الدفن

االخ� ،ليس فقط
غالبا مايكون الدفن مناسبة جيدة للوداع ي
ين
القريب� من العائلة .يمكنكم
للوالدين واالشقاء وأنما لالخرين
ن
ت
أغا� االطفال وال�اتيل وقراءة بعض
حينها ان تغنوا بعضا من ي
االشعار معا.
تذكر بأنك تستطيع لقاء طفلك عدة مرات قبل الدفن .وكما
تستطيع ان تلبس الطفل مالبسه الخاصة وتضع بعض االشياء
الصغ�ة الحاملة للذكريات ف ي� التابوت .وقد يكون من المهم
ي
بالنسبة لالشقاء ان يضعوا بعض الهدايا او رسما ف ي� التابوت.
الكث� ف ي� وقت الدفن،
بأعتبارك والد /والدة الطفل يمكنك عمل ي
ولكن ذلك ليس الزاما .تستطيع كنيسة المستشفى و مكتب
التحض�ات الالزمة.
الدفن المساعدة ف ي� أجراء
ي

forskning om spädbarnsdöd och förbä�rad
omvårdnad av dem som har mist barn.

i kan då sjunga barnvisor
ammans och läsa dikter.

Alla bidrag �ll Stödfonden går �ll vår stödverksamhet, som fungerar som e� kompleالبحث وصناديق الدعم
ment �ll
vården.
ث
يشتمل صندوق االطفال حدي� الوالدة Spädbarnsfonden

u kan träﬀa di� barn ﬂera
t är dags. Du kan, om du
n i egna kläder och lägga
er i kistan. För e� syskon
rdefullt a� få lägga ner en
n teckning.

ي
ين
صندوق� ،صندوق البحث وصندوق الدعم:
عىل

يقوم صندوق البحث بتوزيع مخصصات للبحث ف ي� موضوع
ث
وتوف� رعاية وعناية أحسن الولئك
وفاة االطفال
الحدي� الوالدة ي
ي
الذين فقدوا أطفالهم.
ت
ال� يحصل عليها صندوق الدعم فأنه
أما المعونة المالية ي
ت
ت
تعت� تكملة
وال� ب
ال� نقدمها ي
يخصص لتمويل نشاطات الدعم ي
للرعاية الصحية.

et är du som bestämmer
öra ceremonin och om den
eller borgerlig.

Arabiska

تذكر بأنك انت الذي يقرر من الذي ينفذ المراسيم واذا كانت
هذه المراسيم ستكون كنسية او مدنية.

den

صندوق الطفل الحديث الوالدة Spädbarnsfonden

أن صندوق الطفل الحديث الوالدة Spädbarnsfondenعبارة
خ�ية مستقلة سياسيا و دينيا تهتم بتقديم الدعم،
عن منظمة ي
البحث والتعليم .يتم تشكيل أساس الجمعية من خالل الوالدين
انفسهم الذين فقدوا اوالدا.
نحن موجودون الجلك .بأعتبارك عضو ف ي� المنظمة يتم دعوتك
لحضور اللقاءات ،المحاورات الجماعية ،لحظات التذكر و
ض
المحا�ات .و كما نقوم يتنظيم لقاءات عائلية ف ي� أيام العطل
او مايسمى ايام هادئة ،حيث يمكنك التحدث مع االخرين حول
حزنك.
اذا كان صعبا عليك االتصال بنا ،يمكنك ان تطلب من أحد من
ين
المحيط� بك او من المستشفى ان يساعدك.

Till dig som
mist di� b

älder göra mycket själv inn, men du måste inte. Sjukegravningsbyrån kan hjälpa
delserna.
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g. Spädbarnsfonden är en
iöst obunden ideell organitar med stöd, informa�on,
rskning. Föreningens grund
själva har förlorat barn.

edlem inbjuden �ll träﬀar,
minnesstunder och förengerar också familjehelger
’’, då du kan tala med andاىل اولئك الذين فقدوا طفال
rlust har inneburit för dig.

årt a� kontakta oss, be en
gon på sjukhusetSpädbarnsfonden
om hjälp.

اىل اولئك الذين فقدوا طفال

ينطوي الحزن عىل مشاعر متباينة ،بدءا من الشعور بالفراغ
التعت�
الكامل اىل الغضب والحنق .وهذه المشاعر بحد ذاتها
ب
خطاْ .أال ان ألسؤال ” لماذا؟ ” يتكرر و يعود دائما .ما هي جدوى
صغ�؟
ان يموت طفل ي
يستطيع الشخص ان يحصل عىل االجابة بطرق مختلفة :عن
طريق الرعاية الصحية ،من خالل الدين ،من خاللنا نحن ف ي�
صندوق رعاية ث
حدي� الوالدة ومن خالل االتصال بعوائل أخرى
ي
مرت بظروف مشابهة.
أن من كتب هذا المنشور هو آباء و أمهات فقدوا أوالدهم
خ�تنا ان االتصال والتحدث مع
أيضا .نحن نعتقد من خالل ب
عوائل أخرى مرت بالظروف نفسها تمنح دعما قيما وتشكل عزاءا
كب�ا للعائلة.
ي

جمع الذكريات

عندما ف
صغ� ،فمن ض
ال�وري عندها ان يحصل
يتو� طفل
ي
ف
الوالدين او احدهما عىل فرصة للوداع .ال عجلة ي� االمر .خذ
الوقت الذي تحتاجه .ضع طفلك عندك وضعه ف ي� حضنك اذا
أردت ذلك .قم بالتصوير اذا رغبت ،ت
وح� اذا شعرت ان ذلك
يبدو غريبا اال ان هذه الصور قد تتحول بعد ي ن
ح� اىل ذكريات
التثمن.
تستطيع أن تلبس طفلك مالبسه الخاصة ،تأخذ بصمة اليد
والرجل ،تقص خصلة من شعر الطفل .أطلب من االهل
ين
المقرب� زيارتك مع طفلك.
واالصدقاء

لحظة الوداع

اذا لم يتم تعميد الطفل او اذا ولد الطفل ميتا ،يمكن ان تكون
المراسيم الخاصة بتسمية الطفل ذكرى جميلة .تستطيع حينها
ان تقول أسم الطفل انت وعائلتك ،تغنوا سوية ،تقرؤا االشعار
وتعزفوا الموسيقى .سيبارك بطفلك حينها.

االشقاء

ت
ال� يحزن بها
يحزن االطفال أيضا وان لم يكن بالطريقة نفسها ي
االخ� .أذ
الكبار .اسمح لالشقاء ان يتواجدا عند لحظة الوداع ي
يكون من السهل عندها ان يشاركوا العائلة حزنها.
يحاول االطفال ان يتعاملوا مع الحزن من خالل اللعب وطرح
االسئلة ولذلك حاول االجابة عىل أسئلتهم بطريقة ش
مبا�ة
ورصيحة قدر المستطاع.

ان خسارة االخ االصغر او االخت الصغرى بالنسبة للطفل
الصغ� يؤدي اىل الشعور بعدم االمان .حاول التخلص من هذا
ي
الشعور من خالل التواجد مع االطفال وخلق االمان.
كيف يمكن للحياة ان ترجع جميلة مرة أخرى؟
كيف سيمكننا أيجاد القوة من جديد؟
يوجد االن حال واقع ،ولكن مالذي سيكون بعد ذلك؟
.لن يكون بأمكاننا الحصول عىل مافقدناه

العائلة ،االقرباء و االصدقاء

قد يكون من الصعب عىل االخرين ان يفهموا مالذي يجب ان
يقولوه او كيف يترصفوا عندما يلتقوا بأحد فقد طفله .ولهذا
السبب كن واضحا وحاول ان توضح كيف تريد ان يقابلوك.
تحدث مع أقربائك واصدقائك عن أفكارك ومشاعرك.
ت ت
ين
ال�”
قد يكون
للمحيط� بك تصورات مختلفة بخصوص الف�ة ي
يجب ” ان يظل فيها الشخص حزينا .أذا سمعت بذالك تذكر
انها مجرد أعتقادات  .ال يوجد خطاْ او صح اذ ان الناس يحزنون
بشكل مختلف والصحيح ان يحزن الشخص بايقاعه الخاص.

