
 قل شكرًا لِك،
 ورّشح ممرضتك

 لجائزة َديزي
DAISY Award!

شاِركنا قصتك
 نحن فخورون جدًا بفريق التمريض الرائع

 عندنا، وسنطلق جائزة َديزي الدولية
 في مستشفى جريت أورموند ستريت
(GOSH) لالحتفال بالعمل الرائع الذي    

يقوم به فريقنا لمساعدة األطفال كل يوم. 

 ُتمنح جائزة َديزي للممرضات االستثنائيات
 تقديرًا للمهارة المهنية، والتعاطف الذي

 يقدمنه للمرضى والعائالت

ارنز J Patrick Barnes الجائزة عام اتريك ب  َخصصْت عائلة ج ب
1999

ة نقص الصفيحات مجهولة السبب نقص  رّي ْرُف  مرض ُف
 المناعة الذاتية التي تعود لنقص الصفيحات، وتحتفي
لرعاية والتعاطف اللذين زاز العائلة ل اعت      مؤسسة ديزي ب

حظي بهما هو وعائلته

 شكرًا لتخصيصك الوقتا للثناء على
 ممرضة من ممرضات مستشفى جريت

 أورموند ستريت

تالية الستكمال يرجى ملء التفاصيل ال
ترشيُحك للممرضة 

إسمك

رقم الهاتف

بريد اإللكتروني ال

 لترشيح ممرضة / مساعدة الرعاية الصحية، الرجاء
 ملء النموذج الخاصة بنا، واتباع إحدى الخطوات

تالية ال

 •

 •

 •

في الواليات المتحدة إثر وفاته نتيجة مضاعفات

 هذه الجائزة هي فرصتك لتقديم الشكر، من خالل
 مشاركتنا قصتك حول كيفية قيام الممرضة أو مساعدة

رعاية الصحية في مستشفى جريت أورموند ستريت   ال
ًدا. بإحداث تميز لن تنساه أب

.

 تسليم النموذج إلى الممرضة الخاصة بكم أو
إلى مدير/مديرة الجناح

تالي بريد إلى العنوان ال ال أو إرسالها ب

بريد اإللكتروني (أو للمزيد ال  إرسال ترشيحك ب
 من المعلومات) إلى

Kate Rivett – DAISY Award 
Great Ormond Street Hospital for Children
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 يرجى وضع عالمة إذا كنت ترغب في أن يتم  
االتصال بك لمعرفة نتيجة ترشيحك

طبيب

مريض

رعاية أب أو أم / مقدم ال

أحد أفراد األسرة

متطوع

 أحد العاملين في مستشفى
 جريت أورموند ستريت

ار واحد فقط) ي َخ ا )يرجى وضع عالمة ل أن

رجاء مواصلة  ال
 ترشيحكم من خالل

هذه النشرة



شكرا لترشيحك

 يرجى ملء ما يلي أدناه مع اإلجابة عن األسئلة الموجودة
ا فيها.  إذا كانت لديكم ن  على أحد أوجه النموذج، ومشاركت

اه، أو بريد اإللكتروني أدن  أية أسئلة يرجى إرسالها إلى ال
ا اللطيفات ن االستفسار من إحدى ممرضات

Kate.Rivett@gosh.nhs.uk

زة َديزي في حفل عام يجرى ز بجائ سيتم تكريم كل فائ
اح أو في القسم الخاص، ويحصلون على شارة   في الجن

وشهادة تقدير

زة بجلب جائ ال اح أو قسم في المستشفى ب  يحتفل كل جن
اتريك خالل  لفائَف من القرفة، والتي كانت مفضلة لدى ب

ارنزمن لة ب  مرضه، وتطلب عائ
 الممرضات والقابالت، أينما

رائحة  وحيثما شموا هذه ال
زكية، أن يتوقفوا للحظة، وأن  ال

زهم يعلموا مدى تمّي

 أود أن أرشح ممرضتي/ مساعدة الرعاية الصحية
الخاصة، والسبب هو

رعاية الصحية اسم الممرضة/ مساعدة ال

 اسم الجناح والمسمى الوظيفي
رعاية الصحية للممرضة/ لمساعدة ال


