والعمالء وأولياء أمورهم أو األوصياء
القانونيون عليهم في  Holland Bloorviewيمكنهم
الوصول إىل .connect2care

هل ستكون خصوصيتي محمية؟

نعم .نحن ملتزمون بحماية معلوماتك الشخصية .نحن
نسترشد بقانون حماية معلومات الصحة الشخصية في
أونتاريو ،لذا فإن  connect2careيطبق وسائل حماية خاصة
بالخصوصية واألمن .من المهم للغاية عدم مشاركة كلمة
المرور ومعلومات تسجيل الدخول مع أي شخص آخر.

هل يمكنني رؤية المعلومات من موفري الرعاية
الصحية اآلخرين؟

ال connect2care .يحتوي فقط عىل معلومات عن المواعيد
والخدمات التي تجري في  Holland Bloorviewفقط.

يحسن  connect2careمن كيفية
كيف
ّ
تواصلي مع موفر الرعاية الصحية؟

يمكنك إرسال واستقبال الرسائل مع مقدم الرعاية
الصحية الخاص بك بين الزيارات باستخدام ميزة المراسلة
في .connect2care

ماذا إذا واجهت مشكالت فنية؟

اتصل بنا عىل الرقم  416-425-6220الرقم الداخلي  3881أو
عبر البريد اإللكتروني connect2care@hollandbloorview.ca
في أي وقت إذا كنت تعاني من مشكالت فنية فيما يتعلق
باستخدام موقع البوابة .وسنرد عليك خالل يومي عمل.

