
 2019يونيو فلوريدا  -تجربة الوالدة في تامبا 

 مريكا بدبي ( ال)قنصلية امرحلة الفيزا  (1
  توتال كير)وبعد الحصول ع الفيزا تعرفت ع الموقع الرائع ع الفيزا بعد المحاولة الثانية  تم الحصول 

, الي قابلتنا  سالتنا سبب السفىر ) سياحة وزيارة الصديق ( وازا كان في حمل او ال ) الجواب كان نعم   5كانت زوجتي بالشهر ال االولي   المحاولة  -

 ( وازا كان مخطط للوالدة .وازا في ليش بدك تولدو هناك و و و   
   sorryا وصلت لمرحلة من كتر االسئلة اني بدي اقلها خلص بطلت بدي الفيزا و بالنهاية اعطتنا الورقة البيضة وحكتلن -

 ما زعلت و وقلت قدر هللا وماشاء فعل , ما النا نصيب فيها , وصرفت الموضوع عنها 

 

( ما انتبهت انو ورقة الشركة  لنفس الشركة  و ما كنت جايب اوراق الشغل )شهادة الخبرة بالمشاريع الي كانت خارج االمارات من اخطائي باالوراق

 اية االن وكان من سنتين  باالمارات فقط من تعيني باالمارات لغ

 و حكتلي الورق  مو هيك بحكي  6فلما ساتني عن مدة الشغل بالشركة تاعتي وحكتلها اكتر من 

بعا هاد الخطا التاني حكتلها انو رايح ازوور صديق  الي ) اغلب شباب االمارات الي كان معهم فيزا  نصحوني انو افضل لو عندي حدا هناك ..... ط -

 االفضل انو ما عندك حدا ( قعدت تسالني مليون سؤال عن صديقي ) من وين بتعرفو وشو بعمل بامريكا و و و و و ( ما الو عالقة و
 

 المحاولة الثانية  -
 ا و ومابعد شهر ونص تقريبا  اخدت موعد وقدمت )بعد التوكل ع هللا و وقلت اجرب احكي الصراحة من اولها وازا ما طلعت بكون هللا مش كاتبها الن -

 كوون ندمت ب

 (  %100) طبعا مالو دخل ومعلومة خطا  شهوور  6نو لو انرفضت ما بتقدر تقدم اال بعد ما يمر امن المعلومات الخطا الي منتشرة بين العالم 

 المقابلة  : 
 الراجل تاع المقابلة كان بشوش اول شي قعد يسلم علينا وكيفكم وكيف يومكم 

 وشو سبب الرفض؟ و متي كان التقديم ؟و شو اتغير عم المرة السابقة ؟ بعدين سالني ازا قدمنا قبل هيك ؟ ,

 كانت االجابات  ع قد السؤال )االفضل هيك ال تزيد بالحكي وال شي ( 

 حكتلو انو قدمنا قبل شهة ونص تقريبا و سبب الرفض نقص في االوراق و حاليا معي كل االوراق الي كانت ناقصة 

 

 : والدة فقط  جوابي كان السفر المريكا سبب  السؤال االول واالهم 

 الف دوالر  15لل  10سالني بتعرف كم بتكلف الوالدة بامريكا : الجواب : نعم انا عامل  بحث وتقريا بين  من صراحتي  ابتسم و طلع علي ا

لطبية دة ااالوفيسير : في مكان محدد للوالدة : جوابي كان  لسة ما حددنا )لسة بنعمل بحث( بس ع االغلب نيويورك من سمعتها انو مستشفياتها  الجو

  ) االفضل نو الواحد يكوون محضر المراسالت زي تجارب الموقع (عالية 

 و مستقبل افضل للطفل  الممتازةليش بدكم تولدو بامريكا : الرعاية الطبية 

 سالنا هدا اول طفل الكم : نعم 

 يطلع ع كشف الحساب  بعدين بدأ

 كانت وين شغال ؟ كم سنة بالشركة ؟ وين سافرت ؟ كلها سياحة وال شغل ؟ انتو مواليد االمارات ؟ اهلك عايشن باالمارات ؟ شو بشتغلو ؟ اسالتو

 خفيفة وكنت اجاوب ع قد السؤال 

 نا , ودخل جوا ورجع معاه واحد تاني و كانو بتكلمو شوي و اطلع ع الكمبيوتر و حكالو يكتب شي بعدين استاذن م

 بعدين رجع حكي معني وحكالنا مبرووك اخدتو الفيزا 

يحة بس بدي منك تاخد نفس االوراق هاي معك ع المطار ألنو الهجرة بالمطار راح يسالوك اسالة وضروري تكون معك االوراق هاي و حكالي نص

قبل م اتسافر : اعرف وين بدك ترووح وراسل مستشفيات و خد مواعيد مشان المطار , الرحلة طويلة ومتعبة لزوجتك ف بالش يصير شي كون 

   مستعد وتعرف وين بدك تولد
 

 

 

  مرحلة التخطيط للرحلة )المدينة و المستشفي و العيادة ( (2
ة صفحة  ) الصراحة اكتى من رائع وشامل ع كل المعلومات بس لالسف الناس ما بتقرا وبتحب ع موقع توتال كير وبدات بقراءة الموقع صفح تاتعرف

 ع الجاهز من جروب الواتس (

 بعد ما شفت التجارب كنت محتار بين نيوجرسي و فلوريدا 

تامبا ,  لما عرفو شجعوني ع تامبا   و بدات بمقارنة االسعار من طيران و سكن ومعيشة و  -بس عرفت  انو في اصدقاء للعائلة في فلوريدا  

 ومستشفيات و انجاز المعامالت 
 باالخير استقريت ع تامبا  

 المدينة كتير كويسة الناس ودودين وفيها عرب و مسلمين كتيير 

   St. Joseph Woman Hospitalاو   Tampa General Hospitalار بين المستشفي كنت محت

 للقيصري  (  6800للطبيعي  و  3600االثنين تقيمهم منيح االولي سانت جوزيف  ) 

 للقيصري (  7500دوالر للطبيعي و  3500)   Tampa General Hospitalاما 



الي بعتوه الي  مع اسماء   self-pay packageاصل باالميل وشرح التفاصيل بال بسبب سرعة التو   Tampa General Hospitalتم االختيار ع 

 (  medical providerالعيادات وارقامهم للتواصل  )

 30) قبل االسبوع ال بنفس المجمع ال فيه المستشفي    woman Health careبس وقع االختيار ع  –وتم التواصل مع اكتر من عيادة و دكتور 

شاملة مراجعات االسبوعية قبل الوالدة و الوالدة  نفسها و موعدين بعد الوالدة (   بولدو طبيعي  1800بياخدو  30وبعد االسبوع ال  2100بياخدو 

 فقط 

 غير تكاليف المستشفى  $ 4000بس اغلي طبيعي او قيصري بتوصل قيصري لحالها    USFفي 

 

 ساعة  15ل اورالندو مباشرة تقريبا   ع طيران االمارات ز الطيران تم الحج -

 السكن في -
-  Extended Stay America - Tampa - North Airport  (Beaumont Center Blvd. E.,Tampa, FL 33634)5401 

 ستار اوتيل ) كان بالسنبة الي ارخص من الشقق (  2االوتيل كويس بالسنبة ل 

 يوم (  30الدفع كان اسبوعي )الني حاجز اكتر من  -خدمة الغرف مرة وحدة باالسبوع  

 وكل ما اسالها شي او اطلب شي تقلي ما في  –ماعادا وحدة اول يوم كانت باالستقبال كرهتني باالوتيل  –الموظفين مناح و خدومين 

 ماكينة القهوة و صحون و و (  بس تاني يوم الموظفين التانين كانو مناح وجابلو كل شي طلبتو )

 دقيقة  15دقيقة ازا فاضي بي  22الموقع تاعو ممتاز و كان قريب من كل شي ع المستشفي بالزحمة 

 جاي بالنص تقريبا 

 

https://www.retailmenot.com  موقع لكابونات الخصم لالوتيل واكتر من شي 

 

   Alamoشركة   https://www.rentalcars.com رة : استاجرة سيارة مع التامين تاعها العادي عن طريق برنامج السيا

مالحظة االسعار تختلف من رخصة بلد لرخصة بلد كنت اجرب مرة احط اني معي رخصة اماراتية ومرة اردنية كان في اختالف 

  $ 200د بحدو

 االستاجار من المطار و االرجاع للمطار )اورالندو ( 

 بعدين عملت تمديد اسبوع عن طريق التلفون   $ 1100يوم بي  42استاجرت 

الزم تفاصل باالسعار بالتمديد او باالجار )ازا مش اون الين ( و لما اجيت امدد اسبوع اعطوني سعر كتتيير غالي  و حكتلهم بطلت 

 . ومقارنة بالشركات التانية ,يارة الي ما خدها  ساعطتني سعر كويس بالنسبة لل وواتصلت تاني يوم ردت علي موظفة تانية 

 و ( : )مطار دبي و اورالندالسفر  (3

  35، سافرنا ببداية االسبوع ال بعدد االسابيع و حالة الحمل   –جهزنا ورقة من الدكتورة المتابعة بدبي قبل السفر 

  الحمد هلل ما حد سالنا عنها او انتبه ع الحمل , زوجتي كانت البس مالبس شوي واسعة  26/05السفر كان يوم االحد 

لطيارة , في جهاز يدويي بمررو ع كل االغراض الي معك ، زوجتي ابوابة قبل  بمطار دبيي تفتيش عاد  SSSSتاعي   boardingانا طلعلي ع ال 

 (  جسمها, بس مشان ما يمررو الجهاز ع  حامل) الموظفات قبل ما يستعملو سالوها ازا  ايديهاكف عملو ع بس 

شيكت و اعطتني عرض   upgrade وحكتلها ازا في عرووض لل هنوود  و % 98سالت الموظفة عن الطيارة والركاب  كانو   check inعند ال 

( و والحمد هلل اني عملتها و الكراسي واسعة و الخدمة فوق الممتاز  وزوجتي  $1100درهم للشخصين  )  4000بي     upgradeمنيح انا وزوجتي 

 خالل الرحلة كانت كتير مرتاحة 

الدور كان ماشي و في كزا لجوزات كانت نظام عادي ما في جهاز او شي و ما كان زحمة كتيير وصلنا ع مطار اورالندو قبل الموعد بنص ساعة ،  ا

 موظف 

 )والدة ( وشكلو نكد  سالنا عن سبب الزيارة وحكيت نفس السفارة  رلما اجا دورنا عند موظف كبي

ير ، المكتب كب )كان كتير محترم ( المهم  رحنا معاه ع مكتب ضابط اعلي رتبة منو ابط االعلي ،حكالنا الزم يودينا ع الضاستغرب وما كان عاجبو ،

 وعامل زي المحكمة  

) فكرت زي نظام الدول العربية راح يطول علينا (  كان معاه وحد عراقي    لغاية ما اخلص الي معي الضابط اخد الجوزات وحكلنا تفضلو استريحو

 نا و اعتذر عن التاخير طول معاه النو ما بحكي انجليزي ، لغاية ما جابو حدا يترجم ، بس خلص معاه نادا

تامين ؟  ازا مزبط بالمستشفي؟ حكتلو كانت الخطة االولي بس غيرت لتامبا انتو بدك تولدو بنيويورك ؟ منها :  يفتح ملف المقابلة  سالنا كم سؤال عاد

و كم المدة الي راح   self-pay: نا او هي  ؟جو كيف ازا احتجت رعاية طبية ا self-payوكيف راح اتحمل التكاليف ؟   self-payالجواب ال 

 ؟ وريتو حجز الفندق وين عنوان االقامة بس شافها معك كردت مارت ؟ ,  بين شهر ونص او شهرين حسب حالتها تقضوها هون ؟ ج:

شهوور ونزل من مكتبو سلم علينا  6، كان بكتب البيانات ع الكبيوتر ختملنا (   we done here and you are ok)حكالنا تفضلو ارتاحو بس 

 ا ع الصراحة و اتمني النا التوفيق و باركلنا ع المولود نوشكر

 good luck again، حكالنا التمر اوكي  و ال بس معانا تمر كمان سالنا عن الشنط ازا معانا اكل ) لحمة  او جاج او فواكه وخضروات ( الجواب :

and take care of your baby  

 اخدنا الشنط وركبا زي المترو بين مباني المطار  ، نزلنا ع الطابق االول مشان اخد السيارة الي استاجرتها 

 اخدناها وطلعت ع تامبا : الطريق اخد ساعتين  النو كان في شوية زحمة 

 وصلنا ع الفندق واول يوم كان راحة  

 

 

https://www.retailmenot.com/
https://www.rentalcars.com/


 

 المستشفى و العيادة  (4
 واخدت الوصل مختوم  1800يومين رحنا ع الموعد ودفعت للعيادة   بعد

 3500 ودفعنا المبلغ كامل   hospital agreementوبعدين شفت المستشفي مكتب المالية وعبينا فورم عندهم وعملو رقم حساب لزوجتي ووقعت ال 

  agreement، كمان اعطونا وصل مختوم و نسخة من 

 بند بند  self-pay packageباي سؤال وشرحولي ال مين وساعدونا رودين وكتير محتكل الموظفين بالمستشفي ود

 وحكولنا الفاتورة ع العيادة   Walmart Questالعيادة طلبو من زوجتي فحوصات دم وسكر عملناها بي  في 

 ونص المسا  6ونص باليل  و الوالدة تمت الساعة  1االموور مشيت تمام ليوم موعد الوالدة ، دخلنا ع ال 

 وسرير للبيبي    sofa bedبعد ساعتين بنقلونا ع الغرفة تاعتنا  ، الغرفة كبيرة وفيها 

، واي جتي ممرضة متخصصة بالرضاعة مشان تساعدها وجابو لزو االهتمام و المن بقسم الوالدة اكتر من رائع ، والممرضات اكتر من ممتاز 

 اهتمام بالبيبي / اكل / عصير / ماء (   )مساعدة زوجتي تطلبها ع السريع يساعدوها ،

وقطرات ع العين ( و اعطو زوجتي تطعيم ) الحصبة و النكاف و الحصبة االلمانية ( ألنو   hepatitis B vitamin Kاعطوي البيبي التطعيمات )

   negativeنتيجة دمها 

  manual pump  medelaوشامبو و  اعطونا لبس للبيبي و حفاظات 

انو استلم بنفسي بدل البريد ) كنت باالول ايام عمل وكنت حاكيلها  7بدها   itemized billو   zero billو حكولي ال  خرجنا بعد يومين بعد الضهر 

  حاطط عنوان الفندق بس غيرتو بعدين لناس اقارب النا ( 

  منسق من عيادةUSF Pediatrics  عيادة االطفال اجالنا ع الغرفة و حجزلنا موعد بعد يومين من الخروج 

    zero balance  واخدما فاتورة مختومة بتبين ال  $ 92دفعنا 

 (   freeمشان الرضاعة الطبيعية وبكون في خبيرة للمساعدة )   baby caféيوم الخميس كان في رحنا تاني 

 : و العيادات  لتواصل مع المستشفىل

USF Pediatrics عيادة االطفال 

 

Woman Health care Tampa General Hospital 

 Suzette Morgan SOL GONZALEZ 

المنسق من العيادة بمر ع الغرفة تاني يوم مشان 
 )يحجز موعد ) اختياري 

suzettem17@yahoo.com Financial Assistance Specialist 

 +1 813-258-3309 +1(813)8444902 – Office 
health.usf.edu tampabaymidwifery.com sgonzalez@tgh.org 

17 Davis Blvd, Tampa, FL 
33606, USA 

5 Tampa General Cir #240, 
Tampa, FL 33606, USA 

1 Tampa General Cir, Tampa, FL 
33606, USA 

 

  self-pay packageفي الملحقات ملف ال

 شهادة الميالد  (5
المسا ، تاني يوم اجت الموظفة تاعت شهادة الميالد و اخدت البيانات منا و اسم البيبي و االب و االم ، طبعتها النا 29/06 الوالدة كانت يوم السبت 

اخدت نسخة منها و اعطتني وصل انهم قدمة ع السوشيال سكيورتي )اتاكدت من العنوان الي حطتو (  ، حكتلنا يوم   ، راجعناها بعدين وقعت لها

تها ، يوم الثالثاء المسا روحت ع مكتب الشهادات واستلمتها كنت مشيك بالتلفون  انها طالعة  لحقت حالي الني وصلت متاخر االثنين الصبح راح تبع

 اخر شخص !! الموظفة كانت محترمة وساعتتني  ، بتعبي طلب مشان عدد النسخ 

 طبعتلي اياهم بالحال ووقعت ع الطلب ،    5 ، اخدت   $9و كل نسخة زيادة بي  $ 14الشهادة االولي بي 

 

mailto:sgonzalez@tgh.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7/ 8يوم   : بعت صورة من الشهادة للشركة الموجودة بدبي تصديق الشهادة

Power Attestation Services | Certificate Attestation Services UAE     www.attestationintl.com 

  23/07و الشهادة وصلت بعد اسبوعين  درهم  850دفعت المبلغ اون الين 

 

 جواز السفر :  (6

   Miami passport agencyرحت ع ميامي  يوم االثنين مشان استلمو بنفس اليوم ، حجزت اوتيل بنفس المكان الي فيه 

  (  FedEx) اي محل ونسخ زيادة  بيوتر و مزبط التذاكر لتاني يوم سفر و كل االوراق معيمكنت طابعو بالك  (DS-11)الطلب 

 شي ليوم االثنين و ليوم الثالثاء حجز الموعد اون الين كان يوم الثالثاء بس كنت مزبط نسختين من كل

( بالضبط  $ 175ساعات كنت جوا المبني وبس اجا دوري قدمت الورق و دفعت كاش ) 3من غير موعد بدك توقف كتيير بالطابوور ، الحمد هلل بعد 

  credit ( card)ممكن تدفع للجواز فقط  

 الموظة تاعت الجواز شكرتني اني محضر الورق بعكس اغلب الناس عندهم ورق ناقص او ماعندهم نسخ 

 ) نسخة الوصل من المستشفي ضروري تكون معك (    SSNخلتني اوقع ع تعهد اني ما استلمت ال 

 
 

 جعولي نسخة شهادة الميالد رواقسمنا القسم  انو البيانات صح واخدتو بعد ساعتين و 



   CVSو رحت ع صيدلية  )أفضل الك وتوفير للوقت بمحالت التصوير ما راح يزبطوها ( صورة  100: صورنها في البيت اكتر من  صورة البيبي

 نسخ  4الني ماخد اكتر من   $ 16دفعت  certificate حددت الصور كلها والي وافق عليها طبعتها واخدت 

 
 

 مالحظة في شركات كتيرة بتساعد تطلع الجواز بس اغلبهم كان الزم ابعت بالبريد و كان ما في تاكيد اني استلم قبل موعد سفري 

 

 عن طريقهم     FedExشغالين مع    Rushmypassport.comمنها  -

 

  Go Explore Travel Agency/ Passport Logistic Servicesشركة  -

 باليوم المطلوب  النو ما بدها تكدب علي وما تقدر يوصل الجوازافضلك تروح ع ميامي  كانت صادقة معي وحكتلي  -
   passportlogic.com 

 

 : تذكرة البيبي  (7

الدفع   Bassinet( وحجز الكرسي الي فيها $ 92درهم ) 340و غيرت موعد السفر و ضفت البيبي بي اتصلت ع رقم طيران االمارات قبل صدور الجواز 

  طلعو الحجوزات   APPعن طريق ال كردت ووصلني اميل تاكيد و ع ال 

  stroller + car seat( و ال  للهاندباك  كيلو ) ما حدا بدقق ع الوزن 5هاندباك بي  +كيلو  23بطلع للبيبي شنطة للشحن بي 

 ارجاع السيارة  (8

بس  (ALAMO)و بس تصير جوا الكراج بدور ع لوحات باسم الشركة الي مستأجر منها      rental car returnبطريق المطار بتالقي لوحات بدلك ع 

نفس الكاونتر  الطابق االرضي  دخلت جوا المطار ، واعطوني  وصل  ، للسيارة وبشيكو ع البترول  Scan for car codeتوصل بتالقي موظفين بعمل 

 وبنخصمحكالي      Tollsبعطي الوصل وبطبعلي الحساب الكلي ، ما بدفع شي كلو ع الكرديت كارت ، وحكتلو انو مريت من  الي تعاملت معاه اول مرة ،

   Tollsبس يوصلهم وبعد كم يوم من العودة انخصم المبلغ تاع ال  بعدين 

 رحلة العودة  (9

بتسلهم عند   stroller + car seatهر غلبنا كتيير وصلنا مطار دبي ع الظالكراسي كانت منيحة وما ت (الحمد هلل)  % 60نسبة الهنود   mixالطيارة كانت 

 ( ، وبس وصلنا دبي استلمنا الشنط وجا موظف من الطيران اعطانا ايهام ) مش ع السير مع الشنطة (   boardingبوابة تاعت الطيران ) عند ال بشيكو ع 

 لشوبنج كان من ال 

 Tampa Premium Outlet 

 Ross dress for less  

 Marshalls  

 Burlington 

 Walmart  

 Target   

 Buybuy baby  

 بتاخد خصم بعد الوالدة    baby registrationنصيحة باي محل شوفو ازا في 

 تقريبا  % 20واي محل سجلو اون الين بتاخدة خصومات اضافية 

 

 

https://passportlogic.com/appointment-scheduler/

