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من المعلومات

مستشفى برنس أوف ويلز

’مبنى خدمات الحاالت الصحية الحادة‘ الجديد

يفتح ابتداًء من أوائل 2023

Prince of Wales Hospital

New Acute Services Building

Arabic

 Acute Services Building نقل الخدمات إلى

الجديد ابتداًء من أوائل 2023

سوف تتغير أماكن بعض الخدمات في المبنى الجديد، المعروف باسم 

 .Prince of Wales Hospital، Randwick في ،Acute Services Building

توجد الفتات بداخل Randwick Hospitals Campus وحواليها لتوجيهك 

إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه. 

سوف تبقى الخدمات غير المذكورة على الرسم A في المباني الحالية. 

احرص على التأكد  من أفراد الطاقم الذي يعالجك بشأن مكان الخدمة 

الصحية التي تزورها وسبل الوصول إليها. 

يرجى االنتباه جيداً إلى إشارات المرور وإشارات المشاة عند الدخول وعند 

التنقل في حرم المستشفى ألن بعض أشغال البناء ال تزال قيد التنفيذ. 

طريقة الوصول إلى ’قسم طوارئ البالغين‘ الجديد.

 Acute Servicesمن الـ B2 سوف يقع ’قسم طوارئ البالغين‘ في الطابق

Building الجديد. ويقع مدخل مكان إيصال الركاب إلى ’قسم الطوارئ‘ 

  .Botany Street المتفّرع من Magill Street الجديد وإرجاعهم منه عبر

طريقة الوصول إلى المدخل الرئيسي الجديد

 77 Botany Street في Acute Services Building يقع المدخل الرئيسي إلى

مقابل UNSW. ويمكن أيضاً الوصول إلى المبنى الجديد للمستشفى من 

المباني الحالية عبر جسر رابط للعموم. ويمكن الوصول إلى الجسر الرابط 

عبر الطابق 0 في حرم المستشفى الحالي، المجاور لمدخل المستشفى 

الملكي للنساء )Royal Hospital for Women(. ننصح بتخصيص وقت 

إضافي للسفر للعثور على المكان الذي تزوره في المستشفى الجديد.  

الوصول بالسيارة

اركن سيارتك في موقف سيارات حرم مستشفيات راندويك 

)Point Parking(، الذي يمكن الوصول إليه من Easy Street )المتفّرع 

منBarker Street(. استقّل المصعد إلى الطابق 0 واتبع اإلشارات إلى 

الـAcute Services Building. يصل بك ذلك إلى الجسر الرابط العمومي، 

الذي يصل ما بين حرم المستشفى الحالي والمبنى الجديد. 

عند عبورك الجسر الرابط تصل إلى المدخل الرئيسي العمومي في الطابق 

0. استقّل المصعد إلى الطابق الذي تريد الذهاب إليه، أو اطلب من مكتب 

االستعالمات توجيهك أو استخدم األكشاك اإلرشادية الرقمية الجديدة.  

الوصول بالمواصالت العامة

 High Street الواقع في UNSW ْل من القطار الخفيف في موقف ترجَّ

وانعطف يميناً إلى Botany Street، حيث تجد المدخل الرئيسي 

للـAcute Services Building إلى اليسار، قبل Magill Street. يمكن 

العثور على مسارات الباصات على الموقع اإللكتروني لمستشفى برنس 

 .)Prince of Wales Hospital( أوف ويلز
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- Create simpli�ed version of Randwick Campus 
map (Map A) with extension to incorporate additional 
block out to Botany St and new hospital building (refer 
to Map B)
- Use the 2D outlines in Map A as a guide but 
remove:
• Building numbers
• Hospital logos
• Adult Emergency Entrance
• Emergency Parking
• Ambulance
• Unnecessary garden/tree detail
- Highlight new Acute Services Building
- Specs: to �t double-page spread of A4 brochure 
folded 3 ways into DL size (example attached: https://-
campbelltownredevelopment.health.nsw.gov.au/get-
me-
dia/e0c4720a-1ac7-43f5-821e-9c5f98af6d7a/Campbellt
own-Hospital-brochure-2022.PDF.aspx)
- Orientation: square, roughly 19 x 19.5cm
- Keep angle of map straight (same as Map A)
- Key: add hospital entrances, public link bridge, 
new ED entrance, light rail stops and future redevelop-
ments (as marked up below)
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Francis Martin Drive

Magill Street

Barker Street

P

مداخل المستشفيات

جسر رابط عمومي للوصول إلى المبنى 

الجديد والخروج منه

أعمال البناء المقبلة

قسم طوارئ )ED( البالغين الجديد 

موقف القطار الخفيف

مدخل موقف السيارات P

المستشفى 

الملكي للنساء
المكان الجديد 

إلنزال ركاب 

قسم الطوارئ 

مستشفى 

سدني لألطفال

مستشفى برنس 

أوف ويلز



لمحة عن الـAcute Services Building الجديد 

التابع لمستشفى برنس أوف ويلز

تشمل المرحلة األولى من إعادة تطوير حرم المستشفى في راندويك 

تشييد Acute Services Building عصري مؤلف من 13 طابقاً، يرمي 

إلجراء توسيع رئيسي للخدمات الضرورية  الخاصة بصحة البالغين 

وتحسينها في مستشفى برنس أوف ويلز.   

يشمل الـAcute Services Building قسم طوارئ جديد وموّسع ووحدة 

عناية مرّكزة وغرف عمليات رقمية وخمسة طوابق تضم وحدات للمرضى 

الماكثين في  المستشفى مع أسّرة إضافية. 

ويتضّمن المبنى الجديد التابع للمستشفى أحدث المعدات الطبية وتم 

تصميمه بعد استشارة موظفي المستشفى والمستهلكين لضمان استيفائه 

لالحتياجات الصحية للمجتمع المتنامي، للوقت الحاضر وللمستقبل. 

اعتراف بأصحاب البلد

تعترف South Eastern Sydney Local Health باألصحاب التقليديين 

لألرض التي نقف عليها، وأصحاب األرض التي تقع عليها مرافقنا، 

 Gweagal والـ Wangal والـ Gadigal والـ Dharawal وأراضي شعوب الـ

والـBidjiga؛ ونقّدم احترامنا إلى حكمائهم في العصور السابقة والوقت 

الحاضر والمستقبل. 

المدخل الرئيسيالمدخل الرئيسي

B2قسم الطوارئقسم الطوارئ

B1

الجهة الشماليةالجهة الشمالية

L8 قسم العلوم العصبيةقسم العلوم العصبية

L5 رعاية الحاالت الحادة للمسنينرعاية الحاالت الحادة للمسنين

L7 قسم الحاالت التنفسيةقسم الحاالت التنفسية

L4 قسم أمراض الدم وأمراض السرطانقسم أمراض الدم وأمراض السرطان

L3 وحدة العناية المرّكزةوحدة العناية المرّكزة

L1 غرف العملياتغرف العمليات

L0 سبيل إلى مركز الحرمسبيل إلى مركز الحرم

الجهة الجنوبيةالجهة الجنوبية

L8 قسم العلوم العصبيةقسم العلوم العصبية

رابط
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ج
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سر 
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L5 قسم الحاالت التنفسيةقسم الحاالت التنفسية

L7 قسم جراحة العظام قسم جراحة العظام 

L4 قسم إعادة التأهيل الخاص برعاية المسنينقسم إعادة التأهيل الخاص برعاية المسنين

L3 وحدة التقييم الخاصة بالمجتمعوحدة التقييم الخاصة بالمجتمع

L1 غرف العملياتغرف العمليات

L0 سبيل إلى مركز الحرمسبيل إلى مركز الحرم

A الرسم

South Eastern Sydney 
Local Health District

للمزيد من المعلومات

 الموقع اإللكتروني:

seslhd.health.nsw.gov.au/prince-of-wales-hospital

 البريد اإللكتروني:

 seslhd-generalmanager-powhsseh@health.nsw.gov.au

ُمقّسم )سنترال( هاتف المستشفى:  2222 9382 02

تتقدم منكم ’هيئة البنى التحتية الصحية في نيو ساوث ويلز‘ و’المنطقة 

الصحية المحلية لجنوب شرق سدني‘ بالشكر لدعمكم وصبركم خالل 

تنفيذنا أعمال التوسيع والتحسين الهامة لمرافقنا وخدماتنا في مستشفى 

برنس أوف ويلز، راندويك.  


