
 زيارتي إلى
 العيادة

Vanderbilt Kennedy Center بالتعاون مع مركز



قريبا سأذهب إلى زيارة 
طبيب في مركز Vanderbilt. قد تبدو بعض األشياء مختلفة 

عن المعتاد، وستبدو بعضها مألوفة وتشعر أنها كما هي.



عندما نصل إلى هناك، قد نوقف سيارتنا في جراج انتظار السيارات. 
قد نحتاج إلى استخدام مصعد في جراج انتظار السيارات. 
  ،Vanderbilt ستوجد عائالت أخرى في زيارة لمركز

لذا قد نضطر إلى انتظار دورنا الستقالل المصعد.



بعدها، سندخل من الباب ونتوقف عند طاولة تسمى محطة الفحص. سيكون هناك 
موظفون عند محطة الفحص في انتظار مقابلتنا. ووظيفتهم هي التحقق من درجة 

حرارتنا ومساعدتنا على الوصول إلى موعدنا.



يرتدي الموظفون عند طاولة الفحص وبقية األشخاص في المبنى، 
األقنعة على أفواههم وأنوفهم. يرتدي بعض الموظفين أقنعة ذات ألوان أو 
تصميمات زاهية، ويرتدي البعض اآلخر كمامات زرقاء، أو بيضاء، أو 

صفراء. قد يساعدنا ارتداء األقنعة على البقاء بصحة جيدة.



ال بد أن يرتدي الشخص البالغ المرافق لي الكمامة. وإذا لم يكن لديه واحدة، 
.Vanderbilt فسيعطيه الموظفون واحدة الرتدائها أثناء وجودنا في مركز



يمكنني اختيار إحضار الكمامة الخاصة بي من المنزل، أو سيعطيني الموظفون في 
محطة الفحص كمامة. يمكنني إحضار ملصقات وأقالم خطاطة للمساعدة على تزيين 
الكمامة الخاصة بي إذا أردت. قد تجعلني الكمامة الخاصة بي أبدو مثل موظف في 
المستشفى، أو رائد فضاء، أو بطل خارق، أو حيواني المفضل - يمكنني االختيار! 



عند الطاولة، سيقيس الموظفون درجة حرارتنا. قد يستخدمون مقياس حرارة يثبت 
في مواجهة جباهنا. سيصدر صوت "صفير" ويخبر الموظفين بدرجة حرارتي. 

سيسألنا الموظفون أيًضا عما إذا كنا نشعر بأننا مرضى اليوم أم ال.



قد نستقل المصعد للتوجه إلى عيادة الطبيب. قد نحتاج إلى االنتظار في طابور في 
حالة وجود العديد من األشخاص الستقالل المصعد. 

قد نرى ملصقات خاصة على األرض توضح لنا أين يمكننا الوقوف أثناء االنتظار. 
وتبدو مثل آثار األقدام! يمكننا أيًضا إحضار األلعاب من المنزل لمساعدتي على 

التسلية بينما ننتظر في الطابور.



عندما نخرج من المصعد، سنشاهد المزيد من الموظفين. 
قد يقيسون درجة حرارتي ويطرحون علي أسئلة بشأن شعوري بالمرض 

مرة أخرى.  



سأنتظر أنا وأسرتي في غرفة االنتظار لرؤية الطبيب. 
قد تكون هناك ملصقات على األرض وإشارات على الكراسي لمساعدتنا على معرفة 
أماكن الجلوس. يمكنني أيًضا اللعب بألعابي هنا أثناء انتظاري.  عندما يحين دورنا، 

سننتقل إلى غرفة أخرى تسمى غرفة الفحص. هذه هي الغرفة التي سيأتي إليها 
الطبيب لزيارتنا.    



وبمجرد مغادرتنا مركز Vanderbilt إذا أخبرني مرافقي البالغ أنه يمكنني خلع 
الكمامة الخاصة بي، فيمكنني خلعها واالحتفاظ بها من أجل زيارتنا القادمة.


