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اللغةاستخدام

لسهولةولكنالوقتنفسفيتوفيقدطفلمنأكثرلديهكانربمابعضكمبأننعلمنحن

كلعلىلتطبيقهاألطفالمنبدلاًالطفلمصطلحنستخدمالكتاب،هذافيفإنهالقراءة،

اًكانطفلككانإذامانعرفلنحنواحدطفلمنأكثروعلىالفرديالطفلمن أوصبيا

نستخدمسوفلذلك،حتفهملقواالذينأطفالهمجنسيعرفونباءاآلكلوليسفتاة،

هيهومنبدلهمانهمالمصطلحات

حاملاًكانيحملالذيالشخصإلىنشيرماعادةفإننا،األممصطلحنستخدمعندما

اًاألكثرالكلمةهوألنهاألممصطلحنستخدمونحن خللومنللفهموسهولةشيوعا

أمأنهمعلىأنفسهميعّرفونالوالديناألهلكلليسأنهنفهمبذلكالقيام

اًمتحولينذكوربأنهمالمعّرفوناألهلأنندركنحن يفضلونلقدالجنسثنائيأوجنسيا

نشيركأمهويتهمتحديدعدميختارواالبدلءاألهلبعضأنندركأنناكمااألممصطلح

اًتعّرفلقداألمأنحيثالنساءمنبدلاًاألمهاتإلى أمرأةبكونهادائما

المثال،سبيلفعلىباألمرمعنيةواحدةأممنأكثرهناكيكونقدأنهحقيقةندركأنناكما

استخدامعندأووشريكتها،ستلدالتياألمهناكتكونفسوفالمثليات،للزوجاتبالنسبة

الوالدةأويالقانونالوصيستكونالتيواألمستلدالتياألمبديل،رحم

هذانستخدمالشريكأوالزوجمنبدلاًالشريكنستخدمفإنناوالفهم،القراءةلتيسير

أومتزوجينالزوجانيكونوعندماالجنس،نفسومنالجنسينبينالعلقاتسياقفي

كشركاءاألزواجباعتبارجميعهاتفكرلالثقافاتبأننقرنحنمتزوجينغير

األولىالطبعة

 2019ساندس
اًالكتابهذامنجزءأيإنتاجإعادةيجوزل ا،أوكليا األشكالمنشكلبأيجزئيا

ساندسمنمسبقكتابيإذنعلىالحصولدونآليةأوإلكترونيةوسيلةبأيأو

هذهأنملحظةيرجىبعناية،المعلوماتتوفيرعلىنحرصأننامنبالرغم محفوظةالحقوقجميع

الخبراءأوالمهنيةالمشورةطلبللقراءينبغيوأنهعامطابعذاتالمعلومات

مسؤولية،أيتتحمللساندسالخاصةلظروفهممناسبهوماحسبالمختصين

 2019يونيوالطباعةوقتعندصحيحةالمعلوماتجميع إغفالأوخطأأيعنالمسؤوليةذلكفيبما

والفجيعةالثكلدعمكتابساندز



 مقدمة

اًيموتونقدأنهمتتوقعأنلكقيلقدأنهأوماتقدطفلكألنبشدةنأسف التجاربمنقليلقريبا

كنتأينماالدعملتقديممتاحةساندسطفلفقدانمنالناجمينواأللمالصدمةمعمقارنتهايمكن

أدناهبناالخاصةالثكلدعمخدماتعنوتفاصيلذلكإلىحاجةفي

أنالمتوقعمنأوطفلكماتقدربماأوولدتهمتنتظروقدبالفعل،ماتقدطفلكأناكتشفتربما

اًيموت ألسبابالحملإنهاءباختيارقمتقدأنكأيضاالممكنمنالولدةحديثيرعايةفيقريبا

اًبذلكالقيامتتوقعأوطبية ومؤلمةمحزنةفترةهذهأنندركفإنناالظروف،كانتامهمقريبا

المستقبلوفياآلنمفيدةالكتابهذافيالواردةالمعلوماتتجدأننأملللغاية

علىالعثوربسهولةيمكنكبحيثمميزبلونملّونقسمكلبالترتيبالكتابهذاقراءةإلىتحتاجل

أواألصدقاءأواألقاربأحدمعجزءأوقسممشاركةفيترغبكنتإذابكصلةاألكثراألقسام

إمكانيةلديكيكنلمإذااإللكترونيموقعناعبرفرديةبصيغةملفاتتنزيليمكنكموظف،

أنيمكنكأوتطبيقتنزيلفيمكنكطابعة،إلىوصول

بحيثآلخرحينمنللمعلوماتتكراريوجدمعينلقسموعمطبملفلكنرسلأنمناتطلب

بالكاملالكتابيقرؤونلنالذينألولئككاملقسمكليكون

اًيمكنكم أوالذكيالهاتفعلىتطبيقتحميلأيضا

زيارةطريقعنأوبكم،الخاصاللوحيالكمبيوتر

ساندزدعمخط
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علىالطلعويمكنمفيدةتجدهاقدالتياألخرىالمنظماتمنالعديدهناك

خللمنمتاحةقائمة

والفجيعةالثكلدعمكتابساندز

http://www.sands.org.uk/usefullinks


 المحتوياتجدول

طفلكولدة

للشركاءودعممعلومات

طفلكتذكر

طفلكوفاةسببفهم

طفلكتوديع

األطفالدعم

والعاطفيةالجسديةالتحديات

العملإلىالعودة

واألصدقاءلألقاربودعممعلومات

المقبلةواألشهرواألسابيعاأليام

آخرطفلإنجابفيالتفكير

ساندزعننبذة

هناكإلىللذهابأعلهاألقسامعلىانقر

مباشرة



والفجيعةالثكلدعمكتابساندز



ولدةولدة
 طفلك

إلىالعودة

المحتويات

 



المعلوماتتساعدكأنونأملمتوقعة،وغيرمؤلمةتجربةميتطفلولدةانتظارإن

الصعبةالقراراتاتخاذفيهناالُمقدمة

 طفلكماتعندما

فسوفالمخاض،قبلطفلكماتإذاأثناءهاأوالولدةقبلماتقدطفلكيكونربما

ماعلىوليسيعانيطفلكبأنإخباركتمربماالولدةإلىالحالتمعظمفيتحتاجين

أيامأوساعاتبضعمنألكثريعيشأنيتوقعوليرام

منكبيرةمجموعةلديكيكونقدانتظاركأثناءللغايةصعبةفترةتعدالولدةانتظارإن

بعدحتىبينهماشيءأيأوتام،بخدرتشعرقدرأسك،داخلتتسابقوالمشاعراألفكار

قدوهذارحمك،فيالطفلبتحركتشعرينتزالينلقدموقفك،يتغيروعندماطفلك،اةوف

الشديدبالضطرابيشعرك

منيكونقدأنهوبمااألخرىواألسراألمهاتعنبعيدااًللولدةخاصةمساحةلكيتوفرأنيجب

معكآخرشخصأوشريكلديكيكونأنعلىتشجيعكيتمفقدالفترة،هذهفيالتركيزللغايةالصعب

الصعبةالقراراتاتخاذعلىومساعدتكالدعمتقديميمكنه

 طفلك؟سيُولدكيف

طفلكتلديأنعادةاألطباءيُوصيقيصرية،ولدةعمليةإلجراءطبيسببهناكيكنلمما

اًأكثريكونماعادةهذاطبيعيةولدة اًأمانا اًشفاءكالمرجحومنلك،بالنسبةطبيا بشكلجسديا

أسرع

اآلباءمنلكثيركبيرةصدمةبمثابةتكونأنيمكنميتطفلوولدةالولدةتجربةخوضفكرةإن

وستتاحوالولدة،المخاضأثناءالجيدةبالرعايةتحظىبأنالممرضةأوالقابلةستضمنواألمهات

طفلكولدةقبلاألسئلةلطرحالفرصةلك

والفجيعةالثكلدعمكتابساندز



وعلىوالمخاضالولدةخوضفكرةمعتتكيفاألمهاتمعظمإنفوالدعم،الوقتومع

ا،يبدوقدأنهمنالرغم يقولونالتجربةلهذهخضعناللواتياألمهاتمنالعديدفإنغريبا

إذاذلك،ومعطفلهنولدةتجربةخوضمنتمّكنعندماالصواببفعلشعرنقدإنهن

قدكنتإذاأومعه،لتتعامللكاللزمنمأكثرقاسأمروالولدةالمخاضفكرةوجدت

بكيعتنيالذيالطبيبمعذلكفناقشيالماضي،فيقيصريةعمليةأوصعبةولدةخضت

 طفلكإلىالناسيشيركيف

تعريفاتيستخدمونواألصدقاء،عائلةالأفرادبعضحتىأوبك،يعتنونالذينالعملطاقمأنتجدقد

طفلكتوفيإذاالمثال،سبيلعلىهذايُشعركقدكيفيقدرواأندونطفلكعنالحديثعندتقنية

طفلكمنبدلاًمتأخرإجهاضبأصبتقدأنكقوليستخدمونفقدالحمل،منالاألسبوعفي

أنالمهممنطفلكوفاةوقتعلىعتمادااًاالتسجيل،متطلباتاختلفإلىذلكيرجعوقدتوفي

قداستخدامهاتفضلالتياللغويةاأللفاظأوباللغةالمستشفىوموظفيواألصدقاءالعائلةتخبر

وقتفيحدثالذيالفقدلوصفمختلفةلغةاستخدمواآخرينبوالدينبالعتناءقامواقدأويعلمون

الحملمنمماثل

 طفلك؟سيولدمتى

ممكنوقتأقربفيلكيالولدةاءبإجرالطبيبسيوصيللخطر،معرضةصحتككانتإذا

عليككانإذاماهواألساسيالقرارفإنالفور،علىطفلكلولدةطبيةأسبابهناكتكنلمإذا

بنفسهالمخاضبدءانتظارأوالمخاضلبدءدواءتناول

طاقممعالمختلفةالخياراتمناقشةوشريككأنتيمكنكالفورعلىهذاتقررأنعليكيكونلقد

علىلمساعدتكمقربصديقأوالعائلةأفرادأحدضمفيترغبينفقدعزباء،والدةكنتيإذاالعاملين

اًترغبينقدالموظفينمعتتحدثعندماودعمكخياراتكفيالتفكير واتخاذالمنزلإلىالعودةفيأيضا

بهالقيامتودينمافيللتفكيرالوقتبعض

ساندزدعمخط
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 للولدةالستعداد

مسحاتبأخذيقومواوربمابك،الخاصينوالبولالدمباختبارالموظفونيقومماعادة

هذهفيالممكنمنيكونلقدأنهإلمهمة،الختباراتهذهأنمنالرغمعلىمهبلية

طفلكوفاةسببمعرفةالمرحلة

أكثرأوشريكلديكيكونأنالمفيدمنيكونقدالولدةعندالدعمعلىالحصولالمهممن

البعضبعضهمابدعملهماسيسمحالولدةأثناءشريكينوجودأنكماأمكنإنلدعمك

الولدةشركاءيشعرأنالشائعومنراحةفتراتعلىالحصولفيبالتناوبوالسماح

الشركاءمنالعديدقالفقدذلك،ومعالمتضاربةالمشاعرمنمجموعةيختبرواوأنبالعجز

حاضرينيكونواأنلهمالمهممنكانأنهإلاألمر،صعوبةمنالرغمعلىإنه

وقوفرسومعنالموظفينبسؤالقمالمستشفى،إلىسيارتهألخذيخططشريكككانإذا

لوقوفمخفضسعرلديهايكونأورسوم،المستشفياتبعضتتقاضىلقدالسيارات

الولدةمرحلةفياللتياألمهاتلشركاءالسيارات،

والفجيعةالثكلدعمكتابساندز

 



 ولدتكتحفيزتمإذا

دواءإعطاءكيتمقدبكالخاصةالحملمرحلةعلىالولدةتحفيزبهايتمالتيالطريقةتعتمد

اًذلكيستغرقماعادةاًوهذاللتحفيزرحمكإلعداد خللالمنزلإلىالنساءبعضتعودليعملوقتا

ساعةإلىبعدالمستشفىإلىللعودةموعدأخذبعدالوقت،هذا

فيالبقاءفيترغبيقدالمنزل،إلىالعودةفكرةمنالشديدباألسىتشعرينكنتإذا

ذلكبترتيبعادةالموظفونوسيقومالمستشفى

األحيانبعضفياألقراصهذهتكونقدباألقراصالمخاضتحفيزيتمقدالمستشفى،في

بكالخاصالمهبلفيوضعهايتممهبليةلبوستحاميلأوجيلتليها،أومع،جنبإلىجنبا

اًتحتاجينقد النقباضاتلتحفيزدواءعلىيحتويوريديتنقيطمحلولإلىأيضا

الممرضةأوالقابلةعلىيجبساعةغضونفياألمهاتمعظمتلدالمخاض،بدءبمجرد

النتظارالنساءبعضتقرربكسيعتنونوكيفتوقعهيمكنماتشرحأنبرعايتكتقومالتي

نفسهتلقاءمنسيبدأالمخاضكانإذامامعرفةو

علىتكونيأنإلىفستحتاجينالنتظار،فيوتفكرينطبيةمشاكلأيلديكيكنلمإذا

يليبماعلم

أنمنللتأكدمنتظمةدمفحوصاتتقديمسيتمساعة،منأكثرانتظرتإذا

اًتتأثرلصحتك سلبا

ثلثةأوأسبوعينبعدالمخاضيبدألمإذاأوصحتك،بشأنمخاوفأيهناككانإذا

المخاضتحفيزيتمبأنعادةيوصيالطبيبفإنأسابيع،

إجراءفيترغبكنتإذاطفلكحالةتتدهورفقدالولدة،قبلتأخيرهناككانإذا

الوفاةبعدمافحص

ساندزدعمخط
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سوفبكالخاصةالقابلةالمعلوماتلتقديماحتماليةأقلفهذاطفلك،وفاةسببمعرفةحاول

الطفل،بشرةلونفيتغييرااًالتغييراتبعضتشملقدتوقعهيمكنماشرحعلىقادرةتكون

لونهفيتغييرااًأوبشرته،فيجفافأو

 طفلك؟سيولدأين

األمهاتبعضتختارقدأمكن،إذاذلك،ومعالمستشفىفيالولدةيقررناألمهاتمعظم

المنزلفيطفلهنإنجاب

منكثيرفيسيعتمدطفلكفيهسيولدالذيالمكانفإنالمستشفى،إلىالذهابقررتيحالةفي

المستشفيات،معظمفيحملكإليهاوصلالتيالمرحلةوعلىالمستشفىسياسةعلىاألحيان

اًبلغنإذاأخرىمتخصصةوحدةإلىأوالولدةجناحإلىاألمهاتإدخاليتم منأسبوعا

أكثرأوالحمل

المكانشرحالموظفينعلىيجب

سيولدوأينفيه،رعايتكسيتمالذي

الذياأللممسكنهووماطفلك

اًسيكون متاحا

بإعلمفقمتفضله،شيءلديككانإذا

تقديمعلىقادرينيكونواقدالموظفين

ولدتكلخطةالعواملبعض

 المخاضبدءقبلالمنزلإلىالعودة

سيعطيكالمنزل،إلىالعودةقبل

التصالجهةهاتفورقماسمالموظفون

بالموظفينالتصاليمكنكالمستشفىيف

وقتأيعفي

والفجيعةالثكلدعمكتابساندز

 



اًسيخبرونكمخاوفأوأسئلةأيلديككانإذا عليكأينوإلىالمستشفىإلىالعودةبموعدأيضا

أنيمكنواألسىالصدمةبمفدركالمنزلإلىتعوديلأناإلمكان،بقدرالمهم،منتذهبأن

تقوديلأنجدااًالمهممنالتركيزعلىوقدرتهمالناسحكمعلىيؤثرا

 المستشفىإلىأخذهيجبالذيما

شيءإحضارفيترغبقدعودتكعندمعكستحضرهاالتيباألشياءقائمةالمستشفىتعطيكقد

أفكارهناكالصورللتقاطذكيهاتفأووكاميراالولدة،بعدلفهأوبارتدائهليقوملطفلكخاص

اًللصور اًيمكنكصفحةفيالكتابهذافيلحقا ترغبآخرشيءأيأولينةلعبةإحضارأيضا

صنععلىتساعدكسوفاألشياءهذهكلالشعرلربطشيءوربماطفلكجانبإلىوضعهفي

المناسبالوقتفيلكجدااًثمينةتصبحوقدلطفلكذكريات

لهاوأخذتلها،وغنيتلها،وقرأتلها،وغيرتأليس،بتحميمقمت
 الفيديوومقاطعالصورمنمئات
هياللحظاتهذهألنالفرصةهذهعلىحصلناأنناجدااًسعيدةأنا

األيامأحلكخللوأتعايشاستمرتجعلنيتزالولالعزيزةذكرياتي
 الحزينة
كلير

 المخاضأثناءتتوقعماذا

النساءبعضتشعرالمخاضأثناءاأللممنمختلفةتجاربالنساءلدىيكونأنيمكن

يمكنالمحفّزالمخاضباألسىأوالصدمةأوبالخوفشعرنإذاكثافةأكثربشكلباأللم

اًأكثريكونأن تحفيزيستغرقأنيمكنكمانفسهتلقاءمنيبدأالذيالمخاضمنألما

اًالمخاض طفلكولدةموعدقبلكانإذاخاصةطويلا،وقتا

ساندزدعمخط
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علىالمخاضمنالمبكرةالمراحلفيالذاتيةالمساعدةتقنياتاستخدامتقرريأننكيمك

والتدليك،التنفس،وتماريندافئ،حماموأخذالسترخاء،محاولةيمكنكالمثال،سبيل

المختلفةواألوضاع

منالتغييرعادةالممكنفمناأللم،تخفيففيإضافيةمساعدةتريدينأنكقررتإذا

المخاضأثناءاأللمتخفيففيأخرىإلىطريقة

 أنجبأنمنييتوقعونكيف

 الحياة؟قيدعلىيعدلمالجميلطفليأرىوأن

ينيك

مثلاأللملتخفيفقويةأدويةتقدمأنيمكنالنساءوأمراضالولدةوحداتمعظم

ذراعكفيالوريديالتنقيطمحلولخللمنأوكحقنةإماهذاإعطاءيمكنديامورفين

يفعلونلآخرينأنحينفيمفيدااًاأللمتخفيفمنالنوعهذايجدونالناسبعض

األلمتزيللقدولكنالسترخاء،علىوتساعدكاأللممنتقللأنالقويةلألدويةيمكن

اً النسيانأووالنعاس،بالمرض،يشعرونالناسبعضتجعلأنيمكنتماما

ولدةعندبالنعاسالشعورفيتستمريقدقصير،بوقتالولدةقبلالدواءإعطاءتمإذا

الولدةعنالكثيرتتذكرينلقدطفلك

اًيدعىوالهواءالغاز النساءوأمراضالولدةوحداتمنكلفيمتاحوهوإنتونوكسأيضا

ويساعدالمفعولقصيرانهإنقباضةكلتبدأأنبمجردالفمقطعةخللمنباستنشاقهتقومين

والنعاسبالمرضتشعرينيجعلكأنيمكنبالكاملبإزالتهيقوملولكناأللممنالتخلصعلى

اًويمكنليلا،ق اًيكونأنأيضا طويلةلفترةاستخدامهعندمتعبا

والفجيعةالثكلدعمكتابساندز



جناحفيالرعايةيتلقيناللتيللنساءإلالجافيةفوقالتخديريتوفرلالمستشفيات،معظموفي

ويتماإلبرة،إزالةيتمثمالظهرأسفلفيحقنهيتمموضعيمخدرهوالجافيةفوقمخدرالولدة

فييبدأعندماالتخديروىمسترفعيمكنبحيثاإلبرةمكانفيجدااًدقيقمرنأنبوبوضع

األلمكلهذايزيلماعادةالتلشي

قدمتكرربشكلدمكضغطفحصوسيتمذراعكفيوريديتنقيطمحلوللكييُعطىقد

قسطرةإلىتحتاجين

فرصةلكييٌتاحسوفالتبّولعلىقادرةغيركنتإذاالمثانةفيإدخالهيتمصغيرأنبوب

المخاضألمفيفتخفيمتخصصطبيبمعللتحدث

 قيصريةعمليةإجراء

األسلمالطريقةحياتكإلنقاذستكوناألولويةفإنحرج،وضعوفيبشدةمريضةكنتيإذا

،الحياةقيدعلىيزاللطفلككانإذاقيصريةولدةعمليةخللمنهيبذلكللقيامواألسرع

اًتساعدقدالقيصريةالعمليةفإن إنقاذهمعلىأيضا

اًيكونأنيمكنالوضعهذا علىباألخصصعبيكونأنيمكنالوالدينلكلجدااًمخيفا

بأنكً تشعرينوكنتيوقتهناككانإذاوالخوفبالعجزيشعرأنيمكنالذيالشريك،

رؤيتهأوطفلكبرعايةتتعلقلديكيرغباتبأيالموظفينأخبريقادرة،

فوقأوالفقريالعمودفيتخديرعليكيُعرضأنالمحتملمنفإنهالطوارئ،حالةفيعداما

اًأكثرهذايكونماوعادةقيصريةعمليةإلجراءالجافية اًالعام،التخديرمنأمانا يكونماوغالبا

اًيعنيوهذاأسرعالتعافي فيمعكيكونأنيمكنتختاره،آخرشخصأيأوشريكك،أنأيضا

فيهناكتكونقدذلك،ومعالطفليولدعندمامستيقظةتكونينوفسوأنكالعملياتغرفة

العامللتخديرطبيةأسباباألحيانبعض
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 طفلكيولدعندماتتوقعهالذيما

ولدتهمبمجرديتبعهالذيللصمتمستعدةيجعلكلنالولدةقبلماتقدطفلكأنمعرفةإن

اًيكونأنيمكنوهذا،عالً يكونأنيمكنالصمت للغايةمؤلما

حالتكوتصبحطفلكولدةبمجرد

فيالتفكيرفيالبدءيمكنكمستقرة،

علىاتخاذهافيترغبينالتيالخيارات

كنتيإذامافيالتفكيريمكنكالمثال،سبيل

والتقاطوحملهطفلكرؤيةفيترغبين

ترغبينقدمعهالفوتوغرافيةالصور

اً مثلأخرىذكرياتصنعفيأيضا

الحتفاظأووالقدمين،اليدبصمات

قدتكونيربماطفلكشعرمنبخصلة

فيالقراراتهذهفيبالتفكيرلبالفعبدأتي

ولدتكقبلماوقت

فيتتسرعيلبك،الخاصالدواءبسبببالنعاستشعرينكنتيأوصدمة،حالةفيكنتيإذا

بأنكتشعرينحتىطفلكرعايةسيتمرأيكتغييريمكنكلبأنهتشعريأوالقراراتاتخاذ

اًأسئلةلديكيكونيقدلحق،وقتفيالقراراتلتخاذمستعدة تفهميأنوتريدينأيضا

أوالطبيبمعالطبيةالملحظاتمراجعةتجدينوقدالولدةأثناءحدثماحولالمزيد

مفيدااًأمرااًالقابلة

والفجيعةالثكلدعمكتابساندز

 



 معلومات

 للشركاءودعم

إلىالعودة

المحتويات

 



اً الزوجانيعانيبينمارئيسيبشكلتحزنالتيهيالوالدةاألمبأنافتراضهناكيكونماغالبا

المناسبالعترافدونداعمبدوريقومواأنالشركاءمنيُتوقعماكثيرااًوطفلوفاةمن

اًهمبخسارتهم اتخاذإلىاضطراركأثناءالشركاء،لدعماألولالمقامفيالقسمهذاكتابةتمأيضا

حالةفيالدعمخدماتبفريقالتصاليرجىالدعم،منلمزيدمتوقعةوغيرصعبةقرارات

أدناهتفاصيلهيردالذيووالفقد،الثكل

ومعالزوجينلكلصلةذاتمعلوماتعلىتحتوياألخرىاألقساممنالعديد

معرفتهإلىالشريكيحتاجقدماعلىتحديدااًأكثربشكلالقسمهذايركزذلك،

للطفلالوالدةلألمدعمهمايكونقدالمتبنين،الوالدينحالةوفييشعرقدوكيف

يتبنونهالذي

 والعاطفيالعمليالدعم

معوالتواصلواألصدقاء،العائلةإخبارفيقياديبدورتقومأنمنكيُتوقعقدكشريك،

هذايُشعرأنيمكنالوالدةاألمودعمالجنازة،ترتيباتوإجراءالصحيين،المهنيين

اًأنتتكونعندماخاصةالشديد،باإلرهاق اًأيضا طلبالعتبارفيضعكطفلعلىحزينا

أوالمقربينالعائلةأفرادمناثنينأوفردمعالتحدثفيترغبقدتقدرعندماالمساعدة

تفضلقدعنكنيابةاألسئلةعلىاإلجابةيمكنهمكمااآلخرينإخبارمنهموتطلباألصدقاء

التواصلوسائلعلىالمعلوماتبعضنشرأونصية،رسالةأوإلكترونيبريدإرسال

وكيفحدث،وماطفلك،عنوإخبارهممقربين،الغيروعلقاتكألصدقاءكالجتماعي

القادمةواألشهراألسابيعفيويدعمونكمعكيتواصلواأنمنهمتريد

الثكلدعمكتابساندز

األمهاتأوالجنسمتباينةالعلقاتأولالمثلييناآلباءذلكفيبماللشركاء،القسمهذاكتابةتم

اًالمتبنينالوالدانيجدهقدالمشتركة مفيدأيضا



يكونمافعادةولدته،موعدفيطفلكتوفيإذا

الصبربفارغعنكأخباربانتظاراآلخرون

اتصلتً إذاالطفلعناألخبارلسماعويتحمسون

لديول،بقالبدءيمكنكواألصدقاء،بالعائلة

ذلكيساعدأنيمكنالمحزنةاألخباربعض

األسئلةعددمنيقللوقدالمحادثةنمطضبطفي

اًيمكنكالمناسبةوالغيرالمزعجة وضعأيضا

يمكننيبقولالمحادثة،طولحولتوقعات

البداية،فيوذلك،فقطقليلةدقائقلبضعالتحدث

تشعردماعنالمكالمةإنهاءعلىيساعدكقدمما

طفلكتوفىإذاذلكفيبالرغبة

علمعلىحولكمنالناسيكونفقدالولدة،حديثيرعايةفي

الكلماتعلىالعثورفيصعوبةيواجهونيزالونمايكونواقدلكنهمالصحية،طفلكبمشاكل

المناسبة
مزعجةتكونسوفأخباركأنكمالكقولهعليهمالذيماذايعرفونلقدوأصدقائكعائلتك

أنيجبأنهأوترغببأنكتشعرقدبهم،خاصةصعبةذكرياتتثيرحتىوربماآخرين،ألشخاص

تحتاجوأنكالطفللفقدانأنتتجربتكهيهذهأنتتذكرأنالمهممنإزعاجهمعنتعتذرأوتدعمهم

واألصدقاءللعائلةتقديمهمنبدلاًالوقتهذافيالدعمتلّقيإلى

علىتقدرينمابقدرفقطيقولالجميعأسئلةعلىتجيبيأنعليكيجببأنهتشعريألحاولي

ا،قوله البريدرسائلخللمنبكالخاصةالنصيةالرسائلأوالمكالماتمتابعةيمكنكلحقا

فيترغبقدإليهاتحتاجينقدمساعدةأيوتحديدالمعلوماتمنالمزيدوتوفيراإللكتروني

ممارسةفيكودعملديكآخرينأطفالبأيالعتناءفياآلخرينمنالمساعدةطلب
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اًوالطبخالتنظيفمثلاليومية،األنشطة الطلباتوتقديرالمساعدةعلىالناسيحرصماغالبا

يومالطعامإحضاريمكنكهلفضلكمنتقول،أنيمكنكالمثال،سبيلعلىالواضحةوالحدود

أوالمحادثةعلىنقدرلالحقيقةفينحنتمانع،لكنتإذاأو،إليناالنضمامويمكنكالخميس

ا،الطعامتناول اًسيكونوجبةإحضارولكنمعا منكلطيفا

اًيمكنك فيمساعدتكالناسمنتطلبأنأيضا

موتعنلديكآخرينأطفالأيمعالتحدث

هذاحولالمعلوماتمنمزيدهناكأخوتهم

األطفالدعمسمقفي

يقولوهأنمنهمتريدبماالناسإخبارفيترغبقد

التصالتريدكنتإذاماذلكفيبماعنك،نيابة

اًاألولىالقليلةاأليامفيبك اإلتصالكيفيةوأيضا

اآلخرونيقومأنتفضلقدالمثال،سبيلعلىبك

بريدرسائلأونصيةرسائلأوبطاقاتبإرسال

هذهتوصيليمكنبكالتصالمنبدلاًإلكتروني

تالتفضيل

ترغبماأوتحتاجماتعرفلقدعنكبالنيابة

كنتإذابساندزالخاصالمساعدةبخطالتصاليرجىعنكنيابةاآلخرونالناسيقولهفيما

القراراتوأخذاألمورفيالتفكيردعمفيترغب

 طفلكإلىالناسيشيركيف

يقومونواألصدقاء،العائلةأفرادبعضحتىأوبك،يعتنونالذينالصحيينالمهنيينأنتجدقد

التعريفاتتلكوقعسيكونكيفيدركواأندونطفلكعنالحديثعندتقنيةتعريفاتباستخدام

الثكلدعمكتابساندز

 



أنكقوليستخدمونفقدالحمل،منالاألسبوعفيطفلكتوفيإذاالمثال،سبيلعلىعليك

متطلباتاختلفإلىذلكيرجعوقدتوفيطفلكمنبدلاًمتأخرإجهاضبأصبتقد

دقاءواألصالعائلةتخبرأنالمهممنفإنهذلك،ومعطفلكوفاةوقتعلىاعتمادااًالتسجيل،

بالعتناءقامواقدأويعلمونقداستخدامهاتفضلالتياللغويةاأللفاظأوباللغةوالموظفين

الحملمنمماثلوقتفيحدثالذيالفقدلوصفمختلفةلغةاستخدمواآخرينبوالدين

مررناقدأننايدركونبأنهمأعتقدلإجهاضكلمةالناسيسمععندما
قراراتاتخذناوأنناالطفل،بجسدوأمسكناساعة،48لمدةمؤلمةبولدة
اًولدقدبأنهالطاهرأصفاآلنلبنناجنازةونظمناجسده،بشأن ميتا
 هناكانوبأنهُولدقدأنهالناسيعلمأنأريدحيث

شيما

 الفرديالحزن

اًيكونأنيمكنطفليموتعندماوالتوتراألزواجعلىالضغط الدعمتمنحأنالصعبفمنضخما

اًأنتتكونبينماآخرلشخصوالتفاهم اًأيضا جداا،فرديالحزننفسكدعمإلىوتحتاججدااًحزينا

وشريكأنتتحتاجأوتشعرلقداألحيان،منكثيرفيأنهيعني،بهاويذهبيأتيالتيوالطريقة

اًلديكيكونقدالوقتنفسفياألشياءنفسإلىحياتك مشاعركعنللتعبيرمختلفةطرقأيضا

معهاتعاملوال

يشعروقدمتشابهةوغيرمختلفةلحزنهمأنماطكانتإذاصعوبةاألزواجيجداألحيانبعضفي

علىويؤثريوتّرأنيمكنهذاالطريقةبنفسأوالقدربنفسيحزنلاآلخربأنالشركاءأحد

اًحزنهمبوضعيقومواالشركاءعضبعلقتك شريكهمدعمعلىويركزونالوقتمنلفترةجانبا

طفلهموفاةبعدأشهر،حتىأوأسابيع،بعدحزنهميظهرقدالوالدةاألمأو
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فترةلأشياءقولبعدمالحتفاظبعدوذلكاألمرعنالتحدثفيصعوبةيجدونالشركاءبعض

مستعدبأنكتشعرعندمالدعمكهناساندزطويلة

اًحزنككانسواء يمألبحزنفيهاتشعرأوقاتهناكتكونأنالمحتملفمنمتأخراا،أوفوريا

اًتجدفقدمراحل،علىيأتيأنيمكنالحزنألنبأكملهاحياتك والتعاملالتكيفيمكنكأنهأيضا

بأنهمويشعروناألمرهذاحيالبالذنبيشعروناألهلبعضأيامحتىأولساعاتجيدبشكل

يكونأنجدااًالشائعمنبهتهتمتعدلمأوطفلكنسيتقدأنكيعنيلهذاولكنلطفلهم،خائنون

الشديدالحزنمنموجاتبينالطبيعيةوالحياةالهدوءمنفتراتلديك

 الخاصةالمناسبات

يتجددبحزناألهلفيهايشعرأوقاتهيالعائليةوالتجمعاتاألبوعيداألمعيدمثلالخاصةاأليام

يمكنالعائلة،علىالحتفالتتركزحيثالحانوكا،أوالعيدأوالديواليأوالميلدعيدمثلاحتفالت

اًأمرااًتكونأن اًولدتهتاريخأوطفلكلوفاةالسنويةللذكرىالتحضيريكونوقدصعبا بشكلمؤلما

اًعطلةليومالتخطيطفيعائلتكوشريككأنتترغبقدخاص بشيءالقياممنتتمكنحتىمعا

طفلكلتذّكراصخ

الثكلدعمكتابساندز

 



 بالطفلالُمتعلّقالبريد

يمكنالجتماعيالتواصلوسائلعلىاإلعلناتأوبالطفلخاصالالبريدمثلالتذكيريةالرسائل

النواديمنأيفيبالتسجيلالحمل،بدايةفيقمت،قدكنتإذاواألسىللحزنمصدرااًتكونأن

ماشخصمنالطلبأوالشتراكاتهذهإلغاءفيمكنكبريدية،رسائلأيفيأوباألطفالالخاصة

اًيمكنكأجلكمنبذلكالقيام بخدمةالتصالخللمنباألطفالالمتعلقةالرسائلكميةتقليلأيضا

بالطفلالخاصةالبريدالتفضيلت

 األزواجانفصالحالةفي

اًطفلهموتذكرالحزنالمفيدمنأنهيجدوااألزواجمنالعديد إذاأنه،غيرمشتركةكتجربةمعا

خيارلديكيكونلقدطفلك،وفاةبعدأوالحملأثناءحياتكشريكعنانفصلتقدكنت

شريككمعحزنكمشاركة

تخاذافيمكنكقادر،أنكتشعركنتإذا

كانوإذامشتركة،وترتيباتقرارات

اًالعملفإنآخرين،أطفاللديك معا

ا،مفيدااًيكونقدلدعمهم حتيأيضا

ملئمةومعلوماترعايةعلىيحصلوا

منالمزيديوجدحدثوماالطفلعن

فيمااألطفالإلىالتحدثحولالمعلومات

صفحةفيالكتابفييلي

اًيكونأنيمكنبمفردكالحزن بشكلصعبا

منإضافيدعمإلىتحتاجوقدخاص

دعمعلىللحصولأوواألصدقاء،العائلة

المختصينمن

ساندزدعمخط
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سردفيترغبوقدمشاعركعنلإلفصاحجيدةطرقهيطفلكعنوالتحدثالبكاءأنتجدقد

اًتشعروكيفحدثماتابةكأووتكرارااًمرارااًقصتك مشاركةعلىالقدرةعدملكمفيدااًيومبعديوما

لدعمكآخرينأشخاصهناككانلوحتىبالعزلة،يشعركأنيمكنللطفلاآلخرالوالدمعتجربتك

أنلساندزيمكنإليهتحتاجقدالذيالدعموفيحزنكعنللتعبيرإليهاتحتاجالتيالطريقةفيفكر

تريدماهوهذاكانإنبكالخاصةللذكرياتصندوقلكتوفر

 اآلخرينمعالتحدث

األصدقاءأواألقاربأحدإلىأومماثلةتجاربلديهمالذيناآلخرينالشركاءإلىالتحدثتجدقد

اًيمكنكمفيدااًأمرااًللموقفالمتفهمين أوللتواصلاإلنترنتعليساندزمجتمعاستخدامأيضا

اًيمكنوالدعمالمعلوماتعلىللحصولساندزمساعدةبخطالتصال أنالمساعدةلخطأيضا

بعضفيالقدملكرةفرقيوجدأنهكمابساندزخاصةدعممجموعةأقربمعاتصالعلىيجعلك

اًاللتقاءمنليتمكنواالذكوراألسرةأفرادمنوغيرهمالثكلىلآلباءالمناطق نهمحزعنوالتعبيرمعا

موقععبريونايتدساندزحولالمزيدمعرفةيمكنكالرياضةخللمن

الثكلدعمكتابساندز

http://www.sands.org.uk/sandsunited


 طفلكتذكر

إلىالعودة

المحتويات

 



التيالمختلفةالطرقالقسمهذايناقشاألسرةأفراد

اًتمضوهالذيالوقتعنذكرياتصنعخللهامنيمكنك لتكريموطرقمعا

طفلكذكرى

 الذكرياتصناديق

والصندوقطفلكمعبهحظيتالذيبالوقتحتفاظالعلىتساعدكأنيمكنالذكرياتصناديق

الطفلرداءأوصور،علىيشملأنويمكنخللهمنطفلكلتتذكرللتذكاراتخاصمكانهو

اًطفلككانبطانيةأوالخاص، أوالطفل،شعرمنخصلةأوتتلقاها،قدالتيالبطاقاتأوبها،ملفوفا

خاصةأغراضوضعمنتتمكنلكيساندزذكرياتقصناديفيمكانيوجدالقدمأواليدبصمة

المناسباتمنوغيرهاالسنويةالمناسباتوفيالسنين،مروعلىوقتهافيالصندوق،فيبك

الهامة

ذكرياتصناديقفإنالصندوق،فيبكخاصةأغراضإلضافةالفرصةإلىباإلضافة

ا،مصنوعةبطانيةعلىتحتويساندز منوغيرهادببة،شكلعلىالدمىمنواثنينيدويا

واحدةطفلهمبمنحباألهليقومماغالبااستخدامهاأوقراءتهافيترغبقدالتياألشياء

كتذكارالمنزلإلىمعهماآلخروأخذالدببةدمىمن

اً اًلألهلالمستشفىموظفويقدمماغالبا التذكاراتجمعخللمنلطفلهمذكرياتلصنعفرصا

يمكنكمأخبروناقداألهلمنالعديدأنإلبذلك،القيامفيبالترددتشعرقدأنكمنالرغمعلى

اًذلكيكونأن ا،ثمينا إلظهارهاأشياءوجودأنكماالقادمةالسنواتفيةوبخاصومهما

لكبالنسبةطفلكيعنيهمامقدارفهمعلىيساعدهمقدواألصدقاءالعائلةأفرادمعومشاركتها

طفلكحولالحديثبدءعلىومساعدتك

اًساندزمنذكرياتصناديقإنشاءيتم فترةبعدتوفوامنأوموتىأطفالهمُولدلمنخصيصا

آوانهمقبلجدااًمبكروقتفيالمولودينلألطفالالولدةمنوجيزة

الثكلدعمكتابساندز

للمساعدةالسعيدةالذكرياتمنالقليلفهناكطفل،يموتعندما

منوغيرهماألهلبهيمرالذيالحزنمعالجةفي



أووالقدماليدبصمةعلىتحصلأنالممكنغيرمنيكونقد

األخرىللذكرياتصندوقعلىالحصولفيترغبتزاللقدولكنشعر،خصلة

معطفلكعنوالتحدثبحزنكوالعترافاإلقرارعلىتساعدكأنيمكنالذكرياتصناديق

منواحدطلبفيرجىالمستشفى،فيذكرياتصندوقإعطاءكيتملمإذاآخرينصأشخا

اًالمستشفياتبعضتقومواحدااًلكنرسلأنويمكننابناالتصالأوالموظفين، بتخزينأيضا

أخرىخيريةجمعياتمنذكرياتصناديق

كانساندز،منبدعمالمستشفى،قدمتهالذيالذكرياتصندوق
التيالطويلةاللياليخللبمواساتناقامالذيالوحيدالشيء
 الحزينةالمظلمةواأليامنومبلكانت

ودانأماندا

 الصورالتقاط

اًيمكنكلطفلكصورالتقاطترعاكالتيالممرضةأوالقابلةتعرضماعادة صورالتقاطأيضا

التقاطبإمكانهاكانإذاعمابالسؤالالممرضةأوالقابلةتقومفقدمتأكد،غيركنتإذابكخاصة

علىقادرااًتكونسوفباألمخاصةالمستشفىملحظاتفيبحفظهاتقوملكيالصوربعض

اًيمكنكلحقوقتفيواستخدامهاإليهاالوصول يتمأنوطلبالصورالتقاططلبأيضا

مستعدأنكتشعرعندماوتفتحهللمنزلتأخذهلكيمغلقمظروففيوضعها

أوفقطلطفلكصورالتقاطفيترغبقدأنكإلمريح،غيريكونقدذلكمنالرغمعلى

لدىكانإذاطفلهمأقدامأوأليديصورعلىالحصوليحبوناألهاليبعضعائلةكلجميعكم

اًلهمصورالتقاطفيترغبفقدأحياء،أشقائهوكانأكثرأوتوأمطفلك يكونأنالمهممنمعا

اًبهالقيامتختارما منبعضأدرجنالقدلكمناسبا

التاليةالصفحةفيالتقاطهافيترغبقدالتيالصورأفكار

ساندزدعمخط
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عليهاأنهشعرتوالتي،طفلهافقدتثكلىأمإيستر،قبلمنهذهالصوراقتراحاتقُدمت

التقاطها،تريدالتيالصورنوعفيالتفكيرمنتتمكنلمأنهاوقالتطفلها،وفاةعندذلك

نأوالتقاطهاوكيفية هيهذهواضحغيركانشيءكلألنذلك،تطلبأنعليهاَمنم 

لطفلهاالتقطتهاأنهالوتتمنىالتيالصورعلىأمثلة

تصوير

الثكلدعمكتابساندز

  

  

  



 التذكاريةالكتب

اًتذكاري؛كتابتملكوالمستشفياتالمقابرمنوالعديدالمحرقاتجميع عليهيطلقماوغالبا

تطلبوالمقابرالمحارقبعضالكتبهذهأحدفيطفلكاسموضعيمكنكالذكرىكتاب

فعالياتخللمنطفلكلتتذكرلفرصوااألفكارمنالعديدلديناذلكلترتيبقليلةرسوم

بناالخاصةالتحيةصفحاتمثلاإلنترنت،علىالفتراضيةالساحاتوكذلكساندز

 مستمرةتذكارات

هناكتكونفقدقصير،بوقتطفلكوفاةبعدبجمعهاتقومالتيالتذكاراتإلىباإلضافة

أنيمكنأخرى،أشياءبينمنالمستقبلفيقيّمةتذكاراتتُشّكلأنيمكنأخرىأشياء

إذاومجوهراتوبطاقاتاإللكترونيوبريدورسائلقصائدعلىالتذكاراتتلكتشمل

اًذلكوضعفيمكنكنازة،بالجخاصكتيبلديككان أيضا

ساندزدعمخط
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 الفعالياتحضور

طفلكذكرىلتكريممفيدةوسيلةتكونأنيمكنالذكرىإحياءوفاعلياتأحداثحضور

اً هذامشاركةحزنكرحلةمنمفيدجزءتعدوقداألخرىالثكلىالعائلتمعجنبإلىجنبا

حزنكفيعزلةالمنأقلبقدرالشعورفييساعدكقدأخرىعائلتمعالوقت

واألملالذكرىوإحياءاألسرةيوميقامعامكلالذكرىإحياءأحداثمننوعينساندزتُقيم

أضواءحدثويُقامستافوردشايرفيالوطنيالتذكاريالمشتلفيساندزحديقةفييونيوفي

اًوهناكلندنفيديسمبرمنجمعةيوملأوفيعادةالحب إحياءمناسباتمنالعديدأيضا

معرفةيمكنكالمتحدةالمملكةأنحاءجميعفيتُعقدوالمحلّيةاإلقليميةالحبوأضواءالذكرى

اًترغبقدموقعناعبروالفاعلياتاألحداثهذهعنالمزيد بك،خاصحدثإنشاءفيأيضا

عامكلطفلكذكرىفييرة،مسأوعائليةنزهةمثل

 الطفلبفقدانالتوعيةأسبوع

بإضاءةوينتهيأكتوبرإلىمنالفترةفيعامكلالطفلبفقدانالتوعيةأسبوعيُقام

معطفلهماألهليتذكرحتىأكتوبريوممنمساءالساعةفيالعالمحولالشموع

عبرالمعلوماتمنمزيدعلىالطلعويمكنالعالمأنحاءجميعفيالوقتنفسفياآلخرين

موقع

 الدائمةالتذكاريةالنصبمنالمزيد

شجرةتخصيصيمكنكلطفلهمذكرىفيالغاباتفياألشجارزراعةاألهاليبعضيقرر

ترستوودلندمواقعفيطفلكباسمأكبرمساحةأوواحدة

يمنحكسوفهذاالمتحدةالمملكةأنحاءجميعفي

اً اًمكانا فيتحديدوعلماتعدمقاترستوودلندتوفركماقادمةلسنواتبزيارتهتقومخاصا

الخاصةرسالتكإدراجبهايمكنكوالتيالمواقع،بعض

الثكلدعمكتابرمال

http://www.babyloss-awareness.org/


وهيالوطنيالتذكاريالنصبمشتلداخلحديقةمنأكثرمنواحدةساندزحديقةتعد

جميلمنحوتتمثاليوجدالحديقةقلبفيحتفهملقواالذيناألطفالجميعلذكرىمكرسة

هيساندزحديقةروبرتسجونالمعروفالنحاتيدعلىصنعالجيري،الحجرمنلطفل

أوقاتفيبمفردك،أوبنا،الخاصالسنويالحدثخللهادئوقتقضاءفيهيمكنكمكان

اًويوجدطفلكذكرىفيصغيرحجرتخصيصيمكنكالسنةمنأخرى ساندزحدائقأيضا

كانإذامالمعرفةساندزمساعدةبخطالتصالويمكنكالمتحدةالمملكةأنحاءجميعفيأخرى

منكبالقربواحدةهناك

اًيمكنك لهذارسومهناكيكونماعادةمحرقةأومقبرةفيتذكاريةلوحةعلىالحصولأيضا

والمقابرالمحارقمنالعديدبهاللوحةوضعيمكنالذيالمكانحولقيودهناكتكونوقد

السنصغارواألطفالالرضعألطفاللالتذكاريةللنصبخاصقسمتملك

ساندزدعمخط
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الثكلدعمكتابساندز



 طفلكوفاةسببفهم

إلىالعودة

المحتويات

 



طفلهموفاةسببمعرفةعلىاألهاليبعضيحرص

مفهومةاألطفالوفياتكلوليسذلكفيبالترددالبعضيشعروقد

سببوذات ذلك،ومعاألطفالموتسببفهمأجلمناألبحاثمنمزيدإلىحاجةهناكو

قدمحتملينفحصينيوجد

والثانيالوفاة؛بعدماوتشريحفحصهواألولاإلجاباتبعضبتقديميقومان

مراجعة

 الوفاةبعدمافحوصات

تعتقدكنتإذالطفلكالوفاةبعدماوتشريحفحصإجراءفيالتفكيرجدااًالصعبمنيكونقد

معهذامناقشةفيمكنكاألمر،حيالبالترددوتشعرالوفاةبعدمافحصإجراءفيترغبقدأنك

اًترغبقدالمستشفىفيالموظفين طبيبك،أووأصدقائك،عائلتكمعاألمرهذامناقشةفيأيضا

لكالدعملتقديمساندزمساعدةخطعلىموظفونيوجدكماالممرضةأوالقابلةأو

 الوفاة؟بعدمافحصهوما

تكونقدعواملأيفهمعلىتساعدسريريفحصعنعبارةهيالوفاةبعدمافحصعملية

أوالمستشفىفيطفلكمعالوقتبعضلقضاءالفرصةلكتتاحماعادةطفلكوفاةفيساهمت

طفلكبرودةعلىالحفاظكيفيةحولالمشورةالمستشفىموظفولكسيقدمالمنزلإلىألخذه

ضيافةدارأوالمستشفى،منباردةوحدةأوسريراستعارةمنتتمكنقدحالتهمتتدهورلحتى

المنزلإلىألخذهاالقريبة،لألطفال

لالوفاةبعدمافحصإجراءخيارعنالصحيينالموظفينكبارأحدمعكيتحدثسوفعادة،

شرعيطبيببذلكأمرقديكنلمما،إذنكأوموافقتكبدونالوفاةبعدفحصإجراءيمكن

اسكتلنداماليعاموكيلأوالشماليةوأيرلنداوويلزإنجلترا

وأيرلنداوويلزإنجلترافيالمستخدمالقانونيالمصطلحهوالموافقة

للتبسيط،اسكتلندافيالمستخدمالقانونيالمصطلحهواإلذنالشمالية

الموافقةسنستخدم
الثكلدعمكتابساندز

البعض

اآلخر



مثلالهداياوضعيمكنطفلكوفاةسببمعرفةوسيحاولمختصطبيبقبلمنطفلكفحصسيتم

ستتمكنباحترامومعالجتهجيدبشكلبطفلكالعتناءيتموسوفطفلك،معوالبطانياتاللينةاأللعاب

يختارذلكفيرغبتحالفيوذلكمنهالنتهاءوبعدالوفاة،بعدماتشريحموعدحتىطفلكرؤيةمن

التشريحيالفحصقبلطفلهميودعواأناألهاليبعض

اًترغبقدالوفاةبعدماتشريححولأسئلةأيلديككانإذاالموظفينبسؤالقم إلقاءفيأيضا

باألهلالخاصةالمتحركةالرسومهذهعلىنظرة

 الوفاة؟بعدماتشريحإجراءيجبمتى

وفاةمنقليلةأيامغضونفيإجراءهتمماإذاالمعلوماتمعظميقدمماعادةالوفاةبعدماتشريح

فيالموظفينأخبرساعة،أوغضونفيالجنازةإقامةإلىبحاجةكنتإذاالطفل

فيالفترةهذهخللالوفاةبعدماتشريحترتيبعلىقادرينيكونونبحيثبذلكالمستشفى

إجراءيمكنوالتيأخرىمستشفياتفيمتخصصةمراكزإلىاألطفالنقليلزماألحيان،بعض

بهاالوفاةبعدماتشريح

 بعدمافحصبهيخبركأنفحصيمكنماذا

 الوفاة؟

طفلكوفاةسببمعرفةفيالولدةبعدالمشيمةوفحصلطفلكالوفاةبعدمافحصيساعدقد

اًيجدلأنهمنالرغمعلى اًدائما ويعطياألسئلةبعضعلىيٌجيبقدأنهإلللوفاة،محددااًسببا

للوفاةالمحتملةاألسباببعضلستبعادالفرصة

الوفاةبعدماوتشريحفحصلفوائداألمثلةبعضيليفيما

الحاليالتشخيصتغييرأوتأكيديمكنه

قبلمنتشخيصهايتملمالتيالحالتيحددقد

العدوىأوطفلكلدىالطبيةالمشاكلمثلللوفاة،الشائعةاألسباببعضتستبعدأنيمكن

النموموانعأو

ساندزدعمخط
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المستقبلفيالحملفيمتكررةمشاكلحدوثفرصتقييمفييساعدأنيمكن

وراثيمرضأوحالةحولمعلوماتتوفيرفييساعدأنيمكن

الطفلجنسعنيخبركقد •

طفلك،لوفاةالمباشرالسبببالفعلتعلمكنتإذا

لكالمفيدمنيكونقدإضافيةمشاكلعلىالضوءيُسلطأوهذاالوفاةبعدماتشريحيؤكدفقد

المستقبلفيالمحتملالحملأجلمنمعرفتها

منالموافقةوسحبرأيكرتغيييمكنكفإنهالوفاة،بعدماتشريحإجراءعلىموافقتكبمجرد

بذلكللقيامتملكهالذيالوقتمقدارعنالمستشفىبسؤالتقومأناألفضل

وأنهامشيمتيفيخاطئشيءهناكأنأظهرقدالوفاةبعدماتشريح
يُنتَجيكنلمبالجنينيحيطالذيالسائلأنيعنيوهذاالعملعنتوقفت
اًيكتسبلموالطفل  وزنا
صوفي

ا؟الوفاةبعدماتشريحيكونمتى  إلزاميا

ا،الوفاةسببيكنولمالولدةبعدطفلكتوفيإذا بطفلك،يعتنيالذيالطبيبعلىفيجبواضحا

وأيرلنداوويلزاإنكلترفيالشرعيالطبيبإلىالقضيةبإحالةيقومأنالقانون،بموجب

الطبيبأوللقاضييجوزالشمالية،أيرلندافياسكتلندافيالعامالوكيلإلىأوالشمالية

غيرالوفاةسببوكانالولدةقبلالطفلتوفىإذاحتىالوفاةبعدمابتشريحيأمرأنالشرعي

شهادةإصدارفيبالطبيإمكانيةعلىعادةالشرعيالطبيبيوافقالحالت،هذهفيمؤكد

ميتجنينولدة

أخرى،فحوصإجراءيلزملبأنهالعامالمدعيأوالشرعيالطبيبيقررأنبمجردو

ستتمكنبذلكالمسجليبلغونفسوف

الثكلدعمكتابساندز



بنتائجإعلمكسيتمطفلكجنازةلتنظيمإليهاتحتاجالتيالشهاداتعلىالحصوليمكنكثم

اًإلىتصللمدةجاهزةالنتائجتكونلقدولكنالوفاةبعدماتشريح أسبوعا

 طبيةألسبابالحملإنهاء

الفحصأنمنوبالرغمطبيةألسبابالحملإنهاءعليككانإذامفيدااًيكونقدالوفاةبعدتشريح

الوفاة،بعدتشريحأنإلالحمل،فترةخللتمتقدتكونقدالتشخيصيةوالختباراتالتفصيلي

الوفاةبعدماتشريحإجراءيعتمدإضافيةمعلوماتعلىيعثرقدطبية،ألسبابالحملإنهاءبعد

موظفيمعهذاةمناقشاألفضلمنالحملإلنهاءالمستخدمةوالطريقةالحملمرحلةعلىلأم

بكالخاصةالخياراتبشأنلكالمشورةتقديميمكنهمحيثالمستشفى

 المحدودةالفحوصات

محدودفحصإجراءاختيارفيمكنكالوفاة،بعدكاملتشريحإجراءفيترغبلكنتإذا

اًتقررقدلطفلكخارجيفحصأوالجلد،منعيناتأومعينة،ألعضاء فحصإجراءأيضا

عيناتأخذيتمالفحص،هذاخللللغايةقيمةمعلوماتيُقدمأنيمكنهذابكالخاصةللمشيمة

المشيمةلفحصالموافقةالمستشفياتتطلبأنالضروريمنليسالمجهرتحتلدراستها

بذلكالقيامتنويكانتإذاتبلغكأنعليهاولكنبكالخاصة

 المستقبلفيالحمل

اًيكتشفقدالوفاةبعدماتشريح فيحملأيعلىتؤثرأنيمكنمشكلةهناككانتإذاماأيضا

يساعدفقدجديدة،معلوماتوجدأومبكرتشخيصبتأكيدالوفاةبعدماتشريحقاموسواءالمستقبل

الحملفيالمشاكلنفسحدوثفرصتقييميمكنهاكماوفاتهسببأوطفلكحالةفهمعلىاألطباء

تقبلالمسفي

ساندزدعمخط
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 علىالوفاةبعدماتشريحيشملهل

 وراثي؟اختبار

أوبريدي،طابعبحجماألنسجةمنقطعةأخذيمكنالوفاة،بعدماتشريحمنكجزءبموافقتك،

عيناتأيإرساليمكنوراثيةاختباراتإلجراءإرسالهاأووتخزينهايمكنوالتيدم،عينة

فيالحملحالتعنمعلوماتتقديمفيتساعدأنويمكنالمستقبل،فيللختبارمخزنة

 المستقبل

إسكتلندا،فيأمافقطبموافقتكالعيناتتخزينيمكنالشماليةوأيرلنداوويلزإنجلترافي

اًتُشّكلالعيناتفإن الطبيالسجلمنجزءااًتلقائيا

كانإذاأوخلقيعيبمنيعانيطفلككانإذاخاصبشكلمفيدااًالوراثياإلختباريكونقد

هومماأصغرطفلككانإذاكامنوراثياضطرابمنيعانيقدطفلكأنيعتقدوناألطباء

بعضفيحدثقدمايفسرأنيمكنالوراثيالختبارفإنلوفاته،آخرتفسيرهناكيكنولممتوقع

قدالوراثيةالختباراتفإنالمستقبل،فيآخرطفلإنجاباحتماليةفيتفكركنتإذااألحيان

لتقييمخاصبشكلمفيدةتكون

الثكلدعمكتابساندز

 



قدالوراثيةالختباراتفإنطفلك،وفاةوقتعلىادااًاعتمأخرىمرةالشيءنفسحدوثخطر

اًقادرةتكون الطفلجنستأكيدعلىأيضا

تساعدهمقديكتسبونهاالتيفالمعلوماتمفيدااًالوفاةبعدماتشريحيجدوناألهاليمنالعديد

طفلهموفاةمعالتعاملعلى

 المراجعات

والطفلاألمتلقتهاقدالتيالرعايةمراجعةوهوطفلكوفاةسببفهملمحاولةآخرإجراءهناك

وهذاالولدةبعدالطفلموتوعندوالولدةالمخاضوأثناءالحملأثناءالرعايةذلكويشمل

األطفالوفياتجميعمراجعةوينبغيالقياسيةالوطنيةالصحيةالرعايةمنجزء

المراجعةمنمختلفةأنواعيوجد

وويلزإنكلترافيالولدةالفترةفيالوفياتمراجعةأداةالمستشفىمراجعة

بعديموتونالذيناألطفاللجميعتنفيذهايتمأنوينبغيلرعايتكمراجعةوهيواسكتلندا

اً الحملمنأسبوعا

أنيُعتقدعندماالوطنيةالصحةخدمةتجريهالخطيرةالحوادثفيالتحقيق

تحقيقاتقسمتحقيقالوطنيةالصحةخدمةرعايةجودةفيحدثقدخطأشيئا

الاألسبوعفيالمولودينلألطفالإجراءهيتمفقطإنكلتراالصحيةالسلمة

لحقوقتفيأو

بشأنقلقهناكوجودعنداسكتلندافيالماليالعامالمدعيالشرعيالطبيبتحقيق

الوفاةظروف

 المستشفىمراجعات

اًيجب مالفهمالمستشفىقبلمنقصيربوقتبعدهاأوالولدةقبلماطفلوفاةمراجعةدائما

وفاةسببفهمأجلمناآلخرينعائلتكأفرادولدعملدعمكالمراجعةهذهتصميمتمحدث

السببلنفسالموتمنآخرينأطفالمنععلىتساعدأنيمكنكماطفلك

ساندزدعمخط
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مراجعةلقاءالمستشفىسيعقدطفلك،وفاةتلتالتياألسابيعفي

يليبماالمراجعةلقاءوسيقوم

لديكتكونقدمخاوفأوأسئلةأيعلىاإلجابةطفلكموتسببهووماثحدمافهمبمحاولة

وافقتقدكنتإذاالوفاة،بعدتشريحذلكفيبماالفحص،ونتائجالطبيةالسجلتإلىالنظر

واحدااًإجراءعلى

المعنيينالموظفينمعالتحدث

والسياساتاإلرشاداتإلىالنظر

ويمكنالموظفونبهايعملالتيالطريقةلتغييرضروريةمعلوماتللمستشفىالمراجعةتوفّرقد

اًتكشفأن أفكاركمساهمةأخرىعواملهناكلكنوخاطئة،ليستالمقدمةالرعايةأنأيضا

بإجراءإعلمكالموظفينعلىيجبللمستشفى،مغادرتكقبلمهمةوأسئلتكومشاعرك

التيالرعايةحولأسئلةأيطرحأوتجربتكمشاركةفيترغبكنتإذاعماوسؤالكالمراجعة

رئيسيةمراجعةاتصالبجهةتزويدكالمستشفىعلىيجببذلك،القيامفيولدعمكتلقيتها

الثكلدعمكتابساندز

 



سوفبكالخاصةالرئيسيةالمراجعةاتصالجهة

إجراءحولأخرىمرةإلعلمكللمنزلعودتكمنأيامغضونفيبكيتصل

المراجعة

المراجعةفريقمعمخاوفكمشاركةأوأسئلةأيطرحفيترغبكنتإذايسأل

اًسواءالمراجعة،فيالمساهمةكيفيةحولخياراتيعطيك عبرأوشخصيا

اإللكترونيالبريدأوالهاتفعبرأواإلنترنت

 اطلععلىإبقائك

هذاأننتفهمنحنعديدةأسابيعالمراجعةلعمليةالمطلوبةالمعلوماتجميعجمعيستغرققد

يمكنكجعة،المراإجراءقبلاستشاريمقابلةفيترغبكنتوإذاللنتظارطويلوقتهو

أيلديهايكونلقدالمستشفىأن،إلبكالخاصةالمراجعةاتصالجهةخللمنذلكترتيب

المراجعة،تقريرمنالنتهاءوبمجردطفلكوفاةسببعنالوقتذلكفيإضافيةمعلومات

إليكترسلأنللمستشفىيمكنكمامعكإليهاتوصلقدالتيالنتائجمناقشةللستشارييمكن

منلمزيدذلكتفضلكنتإذااإللكترونيالبريدأوالبريدطريقعنالمراجعةتقرير

إلىانتقل،الولدةفترةفيالوفياتلمعدلالمستشفىمراجعةإجراءحولالمعلومات

 أخرىتحقيقات

التحقيقيسمىعاجلتحقيقيبدأفسوفطفلك،وفاةفيوتسببحدثقدماخطأهناككانإذا

دائرةتكونحتىوهذاالوطنيةالصحةلهيئةتابعوهوالخطيرةالحوادثفي

اًأخطاءأيبشأناألسرمعوصادقةشفافيةذاتالوطنيةالصحة سوءمنالتعلموأيضا

للدائرةينبغيوالمستقبلفيوفياتأوضررحدوثيمنعأنالتعلمهذاشأنومنالرعاية

حاجةهناككانتإذامابشأنقراراتخاذعندالعتبارفياألسرآراءتضعأنالوطنيةالصحية

رعايةقسمفيالوفياتتشملماوعادةلأمالخطيرةالحوادثفيالتحقيقإجراءإلى

وفاةحالةعلى،الخطيرةالحوادثفيتحقيقإجراءتستدعيوالتيالولدةوحديثياألمومة

قدالطفليكونولكنالولدةموعدمنقريبوقتفيالمخاضفياألموصولبعدوذلكلطفل

قصيربوقتذلكبعدأوالولدةعندأوالمخاضأثناءإمامتوقعغيروبشكلذلكبعدتوفى

ساندزدعمخط
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اًفترةفيطفلكتوفيإذاإنجلترا،في فيهالتحقيقيتمفقدمتوقع،غيرحدثبسببأكثرأوأسبوعا

إذا،مثلتحقيقإجراءسيتمفإنهالصحيةالرعايةسلمةفيالتحقيقفرعقبلمن

فيالتحقيقفرعتحقيقاتأنوالفرقالولدةفيماخطأحدوثبسببالولدةبعدأوأثناءطفلكتوفي

اًمستقلةالصحيةالرعايةسلمة توفيأوالطفلولدحيثيعملونموظفونيديرهاولتماما

التحقيقفرعقبلمنتحقيقإجراءحالةفيحتىالوطنيةالصحةمستشفىمراجعةإجراءسيتم

حتىالمستشفىبمراجعةخاصةنتائجأياستكماليتمنلولكن،الصحيةالرعايةسلمةفي

موقعزيارةيرجىالمعلوماتمنلمزيدتقريرهمنالمجلسينتهي

ا،مولودااًبوصفهطفليموتوعندما بإبلغتقومأنالقانون،بموجبالمستشفى،علىفيجبحديثا

موتووقتمكانمنالتأكديهوظيفتهمأنحيثاسكتلندافيالعامالمدعيأوالشرعيالطبيب

الشرعيالطبيبكانإذاطبيعيغيربكونهيُعتقدكانإذاماوتحديدالوفاةسببتحديديمكنهمالطفل

ظروفكونإزاءبشكيشعر

الشرعيللطبيبيجوزواستجوابربماثمومنتحقيقبفتحيقومسوففإنهللشك،مثيرةالطفلوفاة

محددةشكوكأيعنااًتقريريكتبأنعندئذ

اًالشرعيالطبيبيفتحأنالشائعمنليس فقدفعلإذالكنوالمستشفى،فيجديدمولودوفاةفيتحقيقا

سيقومولكناألهل،موافقةعلىالحصوليطلبلالحالة،هذهوفيالوفاةبعدتشريحاألمريتطلب

اتخاذهايتمقراراتأيبشأناألهلباطلعالشرعيالطبيبمكتب

كشاهد،استدعائكيتمقدالتحقيقبهسيتمالذيومكانموعدتفاصيلإعطاؤكسيتموالد،باعتبارك

هناكيكونقدالتحقيقفيلديكأسئلةأيطرحيمكنكالتحقيقحضورعليكيجبالحالةهذهوفي

شهوديكونواأنمنهمطُلبقدآخرونمهنيون

المواليدووفياتميتجنينولدةحالتبجميعالشرعيالطبيبإبلغيجبالشماليةأيرلندافي

الجدد

الثكلدعمكتابساندز
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 طفلكتوديع

إلىالعودة

المحتويات

 



منأمرهذاأنحينفيلطفلهجنازهوتحضيررتيببتيقومأنوالدأي

أنقالوااألهلمنالعديدبه،القيامجدااًالصعب

اآلخرينذلكفيبماطفلهم،لتكريموسيلةكانوداعالقولخاصةبأشياءالقيام

اًالمضيعلىذلكساعدوقدطفلهمحياةفي القسمهذايتحدثحزنهمخللقدما

لهمالجنازةوترتيبوفاتهموتسجيلوتسميتهمطفلكرؤيةعن

 وحملهطفلكرؤية

تمأوقصيرة،لفترةعاشقدطفلككانإذا

تكونفربماالولدة،حديثيوحدةإلىإدخاله

منوفاتهقبلطفلكواحتضانبحملقمتقد

طفلكلبشرةالعنايةقدمتقدتكونأنالممكن

الحضانةبجانبالوقتبعضوقضيت

وإذالهم،القصصتقرأوأنتبهمالخاصة

منحتقدتكونفربماالوالدة،األمكنت

لهمبكالخاصالحليب

أثناءها،أوالولدةقبلطفلكتوفيإذا

إذاعماالممرضةأوالقابلةتسألمافعادة

رؤيةفيترغبكنت

الموظفينمنذلكفاطلبذلك،أحديقترحولمطفلكرؤيةفيترغبكنتإذاطفلكوحمل

بكيعتنونالذين

المرحلةأوحالتهمأوحجمهمعنالنظربغضطفلهمرؤيةالمهممنأنهيشعروناألهاليبعض

اًأمرااًوحملهطفلهمرؤيةفكرةاألهاليبعضيجدقدفيهاتوفواالتي اًغريبا بعضومخيفا

قبلمنميتشخصأيرأواقديكونوالمإذاخاصةالشيء،

الثكلدعمكتابساندز

 

يتوقعل

من



فيجدااًثمينةكرياتذيصبحطفلهممعيقضونهالذيالوقتفإنواألمهات،اآلباءمنللعديدبالنسبة

التاليةوالسنواتاألشهر

اًكنتأول،أمطفلكرؤيةمنمتأكدغيركنتإذا أنفيمكنكطفلك،بهايبدوالتيالطريقةمنقلقا

خلقيةعيوبمنيعانيطفلككانإذالطفلكصورةلكعرضتأنالممرضةأوالقابلةمنتطلب

اًيمكنكلكطفلكوصفالممرضةأوالقابلةمنتطلبأنفيمكنكواضحة، يتمأنتطلبأنأيضا

رؤيتهقبلملبسيرتديوجعلهطفلكوغسلتحميم

الصعبمنتغييراقدولونهمظهرهيكونفربماطويل،بوقتالولدةقبلتوفيقدطفلككانإذا

تطلبأنيمكنكلأمطفلكرؤيةفيترغبكنتإذاماعلىذلكيؤثروقدالتغييراتبهذهالتنبؤ

أنكتقررفقدطفلك،رؤيةعدماخترتإذاأولاًلكطفلكبوصفتقومأنالممرضةأوالقابلةمن

قدمهأويدهمثلفقط،منهجزءرؤيةتريد

فسوفلرؤيته،كافيبشكليرامماعلىتكنلمأوطفلك،رؤيةبعدمالبدايةفيقررتقدكنتإذا

طفلكرؤيةفيرغبتبأنكوإعلمهمبالمستشفىالتصاليمكنكذلكبعدرؤيتهخيارلديكيكون

المنزلإلىتأخذهأنأومرةمنأكثرطفلكرؤيةتطلبأنيمكنك

منكمواحدفكلحياتكشريكبهيقومالذيالقرارنفساتخاذكعليليسأنهنتذكرأنالمهممن

لهمناسبهوبماالقيامإلىيحتاج

 طفلكتسمية

األهلبعضعنهالحديثيسهلمماالخاصةهويتهالطفلوإعطاءطفلهم،تسميةاألهلمنالعديديقرر

قبلماتأوللغايةمبكروقتفيولدقدالطفلكانإذاالحملأثناءاستخدموهلقباستخدامفييستمرون

الجنسينمنأييناسباسماختيارفيترغبوقدجنسهتحديدالصعبمنيكونفقدما،بوقتولدته

اًذلكيكنلمإذاطفلكتسميةعليكليس لكمناسبا

ساندزدعمخط
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 طفلكوتلبيستحميم

بالنسبةذلكفيمساعدتكالممرضةأوالقابلةمنتطلبأنيمكنكأوطفلك،تلبيسأووتحميمفيترغبقد

ثمينةذكرياتوصنعطفلهملرعايةخاصةفرصةيُعدطفلهموتلبيستحميمفإنواألمهات،اآلباءمنلكثير

معهم

توفيرمنفىالمستشيتمكنفقدجداا،صغيرااًطفلككانإذابارتدائهليقوملطفلكالمنزلمنشيءإحضاربوسعك

صغيرةملبستطلبأنيمكنككماللغايةالصغيرةالملبسمنمخزونلديهاالوحداتمنالعديدمناسبةملبس

موقععبراإلنترنتعبرجدااً

ا،ااًأمرللملبسارتدائهتجعلطفلكحالةكانتإذا هذامنشيءأوبطانيةفيلفهفيترغبفقدصعبا

بذلكالقيامفيمساعدتكالجنازةمديرأوالقابلةمنتطلبأنيمكنكمفيداا،ذلككانإنالقبيل

 لطفلكجنازةبشأنقراراتخاذ

اًولدتهتسجيلمنتتمكنفلنالحمل،منالاألسبوعحتىينجوولمالولدةقبلطفلكماتإذا رسميا

ساندزمنخاصةشهادةطلبيمكنكذلك،ومع

اًمولودااًطفلككانإذا اًفعليكالولدة،بعدماتقدأوذلك،بعدأوالاألسبوعفيميتا بدفنتقومأنقانونيا

اًُولدسواءطفلكتسجيليتمأنتسجيليجبجنازةإقامةبالضرورةوليسجثته،حرقأو ومنُولدأوميتا

لقبلمنوذلكتوفيثم كيفيةعلىباطلعكالمستشفىموظفوسيقوموالوفياتللمواليدالمحليالُمسج 

لسيمنحكالتسجيلومكان الجثةحرقأولدفنإليهاتحتاجالتيالشهادةالُمسج 

لتوديعفرصةتكونقدالجنازةإجراءأنإلجنازة،إلقامةقانونيشرطأيوجودعدممنالرغمعلى

إلىتحتاجفقدالجنازة،بترتيبالمستشفىيقومأنتفضلكنتإذاوأصدقائكعائلتكحضورفيطفلك

الجنازاتترتيبالمستشفياتلبعضيمكنالمنزلإلىوذهابكخروجكقبلالمستشفىفيبذلكإعلمهم

مجانيةجنازةبتقديميقومونالجنازاتمديريمعظمالولدةقبلماتواقدالذيناألطفالألولئكفقط

الرضعلألطفال

الثكلدعمكتابساندز
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 الجنازةقبل

الشرعيالطبيبيأمرلموماالجنازةقبلالمنزلإلىطفلهمأخذفيبرغبتهميشعروناألهلبعض

ممكنعادةهذافإنالوفاة،بعدتشريحبإجراءالعامالمدعيأو

خاصمعنىذومكانإلىالمستشفىبيئةمنالخروجأوالمنزل،إلىطفلكأخذفيترغبكنتإذا

يقومواالمستشفياتمنالعديدالممرضةأوالقابلةمعذلكمناقشةفيتترددفللك،بالنسبة

ترغبقدالمستشفىمنطفلهمجثةإخراجفيحقهملتأكيدمعهميأخذونهالألهلاستمارةبإعطاء

آخرينأصدقاءأوالعائلةأوآخرينأشقاءأيمقابلةأونزهةفيطفلكأخذفي

اإلمكانقدرطفلكبرودةعلىالحفاظحولمعلوماتيعطوكأنالموظفينعلىيجبكما

لألطفالباردةأسّرةعلىالجنازاتومديرياألطفالرعايةودورالمستشفياتبعضتحتوي

اًتعرف منجسدهومنعطفلكبرودةعلىالحفاظعلىتساعدوهيالعناقأسّرةباسمأيضا

لطفلكواحدااًاستعارةبمقدوركيكونقدالتدهور

الولدةوحدةمشرحةفيأوالمستشفىفيوضعهيتمأنالمرجحفمنالمستشفى،فيطفلكبقيإذا

قدالجناحفيمعهقضيتهالذيالوقتمنصعوبةأكثريكونقدهذاأنإلطفلكزيارةمنستتمكن

واألطفالالبالغينمنلكلمخصصةالمشرحةمنغرفةفيأوالجنائزحجرةفيطفلكيكون

لكبالنسبةصعوبةأكثرأمرااًيكونقدوهذاحتفهملقواالذينوالرضع

أوطفلكمععودتكبموعدالموظفونيخبركفسوفالجنازة،بترتيبيقومالمستشفىكانإذا

إبقاءخيارلديكفسيكونبنفسك،الجنازةبترتيبتقومكنتإذاالجنازةمديرإلىستأخذهممتى

ساندزموقععلىبالجنائزخاصةمصادرلديناالجنازةتُقامحتىمعكالمنزلفيطفلك

ساندزدعمخط
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 للجنازةطفلكتحضير

منفاطلبالوفاة،بعدلطفلكتشريحإجراءتمقدكانإذاالجنازةأجلمنطفلكوتلبيستحميمفيترغبقد

غرزخطوطأيوجودمكانوصفيمكنهمالمثال،سبيلعلىتوقعهيمكنبماإخباركالمستشفىموظفي

ويتمالطفليرتديعندماالغرزعنناتجةخطوطأيتغطيةسيتمطفلكمعللتعاملأخرىاقتراحاتوتقديم

األمرفيمساعدتكالجنازةمديرأوالمستشفىموظفيمنتطلبأنيمكنكذلك،منبدلاًلفّه

فيترغبفقدوحالته،طفلكحجمعلىاعتمادااً

بطانيةفيلفّهأولطفلكمعينةملبستلبيس

اًترغبقدخاصة أغراضوضعفيأيضا

خاصة

أوصورأوناعمةدميةمثلطفلك،نعشفي

بزييحتفظوناألهلبعضماقصيدةأورسالة

ماقصيدةأورسالةدمية،بطانية،متطابق،

عائلتكمنآخرينأطفالأييرغبقدكتذكار

رسالةكتابةأوصورةرسمفيمنهاقريبأو

يجبلك،طفجثةحرققررتقدكنتإذالكن،

مابشأنالمحرقةأوالجنازةمديرتسألأن

طفلكمعالتابوتفيوضعهيمكنك

منالعديدملبسأييرتدييكونلفربما،الولدةلحديثيالمركزةالعنايةفيطفلككانإذا

التياألولىالمرةهيهذهتكونقدلذاالحاضنة،فييكونونعندمافقطالحفاضيرتدوناألطفال

طفلكبتلبيسفيهاتقوم

الثكلدعمكتابساندز

 



 مراسمإلىطفلكنعشمرافقة

 الجنازة

موقعإلىيأخذهأنالجنازةمديرمنتطلبأنفيمكنكالمستشفى،أوالجنائزبيتفيطفلككانإذا

عاديةسيارةفيفلكطنقليتمأنتطلبأنفيمكنكموتى،عربةفيترغبلكنتإذاالجنازة

للعائلةمساحةبهاويكونصغيرتابوتلحملمناسبةسياراتيملكونالجنازاتمديريبعض

فقةموامنتأكدأجرة،سيارةستستقلكنتإذابنفسكالمراسمإلىطفلكأخذخيارلديكسيكونكما

اًالسائق الجنازةإلىمباشرةنقلهفيمكنكالمنزل،فيطفلككانإذاالنعشنقلعلىمسبقا

 المراسم

بالنسبةبهاترغبالتيالمراسمنوعفيالتفكيرإلىفستحتاجبنفسك،الجنازةبترتيبتقومكنتإذا

وبالنسبةفيها،يفكرواأنعليهمجنازةأولطفلهمجنازةتكونفسوفالثكلى،األهاليلبعض

أشياءيريدونأنهماألحيانبعضفياألزواجيجديحضرونهاجنازةأولتلكفستكونللبعض

اًتحتاجقدقرارإلىللتوصلوقتإلىويحتاجونمختلفة أفرادمعاختياراتكلمناقشةوقتإلىأيضا

قدمتعددةولدةمناألطفالمنالمزيدأوتوفيقدتوأملديككانإذاالمقربينواألصدقاءالعائلة

واحدةوجنازةتابوتفييتشاركواأنفيترغبفقدماتوا،

ا،أكبرأطفاللديككانإذا طفلكلجنازةالتخطيطفييشتركونجعلهمفيترغبفقدسنا

إلىوتأخذهميتعافىحتىالنتظارفيترغبفقدالمستشفى،فيطفللديككانإذاوبالمثل،

اًقرارااًتتخذأنالمهممنأخوتهمجنازة الوقتذلكفيلكمناسبا

موظفيإبلغفيُرجىأخرى،أسبابأودينيةأسبابألجلبسرعةجنازةترتيبإلىبحاجةكنتإذا

ذلككانإذامامعرفةمنتتمكنحتىالعاجلبالتسجيلالموظفونينصحكسوفبذلكالمستشفى

اً ممكنا

ساندزدعمخط
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 المستشفىقبلمنالجنازاتترتيب

مقارنةلديكالخياراتمنالعديدهناكيكونلفقدطفلك،جنازةترتيبتوفّرالمستشفىكانتإذا

الخاصةبترتيباتكقمتإذابما

مراسمتعقدالمستشفياتمعظمالرضعاألطفالجنازةمراسمالمستشفىقساوسةأحديقودماوعادة

تتمكنقدالزمنمنمعينةفترةخللتوفواالذيناألطفاللجميعمنتظمةفتراتعلىمشتركةجنازة

تفضلهماهذاكانإنلطفلكفرديةمراسمتنظيممنالمستشفياتبعض

المعتقدينغيرومادينفيللمعتقدينمناسبةوطائفيةغيرالمشتركةالجنائزمراسمتكونماعادةو

اً ويمكنللحضوربهُمرحبعادةويكوندعوته،يريدونآخرشخصوأيواألمهات،اآلباءأيضا

المستشفىقسيسمنتطلبأنيمكنكالمقبرةكنيسةأومحرقةأوالمستشفىكنيسةفيالمراسمعقد

اًأترغبقدلكخاصمعنىذاتموسيقىأوقراءةأوقصيدةتضمينالممكنمنكانإن أخذفييضا

الحضورفيبالرغبةتشعرلملوحتىلطفلكجنازةترتيبللمستشفىيمكنمعكالزهوربعض

لقيادةآخردينيمرشدأومستشفىقسيساختيارفيمكنكفردية،جنازةلكيوفرالمستشفىكانإذا

بالتوصيةالمستشفىيقومفقدبك،الخاصللمعتقدتابعمندينيمرشدهناكيكنلمإذاالمراسم

دينيغيرمرشداختيارذلكمنبدلاًيمكنكمابشخص

فيهاتكونالتيالمناطقفيالمستشفياتتُقدموالحرقالدفنمراسممنكلتوفّرالمستشفياتبعض

مشتركقبرفيالدفنأوفقط،الجثثحرقمراسمجدااًمرتفعةالمقابرتكلفة

 الدفنمراسم

اً منالعديدأنمنالرغموعلىمشتركقبرفيالمستشفىيُرتبهاالتيالدفنمراسمتكونماغالبا

ا،دفنهميتماألطفال خيارلألهلتقدمالمستشفياتبعضبهمخاصةتوابيتفييظلونأنهمإلمعا

الثكلدعمكتابساندز



اًقبرااً اًفرديا الذينأودةالولبعدماتواالذيناألطفالأهاليعلىالفرديةالقبورتعرضماعادةأيضا

اًفإنهوبالمثل،الحملمنلحقةمرحلةفيماتوا الذينلألطفالفرديةحرقمراسمحجزيتمماغالبا

الحملمنلحقةمرحلةفيأوالولدةبعدماتوا

يمكنماعلىقيودبفرضتقومالمقابرمعظماألطفاللقبورخاصةمنطقةلديهاالمقابرمنالعديد

قدمشتركقبرعلىتذكارينصبأوقبرشاهدوضعيمكنلوعادةحوله،أوالقبرعلىوضعه

علىالمقبرةفيآخرمكانفيوحةلعلىللحصولبكالخاصةالترتيباتإجراءعلىقادرااًتكون

مباشرةالمقبرةمسؤوليمعالتواصليمكنكأنهإلالجنازة،بترتيبستقومالمستشفىأنمنالرغم

التذكاريةالنصبخياراتعنللسؤال

 الحرق

نلألهلتُوّجهالتيالرئيسيةاألسئلةأحد كانواإذاماهوطفلهمجثةحرقباختيارقامواَمنم 

علىذلكيعتمدأنويمكنطفلهمرمادعلىالحصولفييرغبون

فيالرمادعلىالحصوليمكنمشتركأمفرديبشكلالجثةإحراقاخترتقدكنتسواء

مكانفينثرهأوالرمادكلدفنسيتمالمشترك،للحرقبالنسبةفقطفرديبشكلالحرقحالة

المحرقةأراضيفيخاص

بعضامتصاصيتمماعادةجدااًقليلةالرمادكميةتكونفقدجداا،صغيرااًطفلككانإذاطفلكحجم

متبقيرمادهناكيكونلقدأنهيعنيوهذاالحرقغرفةفيالرماد

جدااًالصغارلألطفالحتىالرمادلحمايةخاصةمرافقتملكالمحرقاتبعضالمحرقةفيالمرافق

اًالستفساريمكنك المناسبةالمحرقةاختيارفيدتكلمساعمسبقا

أغراضأيإزالةيمكنالتابوتداخلطفلكمعحرقهايتمموادأيبقاياعلىالرمادسيحتوي

الحرقغرفةفيالتابوتوضعقبلالتابوتعلىتوضع

ساندزدعمخط
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اخترتإذاالغابةفيأومفضلممشيأوبك،خاصمكانفيطفلكرماددفنأوبنثرالقياماختياريمكنك

يتمالتيالمنطقةمنبالقربوضعهيمكنكمابشأنلوائحلديهميكونفقدمحرقة،فينثرهأوطفلكرماددفن

المحرقةحدائقفيآخرمكانفيلوحةوضعيمكنكقدذلك،ومعنثرهأوالرماددفنفيها

اًارتديت اًفستانا أييرتديأنأرغبلمجنازتهفيأزرقا
منالصغيرنعشهإخراجتمعندمااألسوداللونشخص
اللحظة،تلكفيعائلتنامنجماعيذهولدتوجالسيارة
اًاألمرأصبح  لهمبالنسبةحقيقيا
جيما

 الجنازاتمديريقبلمنالجنازاتترتيب

لمساعدتكجنازةبمديرالتصالفيمكنكلطفلك،جنازةبترتيبتقومالمستشفىجعلعدماخترتإذا

المستشفىموظفويعطيكقدفقطالجنازةمديريخللمنحرقمراسمستقبلالمحرقاتمنقليل

األطفالجنازاتفيالمتخصصونالمحليينالجنازاتبمديريالتصالمعلومات

اًيمكنك أوالجيدةالجنازةدليلفيمعلوماتعلىالعثورأيضا

موقععبرالجنازاتديريلمالوطنيةالجمعية

الجمعيةمثلمحترفةهيئةفيعضوهوباختيارهتقومالذيالجنازةمديرأنمنالتأكدالمهممن

بأخذلهتسمحاستمارةعلىالتوقيعالجنازةمديرمنكسيطلبالجنازاتلمديريالوطنية

المطلوبةاألخرىاألوراقتنظيمعادةويمكنهمالمستشفىمشرحةمنطفلك

الثكلدعمكتابساندز
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 إليهاستحتاجالتيالستمارات

فإنالشمالية،أيرلنداأوويلزأوإنجلترافيجنازةمديرمساعدةدونالجنازةبترتيباتتقومكنتإذا

اًيعطونكسوفبالمحرقةيعملونالذينالموظفين يوجدلممألهاإلىتحتاجالتيالستماراتمننسخا

اسكتلندافياستماراتإلىحاجةهناك

ا،قبلولكنالولدةبعدطفلكتوفيإذاوويلز،إنجلترافي حرقاستمارةإلىتحتاجسوفأسبوعا

إلىتحتاجلالمعلوماتمنالمزيدلكيقدمأنالطبيبأوللقابلةيمكنُمسّجلطبيبقبلمنموقعة

اًبعدأوالولدةقبلطفلكماتإذاالستمارةهذه الحملمنمكتملاًأسبوعا

جثةلحرقتأكيديةطبيةشهادةواستمارةجثةحرقاستمارةإلىتحتاجسوفالشمالية،أيرلندافي

ا،عنتقللمدةفيالولدةقبلتوفيإذاطفلك، هذهتوقيعيجبالولدةبعدتوفيإذاأوأسبوعا

المعلوماتمنالمزيدلكيقدمأنالطبيبأوللقابلةيمكنمختلفينطبيبينقبلمنالستمارات

اإلجراءذلكمنالنتهاءيتمحتىالنتظارإلىفستحتاجالوفاة،بعدتشريحإلىبحاجةطفلككانإذا

فيالماليالعامالمدعيأوالشرعييبالطبإلىاإلحالةحالةوفيالجنازةإقامةمنتتمكنأنقبل

الطبيبموظفسيقومالجنازةإقامةمنالتمّكنقبلقليلاًأطولتأخيرهناكيكونفقد،اسكتلندا

المتوقعةالزمنيةالجداولبتقديميقوموسوفسيحدثمابشرحالماليالعامالمدعيأوالشرعي

إليكطفلكإلعادة

اًيُكملولمالولدةقبلماتقدطفلككانإذا اًوصفهفيتمأسبوعا ،متأخرإجهاضبأنهقانونيا

اًوفاتهتسجيليمكنول توفرأنيمكنساندزأنإلرسمية،وثيقةليستأنهامنالرغمعلىرسميا

بطفلكوجودعلىكإقراربهاللحتفاظشهادةلك

ساندزدعمخط
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المستشفىمنرسالةأواستمارةإلىعادةالمقبرةأوالمحرقةأوالجنازةمديريحتاجسوف

اًلإتمامهقبلالولدةقبلطفلكوفاةمنللتأكدالعامطبيبكأو ويمكنالحملمنأسبوعا

الحرقأوالدفنمراسمترتيبذلكبعد

 العزاءمجلس

فيترغبالذيالعزاءمجلسنوعاختياريمكنكالبالغين،جنازاتمعالحالهوكما

والزهور،والموسيقى،والتلوات،الجنازة،ترتيباتكتيبذلكفيبماعليه،الحصول

الحصولفيترغبقدالجنازةفيارتدائهافيترغبالتياأللوانبمعرفةللناسوالسماح

العزاءمجلسبعدصغيرتجمععلى

طلبفيذلكمنبدلاًترغبقدالجنازة،فيالزهورعلىالحصولعدماخترتإذا

وغيرهابالجنازةخاصةمظروفاتساندزتمتلكاختياركمنخيريةجمعيةإلىالتبرعات

عاممكانفيالعزاءمجلسعقداختياريمكنكذلكفيترغبكنتإذاالمتاحةالمواردمن

أوتلوةعنتبحثكنتإذاحديقتكأومنزلكمثلأكثرودّيةمساحةتفضلقدأوخارجي

موقعخللمنالجنائزيةوالمواردالقراءاتبعضتصفحفيمكنكالعزاءلمجلسقراءة

الثكلدعمكتابساندز
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المهممنالفوتوغرافيةالصوربالتقاطيقومأنقريبأوصديقمنبونيطلاألهاليبعض

وخاصةبهالقياممنهمتريدبمابالضبطتخبرهمأن

تصويرهاتجنّبفيترغبأوقاتأيهناككانإذا

ثمينةتذكاراتلكتقدمأنللصوريمكنالعزاءمجلسأثناء

وطفلكلتكريمحضرواالذينبالناسوتُذّكرك

اًمفيدةالصورهذهتكونقدبدعمكقاموا لبدءكطريقةأويكبرون،عندماالصغارلألشقاءأيضا

أختهمأوأخيهمحولمعهممحادثة

يقودالذيالشخصمعأولاًبالتحققفقمالجنازة،لمراسمفيديوأوصورفيترغبكنتإذا

اًذلكيكونماوعادةالجنازةفيالمشاركينالموظفينوأيالجنازةمديرالجنازة، طالماممكنا

آخرينمعمشاركتهايتمولفقطلطفلكالجنازةأن

 الحرقمراسمالجنازةبعد

وقتلديكيكونفسوفبه،الخاصالرمادجمعالممكنمنوكانطفلك،جثةحرقتمإذا

الرمادبشأنبهالقياميجبمالتحديد

طفلكرمادنثرأوغمرأولدفنمختلفةخياراتيوجد

لديسيكونالمحرقةأراضيفيخاصمكانفيالرمادنثرأوبدفنتقومأنللمحرقةيمكن

الموضوعهذابشأنلوائحالمحرقة

تقررأنقبللكنبك،الخاصةالحديقةفيأوالغاباتمثللكمميزمكانفيالرمادنثراختياريمكنك

المستقبلفيالمنزلمنتقالالنإمكانيةمراعاةعليكيجبذلك،

ترغبقدالبيولوجيللتحللقابلةتستخدمهاالتيالجرةأنطالماالماءفيالرمادغمرأونثراختياريمكنك

اً فيهتفكرالذيالموقعأنمنللتأكدالمحليةالبيئةوكالةبمكتباتصلالوردبتلتأوالزهورنثرفيأيضا

إرشاداتهمضمنيقع

اختياركمنأخرىحاويةأوجرةفيتخزينهيمكنكبالرماد،الحتفاظفيترغبكنتإذا

الصورةوراءبالرمادللحتفاظالخلففيحجرةبهاصورإطاراتأيضاوهناك
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اًيمكنك الرمادمنمصنوعةمجوهراتعلىالحصولاختيارأيضا

 الدفنمراسمالجنازةبعد

لطفلكقبرشاهدوضعمنتتمكنأنقبلاألقلعلىأشهرستةاألمريستغرققد

التصاليرجىوحولهطفلكقبرعلىوضعهيمكنكمابشأنقيودهناكتكونقد

المعلوماتمنلمزيدبالمقبرة

الثكلدعمكتابساندز



 األطفالدعم

إلىالعودة

المحتويات

 



لهاوسيكونبأكملهالألسرةكبيرةفاجعةيكونأنيمكنوقتأيفيطفلوفاة

الذيناألطفالعلىتأثير

طفلأوعم،ابنأوأخ،ابنأخت،ابنةت،أخجديد،أخلديهميكونأنيتوقعون

وعلىمتعددة،ولدةمنالحياةقيدعلى

األوسعاألسرةفياألطفاليتأثروقدطفلوفاةبعدولدواالذينواألخواتاألخوة

ا، المدرسةفيألصدقاءواحتىالمقربين،األصدقاءوأطفالنطاقا

األطفالمنوغيرهمأشقائهمعالطفلوفاةأخبارمشاركةطرقالقسمهذايتناول

هذاكتابةتملطفلولدتكأمرعنعرفواأوبطفلكعلمعلىيكونونقدالذين

اًمفيدااًيكونأنيمكنولكنلألهاليالقسم منوغيرهمواألصدقاءلألقاربأيضا

الدعمتقديمعلىالقادرينوالمدارسالحضانةمدرسيذلكفيبمااألشخاص،

 المفاجئةالمحزنةاألخبار

اًأمرااًيكونأنيمكنالطفلبموتشخصأيإخبار اًاألطفالإخباريكونوقدصعبا اًتحديا صعبا

وشرحهابهالتزويدهمالمعلوماتمنالمناسبةالكميةتحديدالصعبمنيكونقدألنهخاصبشكل

اًالصعبمنيكونوقدوقدرتهمسنهممراعاةمعيفهمونهابطريقة الةحبشأناألطفالطمأنةأيضا

منتطلبأنفيمكنكحدث،بماأطفالكإخبارعلىقادربأنكتشعرلكنتإذاتغييرهايمكنل

علىإخبارهمعلىيساعدكأوعنكنيابةيخبرهمأناألصدقاءأحدأوالمقربينالعائلةأفرادأحد

يمكنحزنكسببوشرححدثقدماشرحفيالشخصهذايساعدأنيمكنالمثال،سبيل

اًلشخصل منكبدلبهم،اعتناؤهسببيفسرأنأيضا

نفسيطبيبأواستشاريهناكيكونقدالولدة،حديثيوحدةفيتوفيقدطفلككانإذا

ذلكفيمساعدتكيمكنهلعبمعالجأو

الثكلدعمكتابساندز

موت



المهممنحمايتهمفيوالرغبةبالقلقتشعرأنالطبيعيفمنألطفالك،قولهعليكالذيماتقررعندما

مابتحديدوقمينزعجونقدأنهممنمحتملخوفأيتدعألحاولالفهمعلىوقدرتهمسنهممراعاة

اًتبكييشاهدونكقدوأنهمبالبكاءبأسلأنهيعلمواأنلألطفالالمهممنبهستخبرهم معالتحدثعندأيضا

اًيمكنكالتفاصيلمنالكثيرحولالحديثدونحدث،بمابإخبارهمالبدءفيترغبفقدأطفالك، أنأيضا

علىقادريننكونلنأننايعنيفهذاما،شخصيموتعندماماتقدطفلناألنحزينوننحنتقول،

اسمكرذفيترغبقدأسئلتهمخللمنالحديثفيالمتابعةتكونأنذلكبعديمكنكأخرىمرةرؤيتهم

اًواحدااًتملككنتإذاالطفل اًكانإذاجنسهوأيضا األسئلةلطرحإليكالعودةبإمكانهمأنأطفالكأخبرمعلوما

السابقنشاطهميواصلواأوالفورعلىالموضوعبتغيرويقومواالبسيطشرحكيقبلونقدأخرىأوقاتفي

جدااًطبيعيأمرهذا

الطفلبأنيعتقدونكانواربماالولدةلحديثيالمركزةالعنايةفيالطفلبزيارةواقامقدالذينالصغاراألطفال

أنالمرجحومنذلكحدوثعدمبشأنباألسىويشعرونحائرينيكونواأنيمكنوالمنزلإلىويذهبسيتحسن

قديكونواربماكماشفىالمستفيالطفلمعالوقتمنطويلةفتراتأمضواقدوالديهمألنتعطلتقدحياتهمتكون

الطفلوفاةسببوشرحشعورهمعنالتحدثعلىتشجيعهمالمهممنالطفلمعالخاصةعلقتهمتطويرفيبدأوا

لهم

تكونقدالموتبعدإليهنذهبالذيالمكانعنيسألونأوالجنازةبشأنالعلماألطفالبعضيرغبقد

مثلمحايدةأوأكثردنيويةإجاباتتقديمفيترغبأوإجاباتكعلىتؤثرأنيمكندينيةمعتقداتلديك

بالتركيزقمالصغار،لألطفالبالنسبةالناسيذهبأينإلىنعرفلأوبيؤمنونالناسبعض

إلىالصغاراألطفاليحتاجقدتوقعهيمكنمامعرفةمنيتمكنواحتىالجنازةفييحدثقدماعلى

الجثثحرقأوالدفنفكرةيجدونفقدذلك،بخلفشيءبأييشعرلالمتوفيالطفلبأنالطمئنان

اًأمرااً نقومالناس،يموتعندماأو،بدفنهمنقومالناس،يموتعندماتقول،أنيمكنكمخيفا

هذايعنيهمابشرحوتقوم،بحرقهم

ساندزدعمخط

 

mailto:helpline@sands.org.uk
mailto:helpline@sands.org.uk
http://www.sands.community/


اًاألصغراألطفاللمساعدةالطرقإحدىتتمثل هذهتناقشالتيالكتبقراءةفيالموتفهمعلىسنا

لألطفالمختلفةكتباإلنترنتعلىساندزمتجريملكلعمرهممناسبةبطريقةلألطفالالمواضيع

اًبذلكويشوينستنيقومكماطلبها،يمكنك اًيمكنكأيضا للحصولالمحليةمكتبتكفيالبحثأيضا

المناسبةالكتبعلى

 األطفالمعوصادقمنفتحكن

يحدث،بماإخبارهميتملموإذاسيءأمريحدثعندمايشعرونماعادةجدااًالصغاراألطفالحتى

بالحزنتشعرجعلكفيالسبببأنهمويتصورونخائفينيكونوافقد

المثال،سبيلعلىأخرىمعانيلهاالتيوالعباراتالكلماتمنبدلاًالمباشرةاللغةاستخداماألفضلمن

اًمرااًأيكونقدنائمالطفلبأنصغيرطفلإخبار اًمربكا والفراشإلىالذهابفييرغبلقدألنهومقلقا

هذهيرحلونأويُفقدونقدبأنهمالعتقادإلىتدفعهمأنيمكنذهبأوفُقدمثلكلماتفإنبالمثل،

اًأنيمكنالكلمات اًأملاًتمنحأنأيضا ورالعثالممكنمنأنهأويستيقظقدالطفلأنفيالتفكيرمثلكاذبا

الشيءنفسحدوثمنالطفليقلققدعليه

الثكلدعمكتابساندز

 



ماعلىيكونلعندماالطفليخيفقديرامماعلىيكنلمالطفلبأنالقولفإنوبالمثل،لهأولك

يمرضعندماأواآلخرهويرام

يبترتفيالمشاعرهذهتأتيلوقدالمشاعر؛منمجموعةسنأيمناألطفاليواجهفقدالبالغين،مثل

معقدةتكونقداألطفالمشاعرفإنالبالغين،مشاعرغراروعلىتوقعهيمكنمحددوقتفيأومعين

ومتناقضة

فالطفلجديدةأختأوأخيتوقعونعندمامختلطةبمشاعراألحيانبعضفياألطفالبعضيشعر

طمأنةمحاولةالمفيدمنيكونقدشقيقهوفاةبعدبالذنبيشعرقدالحملأثناءبالغيرةيشعرالذي

الطفلجعلفيالسببهويكنلمشيءفيتفكيرهمأوفعلهموأنأحدغلطةتكنلمالوفاةأنالطفل

يموت

يموتواأناألطفاليخشىقدكماأهلهمتجاهأوماتالذيالطفلتجاهبالغضباألطفالبعضيشعرقد

اًهم والديهم،عنانفصالهمبسببالمعتادمناستياءأكثريكونونوقدلهمالمقربينمنغيرهمأوأيضا

المستشفىفيالبقاءعليهاكانحالةفيأوبشدةمريضةأمهمكانتإذاخاصة

ا،األصغراألطفالوخاصةاألطفال،يجدفقدالبالغين،معالحالهووكما عنالتعبيرفيصعوبةسنا

وهمبهايقومونكانواالتيالسلوكياتإلىالعودةةوخاصالسلوك،فيتغييراتعنابحثمشاعرهم

اًأصغر الحفاضاتارتداءفيالمرحاضاستخدامعلىالُمدّربالطفليرغبقدالمثال،سبيلعلىسنا

هناكتكونوقدمعتمدونأوأكثرمتعلّقوناألطفاليصبحقدسريرهيبلّلأنفييبدأقدأوأخرىمرة

اً قدرروتينعلىالحفاظالمرضإلىميلهناكيكونوقدوالنوم،األكلأنماطفيتغييراتأيضا

اًللغايةمفيديكوناإلمكان األسئلةلطرحلألطفالالفرصمنالكثيرمنحوأيضا

الممكنمنالتلوينأوالرسمأواللعبخللمنمشاعرهمعنبالتعبيراألطفاليقومأنالشائعمن

خذمشاعرهعنللتعبيرفرصةيمنحهكماطفلك،بهيشعرومايفكرماعنفكرةهذايعطيكأن

منأواألصدقاء،أواألقاربمنإماطفلك،إليهيحتاجقدالذيالخارجيالدعمالعتباربعين

باللعبالعلجخلل
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الصحيوالزائراألطفالرعايةومدرسيوالمعلمينلطفلكالصحيالزائرمثلالمهنيينإبلغيجب

فيالطفلوثكلويشوينستنمؤسسةتتخصصمناسببشكلطفلكدعممنيتمكنواحتىبكالخاص

اإللكترونيةمواقعهمخللمنالمتاحةالمواردمنالعديدوتملكالثكلىاألطفالدعمفيالمتحدةالمملكة

كبيرقدرهناكيكونأنيمكنولكن،أدناهموضحهوكماالفهممراحلعبرعامبشكلاألطفالسينتقل

منيعانيكانأوصديق،وفاةأواألسرةأفرادأحدلوفاةبالفعلتعرضقدالطفلكانإذاالختلفمن

قدكانوالوحتىتفّهمهممنالتأكدالمهممنواستجابتهفهمهعلىذلكيؤثرفقدالتعلّم،فيإعاقة

قبلمنأحدوفاةأولفقدتعرضوا

أختهأنسنوات3العمرمنيبلغلطفلتشرحكيف
جونوحاولبيننااألريكةعلىأجلسناهماتت؟قدالصغيرة

باألمرتأثرلقدلديهممكنةطريقةبأفضلاألمريشرحأن
 نحنتأثرنامابقدر
كلير

 سنوات5إلى2سن

إلىيحتاجونقددائممفهومأنهيدركونلولكنهمالموت،مفهومفهمفيالصغاراألطفاليبدأقد

مرتبطةغيرتبدوأخرىمحادثاتأوأسئلةإلىوالمتابعةالنتقالقبلحدث،لمامتكررةتفسيرات

الفعلردوبأنماتقدالطفلبأنإلخبارهمالستعدادعندبالقلقتشعرأنكتجدقدكبيرةبسرعة

اللعبإلىالعودةبإمكانهمكانإذاماأوالعشاء،وجبةهيماموضوعإلىنتقالالثمومنقصير

الوفاةسبببأنطمأنةإلىيحتاجونفقدوعالمهم،أنفسهمعلىكبيرحدإلىيركزتفكيرهمأنحيث

اًبسببيكنلم أوفعلوهقدشيئا

الثكلدعمكتابساندز



اًالمهمومنقالوه قداألمرألنالطفل،وفاةسببلفهمفرصةالعمرهذافياألطفاللدييكونأنأيضا

مخيفةتكونقدالتيوالقصصاألوهاميخلق

اًاألطفاليقومقد اًالطفلبجعلأيضا اًصديقا اًأمرااًهذاتجدقدلهموهميا شائعةوسيلةهذهلكنمقلقا

خسارتهممعللتعامللألطفال

 سنوات8إلى5سن

وسنوبينالحياة،قيدعلىوالبقاءالموتبينالفرقفهمفياألطفاليبدأسنوات،وسنبين

قدالمرحلةهذهفيالنفصالمنالقلقيعودأويزيدقددائمأمرالوفاةأنفهمفياألطفاليبدأسنوات

الفرصةمنحهمفإنلذايحدث،ماوأسبابيحدثبماكثيرااًيهتمونقدولكنهمأسئلةيطرحونل

اًأمرااًاألسئلةلطرحوالوقت بسيناريوهاتيتصرفونأوللجنازاتمحاكاةفيهالعبةيلعبونقدمهما

مدىلقياسلكجيدةفرصةهذهتكونأنيمكنيحدثمااستيعابعلىلمساعدتهمموتفيهاتحدث

لكمزعجةأومقلقةردودهمكانتلوحتىهادئة،بطريقةمعهمتتجاوبأنحاولومخاوفهمفهمهم

 سنة12إلى8سن

الطبيعةفهمصعبمنيجدونقدأنهممنالرغمعلىالكبار،فهمإلىأقربالسنهذهفياألطفالفهمإن

ا،األصغراألطفاليفعلوكماالواقعيةاألقلهيمالمفاأولإليمانالمجردة علىإجابتكإلىفسيحتاجونسنا

اًأمرااًالتفاصيلمعرفةوسيجدونمحددةأسئلة اًأكثريصبحونقدهاما حولهممنووفاةفاتهموبشأنقلقا

واقعياقسيفيبوضعهاوالقياموبها،العترافوتساورهمالتيالمخاوفإلىالستماعالمهمومن

باستخداموذلكمفيداا،يكونقداآلخروناألطفاليسألهاقدالتياألسئلةإجابةعلىالتدريب

استخدامهافييرتاحونالتيواللغةالمعلومات

ساندزدعمخط
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 المراهقين

هذايكونقدالسنهذهفيمنهالمقربيناألشخاصوفاةأوصغيرشخصوفاةبشأنالقلقيستمر

اً اًأمرااًالستقللإلىالطبيعيةبالحاجةمقترنا النخراططريقعنستجيبوايأنللمراهقينيمكنصعبا

هذايكونأنويمكنأكبربسرعةوالغضبالمجازفةعلىينطويالذيالسلوكمنمتزايدقدرفي

اً اًأكثربأنهمفيهيشعرونقدوقتفيواألمهاتاآلباءعلىجدااًصعبا أطفالهمحمايةفيويرغبونقلقا

اًجزءااًيشكلالحياةمعنىفيالتشكيكاآلخرين للثكليكونأنويمكنالمراهقة،مرحلةمنهاما

يجدفقدالكتئابإلىاألحيانبعضفيهذايؤديأنيمكنالعمليةهذهعلىكبيرتأثيروالفقد

منوالديهممنبدلاًبهموثوقبالغشخصإلىأواألصدقاءإلىالتحدثاألسهلمنأنهالمراهقون

للمراهقينويمكنالشخصهذاعبرالمراهقبدعمالقياموالشخصهذايكونقدمنفيالتفكيرالمفيد

األسرةفيمكانهمبشأنالشديدبالتضاربيشعرواأنأمزوجةأوأمزوجوجودالربيبةاألسرفي

المعتادعنالطمئنانمنمزيدإلىيحتاجونوقد

 اآلخريناألطفالأهلإخبار

اًترغبقد األطفالأصدقاءأهلإخبارفيأيضا

سلوككانإذامايفهمواحتىالمقربينالصغار

معالموتيناقشوالمإذايتغيرمزاجهأوطفلك

فيللتفكيروقتإلىيحتاجونفقدقبل،منأطفالهم

لهمقولهعليهمما

خللمنالمساعدةاألهاليبعضيقدمقد

قدلكن،وجبةتناولأوللعبطفلكدعوة

األهلبعضيقرر

الثكلدعمكتابساندز

 



اًهذايكونقدمبكرةسنفيالموتعنأشياءتعلممنطفلهمحمايةأجلمنمسافةعلىالحفاظ مؤلما

خطأأييرتكبلمأنهإلىالطمئنانإلىطفلكيحتاجوقدولطفلك،لك

 األطفالإشراكطرق

يحدثمماجزءبكونهمالشعورعلىمساعدتهموأطفالكإشراكخللهامنيمكنكمختلفةطرقهناك

كنتإذاوتوديعهالطفللرؤيةالمستشفىإلىالمجيءفييرغبطفلككانماإذاتسألأنيمكنكحولهم

اًالطفلتوديعمناألسرةأفرادجميعيتمكنحتىهذاأنتوضحأنفيمكنكالمنزل،إلىطفلكستجلب معا

العزاءمجلسفيالمشاركةعلىوتشجيعهالجنازةإلىاصطحابهفيرغبتفقدطفلك،عمرعلىاعتمادااً

يرغبقدذكرياتصندوقفيتخزينهايمكنبطفلهم،خاصةتذكاراتبجمعاألهاليمنالعديديقوم

القياملهمالممكنفمنسنهم،علىاعتمادااًالصندوقفيبهمخاصشيءوضعفياآلخروناألطفال

،للحتضاندميةالطفلمنحفياألطفالبعضيرغبقدرسالةأوقصيدةكتابةأوتلوين،أوبرسم

اًاألطفاليرغبقدالذكرىصندوقفيبهاالحتفاظأوالتابوتفيوضعهايمكنوالتي فيأيضا

اًيرغبونقدبأنفسهمواحدعملأوللعائلةذكرىصندوقعملفيالمساعدة علىالحصولفيأيضا

الطفلمعصورة

الخاصالمكانأوأخوتهم،قبرلزيارةأطفالكاصطحابفيترغبقدللجنازة،ةالتالياألشهرفي

يرغبقدالطفللذكرىإحياءتذكاريةأشجاربهزرعتالذيالمكانأورمادهمنثرتمحيث

يمكنمابشأنقيودااًتملكاألماكنبعضالطفلقبرعلىلوضعهخاصشيءجلبفياألطفال

الصورأوالناعمةاأللعابأوالبالوناتمثلبأشياءيُسمحلقدالمثال،يلسبعلىالقبرعلىوضعه

القبرعلىتوضعالتياألشياءبشأنقيودأيعنمسبقبشكلالمعرفةاألجراسذاتالرياحزينةأو

للقبرمعهمخاصغرضأخذيريدونالذياألطفالآمالتخيبتجنبأجلمنجيدةفكرةتكونقد

ساندزدعمخط
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 واحتفالتالتذكاريةوالحفلتالسنويةبالذكرىالحتفالت

 األسرة

أنالمقررمنكانالذيالتاريخأووفاتهأوالطفلولدةلتاريخالسنويةالذكرىمثلالهامة،خالتواري

اًبهايحتفلالتيالمناسباتأوالطفل،بهيولد تكونأنيمكنالخاصة،األعيادمثلاألسرة،معتقليديا

اًماألطفالإلىالتحدثالمفيدمنيكونقدواألمهاتلآلباءخاصبشكلحزينة تواريخأيبشأنسبقا

اًيكونقدالتقويمعلى اًتاريخا اًتكونقدأنكيدركونبحيثلك،صعبا الوقتمنلفترةأخرىمرةحزينا

اًاألطفاللدىالحزنمشاعربإطلققبلها،التيواأليامالمهمةالتواريخقامتإذاماتتفاجأل أيضا

اًالعائلتتجمععندمااألوقاتمنوغيرهاالعطلتتكونأنيمكن اًمعا بشكلللطفلاألسرةفيهتشتاقوقتا

أوالحياةقيدعلىظلالذيلتوأمباالخاصةتلكوخاصةالعائلية،الميلدأعيادتكونأنيمكنكماخاص

اًالمتعددة،الولدة المناسبات،هذهفيطفلهالتذكرخاصبشيءتقومالعائلتبعضواأللمالسعادةمنمزيجا

اًخاصةزينةاختيارأوللطفلشمعةإضاءةمثل معا

طريقعناألخرىالخاصةالمناسباتأوالسنويةالذكرىأوالميلدبأعيادتحتفلالعائلتمنالعديد

رمادبهنثروالذيالمكانأوالطفلقبرمثلخاص،مكانزيارةأوللطفلكعكةخبزأوشمعةإضاءة

خاصللهداياجوربتعليقفإنالميلد،بعيدتحتفلكنتإذاالطفلمعقويةروابطلهآخرمكانأوالطفل

يشاركأنيمكناآلخريناألطفاليساعدقدذكراه،إلحياءالشجرةعلىالزينةوضعأوالمتوفيبالطفل

تشعرالذيبالحزنللعترافوسيلةويكونالتعزيةيوفرأنيمكنوهذاألنشطةاهذهمنأيفياألطفال

بأكملهااألسرةبه

سببلألطفالتوضحأنالمفيدمنيكونقدنفسكإلىالحزنعودةحالةفيلوحدكالوقتبعضتحتاجقد

متزايدةالعواطففيهيكونوقتفيوالرتباكالضطرابمنمزيدبحدوثالمخاطرةمنبدلهذا،حدوث

الثكلدعمكتابساندز



الجسديةالتحديات
 والعاطفية

إلىالعودة

المحتويات

 



مقارنتهايمكنالتيالتجاربمنقليلعددهناك

الجوانبمختلفعنفضلاًطفلفقدانصدمة

األولى،القليلةاألسابيعفيوقتكتشغلقدالتيالعملية

عائلتكوعلىعليككبيروعاطفيجسديتأثيرأيضاهناكفسيكون

 الجسديةالتحديات

اًتأخذينففسوالوالدة،األمكنتيإذا طفلككانلوكماطفلك،لولدةالجسديالتأثيرمنللتعافيوقتا

إذاماتقدطفلكأنعلىيتعاملولنحيطفللوجودنفسهأعدقدجسمكسيكونالحياةقيدعلى

التيالطبيةالرعايةتتلقىأنالضروريفمنطفلك،ولدةبعدطبيةمشاكلأيمنتعانينكنتي

إليهاتحتاجين

اًهذايكونأنويمكنالطبيعيةللرضاعةاستعدادااًالحليببإنتاجتقوميأنكتجدينقد اًلكجدااًمؤلما جسديا

اً وعاطفيا

إماالطبيعيةبالرضاعةبالفعلبدأتيقدتكونينفربماالولدة،يثيحدرعايةفيطفلكماتإذا

الحليبتعبئةطريقعنأومباشرة

ولدناللواتياألمهاتهذايساعدأنيمكنالحليببنكإلىبكالخاصبالحليبالتبرعفيالتفكيريمكنك

الصحيةالرعايةفريقمنماشخصسيقومالحليبإنتاجمنيتمكنوالموبالتاليجداا،مبكروقتفيأطفالهن

اًيوجدكمابالحليبالتبرعبشأنمعكبالتحدثبكالخاص المتحدةالمملكةرابطةموقععنوماتمعلأيضا

الحليبإنتاجلوقفالوقتبأخذلجسمكالسماحيمكنكالحليبللبنك

الحليبإنتاجإلبطاءالدواءطلبفيمكنكتفضلين،كنتيإذاأو،طبيعيبشكل

ا،أمرااًالحزنيكونأنيمكن اًتكونفقدواألمهاتاآلباءلجميعمرهقا اًمستنزفا اًجسديا اًتكونقدوعاطفيا متعبا

أواتخاذها،عليككانالتيالقراراتأوطفلك،وفاةمعرفةصدمةمن

الثكلدعمكتابساندز
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اًتعانيتكونقدالولدة وحدةإلىللوصولالمنزلوإلىمنطويلةلمسافاتالسفرمناإلجهادمنأيضا

اًيكونربماماتقدطفلكبأنالناسإخبارالمواعيدإلىأوالولدةحديثي اًمرهقا لكبالنسبةأيضا

أونفسك،رعايةعلىالقدرةوعدمالشهية،فقدانعلىاألخرىالجسديةالفعلردودتشملأنيمكن

لديكالذيناآلخرينباألطفالالعتناءفيمساعدتكواألصدقاء،العائلةمناطلبالنومفيصعوبة

كنأمإنوالتنظيف،والطبخالتسوقمثلاليوميةالمهامفيوالمساعدة

ا،ماتواقداألطفاليكونموقفتواجهفقدمتعددين،أطفالأوتوأمستنجبكنتإذا واحديكونأوجميعا

اًيعانونالحياةقيدعلىالذيناألطفالكانإذاالحياةقيدعلىأكثرأو يرامماعلىوليسوامرضمنأيضا

جانبإلىاحتياجاتهمعلىيزالتركمحاولةمنمستنفدااًتكونفقدالولدة،حديثيرعايةفيويكونوا

اًحزنك فيالمتعددالتوأمأوالتوائميكونقداألحيان،بعضوفيحتفهملقواالذيناألطفالعلىأيضا

العمليةالجوانبمعوالتعاملبزيارتهم،القيامفإنالبلدمنمختلفةأنحاءفيمختلفةمتخصصةمراكز

اًصأمرااًيكونأنيمكنحزنك،منوالعاطفية للغايةعبا

 الجنسيةالعلقات

اًيمكنالناسمشاعرفإنطفل،وفاةعلىالحزنعند أنيمكنكبيربشكلومختلفةجدااًمعقدةتكونأنأيضا

تكونقدحياتكشريكمعالجسديالتصالعلىيؤثرأنويمكنالجسمانيةصحتكعلىتأثيرذالهيكون

تقبلأنحاولالجنسيةالعلقةممارسةبشأنالقلقيسببأنيمكنوهذاطفلك،انجاببأمرالجنستربط

اًلتكونالضغطمقاومةمحاولةمنوبدلاًمحاربتهامنبدلاًمشاعرك قويا

المريحمنأنهآخرونيجدوقدالجنسيةالعلقةممارسةعلىالقدرةأوالستعدادبعدمالبعضيشعرقد

اًيؤديأنيمكنالحزنالجنسيةالعلقةممارسةالمطمئنأو لبعضالجنسيةالرغبةفقدانإلىأيضا

اًيشعرنأنالخصوصوجهعلىلألمهاتويمكناألشخاص قيمةوأنهنخذلقدجسدهنأنأيضا

يزداداألمجسمفيوتغييراتجديدةندوبهناكتكونقدتأثرتقدالذاتيةوقيمتهنلذاتهناحترامهن

الطفلفقدانبسببتأثيرها
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عمليةأيمناألمتتعافىأنالمهمفمنالجنسية،العلقةلممارسةالمناسبالوقتفيالتفكيرعند

إلىالجنسيةالعلقةتؤديأنيمكنوإلأخرىمرةاُغلققدالرحمعنقالرحمعنقوأنجراحية،

هناكألنالمتلقي،هياألمتكونحيثالفموي،الجنسممارسةتجنبأيضاوينبغيعدوىحدوث

قاتلاًيكونأنيمكنوهذااألمدممجرىإلىالهواءدخولمنخطيرااًلكنصغيرااًخطرااً

والفقدالحزنولكنأسابيع،ستةحواليلفترةالولدةعنالناجمالجسديالتعافييستغرقماعادة

فإنالمثالسبيلفعلىالجسديةالستجاباتعلىتأثيرلهيكونأنيمكنالنفسيالتأثيرمننوعوأي

األحيانبعضفيللصدمةشائعةجسديةاستجاباتتعدالنتصابعلىالقدرةوعدمالمهبلجفاف

التعافيفترةفيكافيالجسديالتقاربيكون

العلقةممارسةفيالتفكيرقبلأسابيعالستةفحصبعدلمااألشخاصينتظراألحيان،منكثيرفي

اًينتظرونالناسبعضأخرىمرةالجنسية نفسكمعصبورااًكنلذاومؤلممعقدوقتإنهأطولوقتا

البعضبعضكماومع

اًذلككانإذاالحملمنعخياراتحولالطبيبأوالقابلةمعالتحدثفيترغبقد لكمناسبا

حياتكوللشريك

الطبيبزيارةأوساندزمساعدةبخطالتصاليمكنكالمهني،الدعمإلىبالحاجةتشعركنتإذا

الجنسيةالنفسيةالمشورةالمساعدةعلىللحصولبكالخاصالعامالممارس

 العاطفيةالتحديّات

والحزن،والستياء،والغضب،والخدر،بالصدمة،تشعرقداألمدطويليكونطفللفقدانالعاطفيالتأثير

قدهذاأنحينفياألخرىالمشاعرمنوالعديدالذات،احتراموفقدانالذات،ولوموالذنب،والفراغ،

بعضيقومقدالدعملتلقيإليهتحتاجبماتقوموأنخسارتكعلىتحزنأنالمهمفمنقبوله،يصعب

لوقدعلمدونمؤذيةأوحساسةغيرشياءأيقولواقدأوطفلك،ذكرتمإذاالموضوعبتغيراألشخاص

األهاليمنالعديديقولواإلزعاجالضيقمنمزيدفيالتسببمنيخافونأوقولهعليهمالذيمايعرفون

يتوقفونقدأومعهم،التحدثإلىالضطرارلتجنبالطريقيعبرونوالمعارفاألصدقاءبعضأنالثكلى

اًمعهمالتحدثعن وذلكمفيدااًواألصدقاءللعائلةبهاوالتوصيةالمتحركةالرسومهذهعرضدتجقدتماما

دعمكمنيتمكنواحتى

الثكلدعمكتابساندز
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اًويمكنآلخرشخصمنتختلفوهيالحزنعنللتعبيرالطرقمنالعديدهناك معتتغيرأنأيضا

أكثرلكمناسبةبطريقةالحزنعلىيساعدكسوفإليهتحتاجلماإدراككالوقتمرور

المساعدةبخطالتصاليمكنكالدعمعلىلحصوللساندزمعبالتواصليقوموااألهلمنالعديد

مجموعةوحضوراإلنترنت،عبرالمجتمععلىاآلخرينمعالخاصةتجربتكومشاركةبنا،الخاص

ساندزوالتصالاآلخرين،المحليينالثكلىاألسرةوأفرادواألمهاتاآلباءولقاءالمحليةساندزدعم

للثكلىساندزدعمتطبيقيلتنزأو،بيفريندر

ذلكإلىتحتاجوقتأيفيمتاحساندزدعم

اًأصبحرايتشلفقدناأنبعد اًأعانيكنتأننيواضحا عقليا
 أنامأكنلم

والولدةالمخاضعنمخيفةذكرياتلديوكانجيداا،
يخلقكانالولدةحديثيبكاءسماعالملحظةاحوجن

التيالبيئةفحسبمنهللهربأحتاجوكنتبداخليالذعر
عنالتحدثمنأتمكنلمأننيوحقيقةفيها،رعايتييتمكان

 الكوابيسخلقتالولدة،

 نائمةأومستيقظةكنتسواء
شيريل

اًتكونأنالممكنمن اًالطفللفقدانحزينا القرنثمانيناتحتىوأحلمكآمالكفقدانوأيضا

معظميحصليكنولمتجاهلها،ويتمكثيرااًهامةغيرتعتبرالطفلوفاةكانت،الماضي

طفلهم،بشأنينسواأنلألهليُقالأنالمحتملمنكانوالدعمأوالفهممنكبيرقدرعلىاألهل

اًأنلوكماحياتهميواصلواوأنآخرطفلهمينجبواوأن يحدثلمشيئا

ساندزدعمخط
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طويلةلفترةيبقىقدالطفلوفاةيتبعالذيالحزنفإنوالداعمة،الحساسةلرعايةامعحتىأنه،إل

حزنكأنتجدقدلكنوالخسارة،بالفقدوالشعورالحزنمنقويةبمشاعرتشعرأنالطبيعيمن

عدةبعدالعملأواليوميةحياتكإدارةفيصعوبةتجدتزاللكنتإذاتتوقعمماأطوللفترةيستمر

مختصمنالمهنيةالمساعدةطلبفيترغبفقدأشهر،

اًيمكنك للحصولإحالتكويمكنهبهتشعرماوشرحبكالخاصالعامالطبيبمعموعدتحديدأيضا

اًترغبقداألمرلزمإذامتخصصمنودعممساعدةعلى مباشربشكلالمشورةطلبفيأيضا

اًتعرفقد اًالتجربةبهذهمررتتكونقدأوطفلوفاةمنعانىقدبالفعلشخصا حزنكمقارنةسابقا

والجميعمختلفةالفقدمنحالةكلألنمفيدااًأمرااًيكونلقدمختلف،طفلفقدانأثناءآخروالدبحزن

تجربتكعنالتحدثالمفيدمنأنهتجدقدلكن،مختلفبشكلبالحزنيشعر

حزنكواستكشاففهمعلىتساعدكقدبحيثهنامنهماثنينبذكرقمناللحزنمختلفةنظرياتيوجد

الثكلدعمكتابساندز

 



طبيعيبأنكتشعرأوبخيرفيهتكونمتوقعوقتيوجدلالوقتمرورمع

مركزااًالبقاءعلىساعدهقدمماالعملإلىبالفعلزوجيعادلقد
إجازةفيكنتالمدرسةإلىعادواقدأطفاليوكانأعتقدماعلى
وأعمقأعمقبشكلغرقتبهألعتنيطفللدييكنلمولكنوضع
فقدمضاعفاتبسببكانريبيكاموتأناكتشفناعندماالحزنفي

 األمراهلكنيلقدالذنبمنالكثيرهذاأضاف
ناتاشا

والغضباإلنكاروهيالحزن،منمراحلخمسعنتتحدثروس،كوبلرإليزابيثبقلمواحدة،نظرية

فينفسكتجدفقداألخرى؛تلوواحدةبالضرورةتحدثلالمراحلهذهوالتقبلوالكتئابوالمساومة

المراحلهذهمنأيمنبمزيجتشعرربماأووقت،أيفيمرحلةأي

كوبلرحزنورةد

روس التقبّل
استكشاف

الخيارات

خطةوضع

المضيجديدة

قدمااً

اإلنكار
تجنب

ارتباك

ابتهاج

صدمة

خوف

الغضب
إحباط

سخط

قلق

الكتئاب
فيغرق

الحزن

عجز

عدائية

هروب

المساومة
إيجادأجلمنمكافحة

معالتواصلمعنى

حكياآلخرين

لقصتهالشخص

ساندزدعمخط
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وأنهوكمايبقىحزنكأنهيالفكرةحزنكحولالنضجعنيتحدثتونكينلويسنموذج

حولهوتنضجتنموحياتك

ونضجنموتمثلوالجرةالحزنيمثلاألخضراللون

اًالبدايةفييأخذطفلكفقدانعلىالحزنالحزنحولالحياة مرورمعولكنمنك،جزءكلتقريبا

لكيتيحمماحوله،موتنالحياةمنأخرىجوانبولكنيزوللحزنكفإنالدعم،ومعالوقت،

الطبيعيةالحياةمنجديدنوععلىالعثور

الثكلدعمكتابساندز



إلىالعودة
 العمل

إلىالعودة

المحتويات

 



فقدطفلك،ولدةقبلتعملكنت

األهالي،لبعضبالنسبةالعملإلىالعودةفيالتفكيرفيتبدااً

أنالممكنفمنلآلخرين،بالنسبةوشاقأمرونتكأنيمكنالعملإلىالعودةفإن

يناقشكمااإلجازةاستحقاقاتيشرحالقسمهذالهممفيدااًالعملروتينيكون

العملإلىالمنزلمنالنتقالفيالمساعدةكيفية

 القانونيةالستحقاقات

اًعنعمرهيقللطفلكوكانأثناءها،أوالولدةقبلإماطفلكتوفيوقدالوالدة،األمكنتإذا أسبوعا

تتمتعالتياإلجازةنفسعلىالحصوللكويحقالقانونفيميتجنينولدةيعتبرهذافإنالحمل،من

األمومة،وبدللألمومة،القانونياألجرذلكيشملأنويمكنأحياءأطفالهنولدنقداللتياألمهاتبها

اًُولدقدطفلككانإذاالستحقاقاتنفسوتنطبقالدولةمنبالدخلالمرتبطةوالستحقاقات مات،ثمحيا

اًقبلُولدقدطفلككانلوحتى الحملمنأسبوعا

علىاعتمادااًالقانونياألمومةوبدلأجرعلىالحصوللكيحقلالخاص،لحسابكملتعكنتإذا

بدلعلىالحصوللكيحقفقدبك،الخاصةالوطنيالتأمينومساهماتالخاصلحسابكالعملمدة

األمومة

اًكنتإذا يمكنكماأسبوعينأوأسبوعلمدةأبوةإجازةعلىالحصوللكيحقفإنهشريكة،أمأوشريكا

الطفلوفاةقبلاإلجازةبأخذإشعارإعطاءتمطالمامشتركةأبويةإجازةعلىالحصوللألزواج

ا،منأقلعمرهوكانالولدةقبلطفلكتوفيإذا لالحظ،لسوءمتأخرإجهاضيعتبرفهذاأسبوعا

أمومةبدلأوأمومةإجازةعلىالحصوللكيحق

الثكلدعمكتابساندز

إذا



إجازةعلىيحصلنأنالمتأخرأوالمبكراإلجهاضمنيعانيناللتيالوالداتلألمهاتيمكن

بهمالخاصالعامالطبيبقبلمنالشأنبهذاملحظةيقدمنأنباستطاعتهنكانطالمارضيةم

عنمنفصلبشكلاإلجهاضبعدالمرضبتسجيلالعملصاحبيقومأنالجيدةالممارساتمن

يمكنالطويلالمدىعلىالمرضمرضكسجلفياحتسابهيتملبحيثاألخرىالمرضيةاإلجازة

حسبسيكونذلكلكنالثكلى،للوالدينالرأفةإجازةمنحيجوزالمرضيسجلكمنجزءااًليُشكأن

العملصاحبتقدير

منيتطلبأنالمتوقعمنعامفيالنفاذحيزسيدخلاإلجازةواألجرالوالدينثكلقانون

يقلطفلوفاةمنيعانيشخصأليأسبوعينلمدةاألجرمدفوعةإضافيةإجازةتقديمالعملأصحاب

اًسيحقكماالخدمةمدةطولعلىيتوقفلالستحقاقهذاسنةعنعمره الذياألطفاللوالديأيضا

اًغضونفياإلجازةأخذيتمأنالمتوقعومنإلجازةاهذهعلىالحصولموتىُولدوا الثكل،منيوما

إجازةعنمستقلةباألهلالخاصةالثكلإجازةومقررةإجازةأنهاعلىتؤخذأنالضروريمنليسلكن

األمومة

 العملإلىالعودةموعدتحديد

المالية،وشؤونكالبدنية،صحتكعلىويعتمدبه،تشعرماعلىالعملإلىةالعودموعدبشأنالقراريعتمدقد

األجرمدفوعةأمومةإجازةعلىيحصلناللتيالوالداتاألمهاتتحتاجلقدبالعملالمتعلقةوالعوامل

الوقتلبعضالعملإلىالعودةفيالتفكيرإلى

التفاصيللمناقشةالعملبصاحبالتصالعليكيجبالعمل،إلىالعودةفيللتفكيرمستعدااًتكونعندما

ذلكينطويوقدمراحلعلىالعملإلىالعودةطلب،فيترغبتكونقدأوعليك،يُعرضقدالعملية

اًيمكنكاألسبوعطواليومكلساعاتبضعأواألسبوعفيفقطأيامبضعةالعملعلى استكشافأيضا

منقصيرةلفترةجزئيبدوامالعملطلبفيمكنككامل،بدواموظيفةلديككانإذاالمنزليالعملخيار

اًيتحملونالعملأصحابأنمنالرغموعلىالوقت اًالتزاما مايوجدفلذلك،مراعاةألجلقانونيا

اًيلزمهم الطلببقبولقانونيا

ساندزدعمخط
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أومديركإلىالتحدثالمفيدمنأنهتجدقدالعمل،إلىللعودةوتاريخموعدعلىالموافقةبمجرد

اًيمكنكالعملبيئةفيالستقرارعلىيساعدكقدومابهتشعرماعنبكالخاصالعملصاحب أيضا

فيمافكرالعملإلىالعودةقبلزملئكمعرسميغيربشكلوالجتماععملكمكانزيارةتطلبأن

بجعلتقومأنأومباشرةالجميعإخبارفيترغبكنتإذاومازملئكأومديركمعمشاركتهترغب

عنكنيابةالناسبإخباريقومبهموثوقزميلأومديرك

مشاركتهفيبالراحةتشعرشيءأيومشاركةاسمه،مشاركةفيمكنكطفلك،بتسميةقمتقدكنتإذا

عنالعملفيرئيسكأطلعيتفهمواحتىباألمرصلةذوبأنهتشعرآخرشيءوأيوفاته،كيفيةبشأن

سيكونبأنهتشعرشيءأيأوالزملءإلىتوصيلهأوبهالقيامفيترغبشيءأيهناككانإذاما

لكمفيدااً

وشعرتبالكاملالخاصقراريكانالعملإلىعودتي
وذلكللعمل،العودةلمحاولةالمناسبالوقتحانقدأنه
سابقالعودةوقتأنهأجدقدعودتيعندأنهأساسعلى
 وآلوانه

 الوقتمنمزيدإلىسأحتاجأنني
أندرو

 العملإلىالعودة

قدلكبالنسبةصعبةتكونقدمختلفةأشياءفهناكالغياب،منفترةبعددوركفيالستقرارجانبإلى

بطفلهملتعريفكاألمومةإجازةأثناءبزيارتكيقومواكانواالذينأولئكأوحواملعملزملءهناكيكون

اًهناكيكونقدالجديد يكونفقدالوالدة،األمكنتإذاسابقوقتفيطفلوفاةمنعانواقدزملءأيضا

لآلباء،بالنسبةلحالتكحساسيةأكثراألمريكونفقدلذاحامل،رأوكقدالزملء

الثكلدعمكتابساندز



اًأقلالخسارةتبدوفقدالحاضنين،واآلباءبالتبنيالوالداناألمهات، اآلخرينلألشخاصوضوحا

لكبالنسبةعزلاًوأكثر

اًيكونأنللحزنيمكن فيصعوبةتواجهأنكتجدوقدبهتشعرالذيالنهاكبقدرتُفاجأقدمرهقا

عندالثقةإلىتفتقرأنكأوالناس،يقولهمابشأنجدااًحساسأنكتجدقداألشياءوتذكرالتركيز

علىقادرينغيركونهمبسببوالقلقأنفسهممنباإلحباطيشعروناألهاليبعضالقراراتاتخاذ

أنالمفترضومنالحزنعنناجمةشائعةآثارتعتبرتلكالفعلردودكلأن،إلالعملفيالتكيف

والدعمالوقتمعتمر

تذهبأنالممكنمنأمكنإناستراحةخذعليك،تطغيمشاعروأنبالرتباكفجأةتشعركنتإذا

اًجدتقدبمفردكلتكونهادئمكانعلىتعثرأوقصيرةتمشيةأونزهةفي العثورالمفيدمنأنهأيضا

أوبصديقأوالعائلةأفرادبأحدبالتصالتقومأومتعاطفزميلمعللتحدثخاصمكانعلى

إلىالتحدثفيمكنكللغاية،صعبأمرالعملإلىالعودةبأنشعرتإذاساندزمساعدةبخطالتصال

بكالخاصالعامالمديرإلىالتحدثأوالوقتمنمزيدعلىالحصولبشأنالعملصاحبأومديرك

مرضيةإجازةعلىالحصوليمكنككانإذاماومعرفة

ساندزدعمخط
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 السنويةالذكرىومناسباتالتواريخ

لتاريخالسنويةالذكرىالمثال،سبيلعلىللغاية؛صعبةتسبقهاالتيواأليامالتواريخبعضتكونقد

العطلتأثناءأوقبلخاصبشكلبالحزنالثكلىاألهاليمنالعديديشعروفاتهيومأوطفلكولدة

األطفالحولأموراستماعيكونفقدالولدة،قبلمارعايةدروسبحضورتقومكنتإذاالخاصة

اًأمرااًيولدونالذيناآلخرين خاصبشكلصعبا

أنيمكنهذالكبالنسبةللغايةصعبةتكونأنتتوقعالتيالتواريخفيإجازةحجزفيالتفكيرفيترغبقد

لكبالنسبةخاصمعنىلهمكانزيارةأومختلفبشيءللقيامفرصةيمنحكوربماالضغطمنهذايُخلصك

اًالغضونفيتقعالتواريخهذهكانتإذا،عاممناعتبارااً بإمكانكفإنهفلك،طوفاةمناألولىيوما

القانونيدخلأنالمقررومنبذلكللقيامواإلجازةاألجراألبويوالثكلالفقدقانونبموجبإجازتكاستخدام

عاممنماوقتفيالتنفيذحيز

اًتمنحقدالعملإلىالعودة اًإحساسا أييبدولملوحتىلكبالنسبةالطبيعيةالحياةإلىبـالعودةمعينا

اًشيء معللتعاملإجازةأخذإلىفيهاتحتاجأوقاتهناكتكونلنأنهيعنيلماروتينممارسةطبيعيا

والعاطفيةالعمليةاحتياجاتكبتوصيلتقومأنالمهممنذكراهتُكّرملأوطفلكتنسىأنكأوحزنك،

الدعمخدماتفريقيتمكنقدبكالخاصالعملصاحبمععليهقادرأنكتشعرمابقدرالعملفي

بكالخاصالمديرأوالعملصاحبإلىهذاتوصيلفيمساعدتكمنبساندزالخاصالثكل

الثكلدعمكتابساندز



ودعممعلومات
لألقارب

 واألصدقاء

إلىالعودة

المحتويات

 



وأصدقاءوالزملءواألعماموالعماتالعموأبناءلألجدادالقسمهذاكتابةتم

هذايقرأمنكلالوالدين

وبالطفلمختلفةعلقةلهيكونقد

اًكانالذيالطفللوفاةالشديدباألسفنشعرباألسرة لكبالنسبةمهما

أفرادولجميعولكالطفل،لوالديجدااًوصعبحزينوقتيعتبرهذاأننعلمونحن

علىتكونوأنإليهبحاجةكنتإذالنفسكالدعمعلىتحصلأنالمهممناألسرة

حولكمنوعلىعليكالموتبتأثيردراية

 الطفلعلىالحزن

األسرةعلىالموتتأثيركيفيةأن،إلالطفلألهلكبيرفقديعتبرالحملأثناءوقتأيفيالطفلوفاة

اًاألوسع اًمأمرااًيكونلماغالبا أواآلخريناألسرةأفرادحاجةالجميعيدركلكاملبشكلفهوما

ألمهممشاركةأوللحزنالمقربيناألصدقاء

مؤذيةأوحساسةغيرأشياءيقولواقدأوالطفل،ذكرتمإذاالموضوعبتغيراألشخاصبعضيقوم

مزيدفيالتسببمنيخافونوأقولهعليهمالذيمايعرفونلفإنهماألحيانمنكثيرفيعلمدون

الطريقيعبرونوالمعارفاألصدقاءبعضأنالثكلىاألهاليمنالعديديقولواإلزعاجالضيقمن

اًمعهمالتحدثعنيتوقفونقدأومعهم،التحدثإلىالضطرارلتجنب الناسبعضأنتجدقدتماما

لكمفيدااًأمرااًالمتحركةالرسومهذهعرضتجدقدمعكالشيءنفسيفعلون

اًتكونأنالممكنمن اًالطفللفقدانحزينا اًتحزنقدوأحلمكآمالكفقدانوأيضا الوالدينعلىأيضا

أوحمايتهعلىقادرغيربأنكوتسعرمحنةفيمنكقريبشخصرؤيةللغايةالمزعجمنيكونقد

اًتواجهفقدقريب،كنتإذاآلمهإزالةعلى شعورأيضا

الثكلدعمكتابساندز
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شيءأيهناكيكنلمأنهمنالرغمعلىوراثيمرضأوحالةمنعانييالطفلكانإذابالذنب

األمرهذالمنعفعلهيمكن

اًتعيدقدالطفلوفاةفإنواألصدقاء،األقاربلبعضبالنسبة الخاصةتجربتهمعنمؤلمةذكرياتأيضا

غيرتعتبرالطفلوفاةكانت،الماضيالقرنثمانيناتحتىتوفيأوميتطفلنجابإعند

منكانوالدعمأوالفهممنكبيرقدرعلىاألهلمعظميحصليكنولمتجاهلها،ويتمكثيرااًهامة

أنلوكماحياتهميواصلواوأنآخرطفلهمينجبواوأنطفلهم،بشأنينسواأنلألهليُقالأنالمحتمل

اً حتىأنه،إلمعهخاصةذكرياتأيصنعأوطفلهمحملأوبرؤيةلهميُسمحلمربمايحدثلمشيئا

أنالممكنومنطويلةلفترةيبقىقدالطفلوفاةيتبعالذيالحزنفإنوالداعمة،الحساسةالرعايةمع

عديدةسنواتبعدحتىجديدمنيعود

وخطساندزدعممواردلستخدامبكنحبكبيرةوخسارةحزنبمشاعرالشعورالطبيعيمن

فيترغبفقدعملك،أواليوميةحياتكإدارةفيصعوبةتجدكنتإذابساندزالخاصالمساعدة

ويمكنهبهتشعرماوشرحبكالخاصالعامالطبيبمعموعدتحديديمكنكمهنيةمساعدةطلب

اًترغبقداألمرلزمإذامتخصصمنودعممساعدةعلىلحصوللإحالتك طلبفيأيضا

فيلمساعدتكبساندزالخاصوالثكلالفقددعمفريقمعالتواصليُرجىمباشربشكلالمشورة

هذا

 الصحيينالمهنيينرعاية

التيواألشياءبها،يرغبونالتيالولدةطريقةحوللألهلالخياراتمنعددتقديميتمماعادة

علىويجبوخاطئةصحيحةقراراتتوجدلطفلهممعالوقتوقضاءالذكرياتلصنعيريدونها

اًدعوتكيتمفقدالموقفعلىاعتمادااًلهمبالنسبةواألفضلاألنسبيقررواأناألهل للمشاركةأيضا

اًالمهممن احتياجاتكأووآراءكنظركوجهاتفرضمنبدلاًالوالدينمناإلذنأخذتحاولأنتدائما

عليهم

قسمفيموجودةوالولدةالمخاضحولالتفاصيل

طفلكولدة

ساندزدعمخط
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 وحملهالطفلرؤية

اًُولدقدالطفلكانإذا يرغبونكانواإذاعمااألهلسؤالفيتمالولدة،منوجيزةفترةبعدتوفيأوميتا

يصبحطفلهممعيقضونهالذيالوقتفإنواألمهات،اآلباءمنللعديدبةبالنسوحملهالطفلرؤيةفي

رؤيةفيترغبكنتإذاعمااألهليسألكقدطفلهمرؤيةاألهاليجميعيقررلنوقيمةثمينةذكرى

أنيمكنالطفلرؤيةفإنبه،القيامفيترغبقدشيءهذاأنتشعروكنتبذلك،قامواإنوحملهالطفل

أوآخرشخصرؤيةتكونأنالممكنومنالمستقبلفيالوالدينمعلمشاركتهاثمينةذكرياتتمنحك

بأنكتشعرلوكنتالطفل،حملأولرؤيةبدعوتكالوالدانقامإذاللوالدينمفيدااًأمرااًطفلهمبحملالقيام

اإلمكانرقدلطيفةبطريقةبذلكالوالدينتخبرأنالمهمفمنبذلك،القيامعلىقادر

عندماحملهممنوتمكنتبالفعلرأيتهمقدكنتفربماالولدة،حديثيرعايةفيماتقدالطفلكانإذا

قدتكونأنالممكنمنالهدايالهمواشتريتالمستشفىفيبزيارتهمقمتربماالحياةقيدعلىكانوا

التياألولىالمرةهذهتكونقدفقطالحفاضيرتدونوهماألنابيبمنالعديدمعالحاضنةفيرأيتهم

أنابيبوبدونملبسيرتدونفيهاتراهم

الثكلدعمكتابساندز

 



 الذكرياتصنع

اًأنتترغبفقديقررون،ماعلىواعتمادااًلطفلهم،ذكرياتصنعفيالوالدينيرغبقد طلبفيأيضا

الطفلمعبكخاصةذكرياتصنع

أحدمعأوبمفرده،الطفلصورعلىالصورهذهبعضتشملفقدالصور،التقاطالوالدانقررإذا

فيترغبقدئلةالعامنآخرينأفرادمعأومعكأوواألخوات،اإلخوةمعأوكليهما،أوالوالدين

المنزلفيوضعهاوربمابالصورةالحتفاظ

 الطفلتذّكر

الحزنمنبموجاتسيشعرونواألصدقاءاألسرةأفرادمنالعديدفإنالوالدين،حزنإلىباإلضافة

المدرسةأوالحضانةالوقت،نفسفيولدواوالذينيعرفونهم،الذيناآلخريناألطفاليبدأعندما

اًتذكيرااًالحياةقيدعلىالذيالطفلتقدميعدمستقلينيكونواأنفييبدأواأوالبتدائية، كانبماحتميا

وكذلكالسنويةالمناسباتمنبالعديدالحتفالفيترغبقداألمرعليهيكونأنالممكنمن

الطفلوالديمعمشاركتها

 الدعمتقديم

يتأثرأنيمكنبه،المشاركةعلىقادرأنكتشعرأوتريدمامدىفإنمعقدااًأمرااًالدعمتقديميبدوقد

الماضيفيالمشتركةوالحزانالمشاكلمعتعاملكوكيفيةالطفلوالديمعبعلقتك

فييرغبونقدبمفردهمباألمورالقيامفييرغبونوقدوالخصوصيةالوقتإلىاألهلبعضيحتاج

اًيفضلونقدولكنهمإليكالتحدث الثكلدعمخدماتإحدىاستخدامأوآخر،شخصإلىالتحدثأيضا

بساندزالخاصة

ساندزدعمخط
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بشكلبالحزنيشعرشخصكلإليهيحتاجونالذيالدعملفهمالوالدينإلىالستماعالمهممن

لهممفيدااًيكونلقدالموقفنفسفيلكمفيدااًكانالمساعدةأشكالمنشكلتقديمفإنلذلكمختلف،

أوباألذىتشعرفقدوحدهم،يكونواأنفييرغبونأوبكالخاصةالمساعدةعروضبرفضقامواإذا

يقدروالنأنهميعنيلوهذاالوقتذلكفيلهممناسبهوبماالقيامإلىيحتاجونأنهم،إلاإلقصاء

الحزنغايةفييكونواأنالممكنمنمستعدينيكونونعندمالدعمهمتبذلهاقدالتيالجهودمنالمزيد

لهمتقدمهاالتيالمساعدةعروضتقديريستطيعونلأنهملدرجة

اًأمرااًالتطفلوالدعمنبيالصحيحالتوازنإيجاديكونأنالممكنمن اًيمكنكماصعبا يكونأنأيضا

أنهميشعرونيجعلهمممابحزنك،أكثرتحزنهمأندونتهتمأنكالثكلىلألهاليتظهرأنالصعبمن

بطفلهمتهتمأنكإلىالطمئنانإلىيحتاجونقدحزنهمعلىيطغىحزنكأنأودعمك،إلىبحاجة

الخاصوالفقدالثكلدعمخدماتفريقمواساتكعليهمبأنيشعرواألالمهممنلكن،وبشأنهم؛

اآلخرينواألصدقاءاألسرةأفرادوكذلكواألمهاتاآلباءلدعممتاحبساندز

الحزنيقوموقداألسرة،فيموتأوفقدحالةوجودعندماإضافيةلضغوطالعلقاتتتعرضأنيمكن

أنيدالمفمنالمعتادمنأصعبباألشياءللقياممختلفةطرقوتقبلاآلخريننظروجهاترؤيةبجعل

أنعليهمالتيبالطريقةلهمنصحكأواألهل،تأقلمكيفيةحولرأيكبشأنالملحظاتقولأنتتذكر

الدعمأشكالمنشكلأفضللتستمعهناكتواجدكيعتبرباأللماألهليُشعرأمرااًيكونقدبها،يحزنوا

األحيانمنكثيرفي

اًتحزنونأنكمتجدفقدللوالدين،الدعمتقديمجانبإلى كلأنطالمامفيدااًهذايكونأنالممكنمنسويا

اًالمفيدمنالوقتذلكفييحتاجهمايفعلشخص اًمنفردبشكلللحزنوقتإتاحةأيضا أيضا

الثكلدعمكتابساندز



 لنفسكالدعمعلىالحصول

اًيكونأنيمكنالظروفهذهظلفيالدعمتقديم للغايةصعبا

حيثآمن،مكانودوجبكخاصدعملديكيكنلمإذا

بهمالتصاليمكنكالذينأصدقائكلديكيكونقدجدااًمفيدااًيكونأنممكنألمك،عنالتعبيرفيهيمكنك

واألمهاتلآلباءمتاحةبناالخاصةالدعمخدماتالدعم؛علىللحصولبساندزالتصالأيضايمكنك

طفلبوفاةتأثرآخرشخصوأيواألسر

 الطفلاسماستخدام

أنالمهمفمنالطفل،اسمالناسيستخدمأنفيويرغبونالطفل،بتسميةقامواقداألهلكانإذا

اًبذلكتقوم اًترغبقدواألمهاتاآلباءمنلكثيرمهماعترافهوالطفلاسماستخدامأيضا أيضا

الذيناألختأبناءأواألختبناتأوالعمأبناءأواألحفادعددعنالحديثعندالطفلذكرفي

اًاسألولكنلديك، فعلهفيالوالدانيرغبعماأيضا

 الشركاءدعم

قددعمهاعلىقادرااًسيكونشريكهاأنويفترضونالوالدةاألمدعمعلىيركزوناألشخاصمعظمأنتلحظقد

اًالولدةبتجربةيمروالمالذيناآلباءأنالناسيدركل اًهميتأثرونقدجسديا لذلك،ونتيجةطفلهم؛بوفاةبشدةأيضا

اًبهم،الخاصالحزنمنالشركاءمعاناةإلىباإلضافةومشاعرهمباحتياجاتهميُعترفلقد ألميشهدونمافغالبا

الخاصةآلمهمومعرفةحالهمكيفيةعنسؤالهميقدرونوقدومحنتها،األم

اً واألصدقاءلألسرةالطفلوفاةأخبارنشرفيتتمثلالتيالصعبةالمهمةصاحبالشريكيكونماغالبا

اًعليهوكما اًيحتاجانفقدبالفعل،أطفالالزوجانلدىكانإذاواأللمالصدمةمعالتعاملأيضا إلىأيضا

فيحياتهاكانتإنأومريضة،األمتكونعندمالهمحدثماوشرحاألطفالرعايةلضمانطريقةإيجاد

اًيواجهشريكهايكونفقدخطر، والقلقالخوفمنالمزيدأيضا

ساندزدعمخط
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 والحاضنينبالتبنيالوالدين

العترافالمهممنجديدطفلوصولانتظارفيالحاضنانوالوالدانالمتبنيانالوالدانيكونقد

فيحاجتهمحسبلهمالدعمتقديموكذلكالمتبنيناألهلطفلوفاةأنهعلىطفلالبوفاةواإلقرار

عمليةقراراتيتخذونأوللجنازة،التحضيريةاألعمالبمراسممشاركينيكونوالقدأنهمحين

الخاصةطرقهماستكشافإلىيحتاجونقدالفقدخسارةمنيعانونيزالونلأنهمإلأخرى،

طريقعنمساعدتهمفيترغبقدالدعممنيستفيدواأنالممكنمنالطفلوفاةمراسمإلحياء

إليهيحتاجونماعنالسؤال

 البديلةواألمهاتالبديلةاألرحامخللمنوأمهاتآباءيصبحواالذيناألشخاص

اًسيكونكليهماأوالوالدينأحدفإنبديل،رحمخللمنُولدقدالطفلكانإذا اًمرتبطا وعلىبالطفلوراثيا

اًأنمنالرغم سيمرانأنهماإلالمقصودين،الوالدينمعالحالهوكمابالطفل،حاملاًيكنلممنهماأيا

الدعمإلىويحتاجانطفلهماوفاةبتجربة

الثكلدعمكتابساندز

 



فقدالحمل،فترةخللللطفلوالدينأوأهليصبحنأنيعتزمنلولكنالحواملأيالبديلة،األمهات

مرتبطاتبالضرورةتكوننلقدأنهنمنالرغمعلىالطفلوفاةبعدالدعمإلىبحاجةيزلنل

اً نفسهاالتحدياتمنديدالعومواجهةالطفلعلىالحزنإلىبحاجةتزلنلقدأنهنإلبالطفل،وراثيا

تلدأمأيتواجههاالتي

 األزواجبينالعلقات

علىجدااًالصعبمنيكونفقدالزوجينعلىالضغطمنكبيرةميةكتضعأنيمكنالطفلوفاة

أويشعرونلكانواإنماخاصةحزنهم،أثناءالبعضبعضهمفيالمتبادلالدعميجدواأناألزواج

ردودمعوالتعاطفالتفهمفىصعوبةيجدونقدكماالوقتنفسفياألشياءنفسإلىيحتاجون

البعضبعضهموسلوكفعل

الجائزمنيكونفقدالبعض،بعضهماسلوكمنواألذىبالغضبالثكلنالزوجانشعرإذا

اً امكانكفيكانإنأكثرالمفيدمنيكونقدلكن،جانبإلىمنهماكلينحازأنأيضا

الوالدينكلدعممحاولة

 العازبونالوالدين

لديهيكنلمربماأوشريكهمندعمأيعلىحصلقداألعزبالوالديكونلأنالممكنمن

وفاةعنالناجمالضغطنتيجةأوالحملأثناءانهارتقدعلقتهماتكونفقدذلك،خلفشريك

وأصدقائهم،عائلتهممنالدعممنكبيرقدرإلىحاجةفييكونواأنالمرجحومنطفلهما

ذلكعلىقادرأنكرتشعكنتإذاالدعمتقديمالمهمومن

اًاألصغرالوالدين  سنا

اًالمرجحمن والدعمالعمليةالمساعدةمنكبيرقدرإلىالسنصغارالشبابمناآلباءيحتاجأنأيضا

اًذلكيكونأنالممكنفمنبذلكمعنيينوالدينهناككانلوحتى األصدقاءكانماإذاجدااًمهما

موجودينيكونوالمإذاأواألهليحتاجهالذيالدعمتقديمعلىقادرينغيرالشباب

ساندزدعمخط
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اًهمالممن سابقأومبكروقتفيحاملاًلكونأوالشبابمنالوالدانعلىالحكميتملأنحقا

فيأوالمدرسةفييزالنلالوالدانكانإذاخطأكانالحملبأنالفتراضيجبولألوانه

الخدماتهذهمعالعمللساندزالممكنمنللطلبمتاحةدعمخدماتهناكتكونفقدالتعليم،

دقيقةبطريقةالدعمتقديميتمأنمانلض

 الجنازات

قدتنظيمهافيلهمالمساعدةتقديمتعرضأنفيمكنكللطفل،جنازةإقامةالوالدانقررإذا

اًيحتاجون اًسيكونماليقررواوقتا ا،ذلكيكونقدلهممناسبا طرقهناككانتإذاخاصةصعبا

للوالدينالدعمبتقديمتقومأنالممكنمناألسرةفيمختلفةدينيةمعتقداتأوباألشياءللقياممختلفة

أمامهمالمتاحةالخياراتاستكشافعلىمساعدتهموكذلكلهمالمناسبةالقراراتلتخاذوالوقت

 المنزلفيالمساعدة

القيامفيبالغةصعوبةالثكلىاألهاليمنالعديديجدالطفل،وفاةبعداألولىواألسابيعاأليامفي

يجدقدالكلبيةتمشأوالفواتير،وفرزوالتسوق،المنزلية،واألعمالالطبخ،مثلاليومية،باألشياء

قدالوالدانأن،غيراألشياءتلكبعضفيالمساعدةتقديمعلىقادرااًكنتإذاالمفيدمنأنهالوالدين

اًيحتاجان أخرىأوقاتفيوجودكفيرغبوالوحتىاألحيان،بعضفيالخصوصيةإلىأيضا

كانواإذاأخرى،ناحيةنومالمساعدةبعضتقديمبعدالمغادرةعرضتإذاالمفيدمنيكونقد

بذلكتخبرهمأناألفضلفمنقليل،أومحدودوقتلديكوكانالوقتمنلفترةللبقاءلكبحاجة

الزيارةمنمبكروقتفي

 بالطفلالخاصةاألشياءمنالتخلّص

إزالةطريقعناأللممنالمزيدمنالوالدينحمايةواألصدقاءاألقاربيحاولاألحيانبعضفي

اًالمهممنللطفلشراؤهاتمالتيوالملبسالمعدات مفيدااًسيكونهذاكانإذاممابعنايةالتأكدحقا

علىبهم،الخاصالوقتفيبأنفسهمالطفلأشياءمنالتخلصاألهلمنالعديديفضلبالفعل

األمرمنالرغم

الثكلدعمكتابساندز



علىبذلكالقيامبذلكالقيامعلىقادرينبأنهميشعرواأنقبلأشهرأوأسابيعاألمريستغرققد

األشياءمنالتخلصفيالوالديناستعجالعدمجدااًالمهمومنالحزنأثناءيساعدهمقدمراحل

بهاالتبرعأوللطفلأعدوهاقدالتي

 األخرىوالولداتالحملحالت

قدرضعأطفالحولأوجددوأمهاتآباءحولالتواجدالمحزنمنأنهالثكالىاألهاليبعضيجد

يمكنكمامعافىطفللديهأوحاملاًآخرصديقأواألسرةأفرادأحدكانإنجدااًالصعبمنيكون

اًيكونأن اًصعبا الحتفالعلىقادرينوغيرمقيدونبأنهميشعرونفقدجديد؛طفلوالديعلىأيضا

لهميحلوكماطفلهمبولدة

جديدطفلللقاءخاصةفرصةالثكلىالوالدانإعطاءوربمابهوالعترافاألمرهذاتفّهمالمهممن

لذلكمستعدينيكونوناعندم

 اآلخرينواألصدقاءاألقارب

يشعركقدوهذاعليك،العتمادمنأكثراآلخرينواألصدقاءاألقاربعلىيعتمدونالوالدينأنتجدقد

منكثيرفيهناكيكونأنيمكنللمساعدةحاجتكعلىللمساعدةالوالدينلحاجةاألولويةبإعطاءقمباأللم

عدةوسنواتألشهرالمستمرالدعمإلىحاجةهناكستكونولكنالبدايةفيللمساعدةاندفاعاألحيان

 اآلخروناألطفال

منأنهإلحدث،مايفهمونلقدالسنصغيرياألطفالوالرضعاألطفالأنمنالرغمعلى

قدالمثال،سبيلعلىسلوكهميتغيرقدحولهممنالناسلمشاعرحساسينيكونواأنالمرجح

لديهموالنوماألكلأنماطتتغيروقدومعتمدون،أكثرمتعلّقونيصبحون

اًهذايكونأنيمكن منكانإذاالحزنمنبالفعلانهكواقدالذينالحزينينواألمهاتاآلباءعلىجدااًصعبا

ألنفسهمالوقتبعضعلىالحصولعلىيساعدهمقدهذافإناألطفال،رعايةفيالمساعدةلكالممكن

قبلمنالعتناء

ساندزدعمخط
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اًاألطفاليساعدقديحبهمصديقأوبهموثوققريب قدلكن،ومهمينغاليينبكونهمالشعورعلىأيضا

ومعكوالديهممعالوقتبعضوقضاءمنازلهمفيالبقاءألطفالالبعضاألفضلمنيكون

اًيعتمدللطفليُقالماحدثبماأطفالهمبإخباراألهليقومأنالمهممن وقدرتهالطفلعمرعلىغالبا

معمناقشتهتموماقيلمامعرفةالمفيدمنالوالدينوقراراتيطرحها،التيواألسئلةالفهم،على

اًيساعدقداألطفال أكثرمعلوماتإعطاءوتجنبتوالعباراتالكلماتنفساستخدامحاولتإذاأيضا

الوالدانعليهاتفقمما

اًتلحظقد بعضيتغيرقدالمثال،سبيلعلىاألحياءأطفالهمرعايةفيطريقتهمبتغيريقومانالوالدانأنأيضا

أننحاولأنالمهممنالقواعدبتخفيفيقومواقدآخرونأهاليألطفالهمشديدةبحمايةالقيامخللمنالوالدان

للغايةصعبةظروففيجهدهمقصارىيبذلونالوالدانأننتفهم

 للذكرىالتبرعاتجمع

دعمهمإلظهارطريقةهذهوتكونالطفلذكرىفيالمالجمعوالزملءوالعائلةاألصدقاءمنالعديديختار

يوفرأنيمكنالطفلذكرىفيشيءبأيالقيامفإنالتبرعات،لجمعحدثتنظيمإلىالتبرعمنللوالدين

صعبةبأوقاتيمرونالذيناآلخرينتساعدسوفتبرعاتهمأنيعرفونالذينألولئكحقيقيوعزاءمواساة

علىموقعنابزيارةقمذاكرتهمفيملموسبشيءالقيامخللهامنبإمكانكالتيالطرقمنالكثيرهناك

الرقمعلىالداعمينرعايةبفريقاتصلأواإلنترنت

تبرعاتجمعبأيقيامكعنراضونأنهممنللتأكدالطفلوالديمعالتحدثفيترغبقد

طفلهمذكرىفي

الثكلدعمكتابساندز
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واألسابيعأيامال
والشهور

 المقبلة

إلىالعودة

المحتويات

 



أنعلىقادرغيرستظلأنهتشعرفقدمات،قدطفلكأنتكتشفعندما

الحزنغيرمختلفبشيءتشعر

طفلكتوديعحينهافيأقلألمأو

علىبهالقيامعليكيجبشيءأصعبهوطفلكبدونالمستشفىوترك

اإلطلق

الذيناآلخرينمنالدعمإيجادالمقبلةوالسنواتاألشهرفيلذلكاحتجتمتىلدعمكهناساندزفريق

قصصيوجدهذامنستنجوبأنكاألمليعطيأنيمكناألمرمعوتعايشواطفلفقدانبتجربةمرواوجدوا

يالجتماعالتواصلووسائلاإللكترونيموقعناعلىللوالدينأخرى

 األولىاأليام

وهذاواحدةصغيرةمهمةإنجازأوفحسبواحدةخطوةاتخاذيمكنكاألولىالقليلةاألسابيعفي

أومتعةأيتجدلوقدعليهاالتغلبيجبعقباتوكأنهاستبدوالحياةجوانبمنالعديدكافي

جدااًطبيعيأمرهذاشيءأيفيإيجابية

اًيكونأنيمكننفسهاليومحتىالحزنمشاعروتراكمطفلكلجنازةالتخطيط فريقلكنكبيرااًتحديا

هذاخلللدعمكهنابساندسالخاصالثكلدعمخدمات

 الهامةالتواريخ

يولدأنالمقررمنكانالذيالتاريخأووفاتهأوالطفلولدةلتاريخالسنويةالذكرىمثلالهامة،التواريخ

اًبهايحتفلالتيالمناسباتأوالطفل،به صعبةتكونأنيمكنالخاصة،األعيادمثلاألسرة،معتقليديا

المساعدةخطويقومخاص،بشكلصعبةمناسباتتكونأنيمكناألبوعيداألمعيدخاصبشكل

الفعلياليومحتىالمشاعرتراكميكوناألحيانمنكثيرفياأليامهذهفيملالعساعاتبمدبناالخاص

اًمفيدااًأمرااًمعينلشيءالتخطيطيكونأنالممكنومننفسهاليوممنأصعب حقا

الثكلدعمكتابساندز



اًإليهمالتحدثالمفيدمنيكونفقدآخرين،أطفاللديككانإذا التقويمعلىتواريخأيبشأنمسبقا

اًتكونقدأنكيدركوابحيثلك،صعبتاريخيوجدقد لالوقتمنلفترةأخرىمرةحزينا

اًاألطفاللدىالحزنمشاعربإطلققبلها،التيواأليامالمهمةالتواريخقامتإذاماتتفاجأ أيضا

اًالعائلتتجمععندمااألوقاتمنوغيرهاالعطلتتكونأنيمكن اًمعا األسرةفيهتشتاقوقتا

الذيبالتوأمالخاصةتلكوخاصةالعائلية،الميلدأعيادتكونأنيمكنكماخاصبشكلللطفل

اًالمتعدد،التوأمأوالحياةقيدعلىظل شيءبتقومالعائلتبعضواأللمالسعادةمنمزيجا

خاصة،زينةاختيارأوللطفلشمعةإضاءةمثلالمناسبات،هذهفيطفلهاذكرىإلحياءخاص

ا،لهخططوالطالمابشيءالقيامأوبنزهة،القيامأو اًبهالقياممنيتمكنوالملكندائما منمسبقا

لكمناسبأنهتشعربماتقومأنالمهم

ساندزدعمخط
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عناألخرىالخاصةالمناسباتأوالسنويةالذكرىأوالميلدبأعيادتحتفلالعائلتمنالعديد

الذيالمكانأوالطفلقبرمثلخاص،مكانزيارةأوللطفلكعكةخبزأوشمعةإضاءةطريق

تعليقفإنالميلد،بعيدتحتفلكنتإذاالطفلمعقويةروابطلهآخرمكانأوالطفلرمادبهنثرو

يساعدقدذكراه،إلحياءالشجرةعلىالزينةوضعأوالمتوفيبالطفلخاصللهداياجورب

اآلخرينالاألطف

لمؤسسةبهاويتبرعونطفلهمسيبلغهكانالذيللعمرمناسبةهديةبشراءيقومواالوالدينبعض

جمعتحديخوضخللمنساندزأجلمناألموالجمعالعائلتمنالعديدتختارخيرية

التبرعأورعايةتحتتكونالذكريإحياءمسيرةمثلحدثتنظيمخللمنوذلكالتبرعات،

منالمزيدمعرفةويمكنكبذلك،القيامخللهامنيمكنكالتيالطرقمنالعديدهناكطفلهالذكرى

موقعخلل

 الذكرىإحياءفي

طفلكاسمورؤيةالخاصةباأليامالحتفالمنتمكنكالذكرىإلحياءالفرصمنالعديدساندزتملك

يوفرأنيمكنوهذااألنشطةهذهمنأيفياألطفاليشاركأنيمكنوكبيرمهممكانفيمسجل

اًتحتاجقدبأكملهااألسرةبهتشعرالذيبالحزنللعترافوسيلةويكونالتعزية بعضأيضا

حدوثسببتوضحأنالمفيدمنيكونقدجديدمنيغمركبالحزنشعرتكلمابمفردكالوقت

العواطففيهيكونوقتفيوالرتباكالضطرابمنمزيدبحدوثالمخاطرةمنبدلاًهذا،

متزايدة

إحياءالموقعمعبالشراكةطفلكلتذكرودائمةرائعةوسيلةهوساندزمنالدائمالحبتكريم

ذكرىفيتكريمموقعإلنشاءوسيلةتوفيرعلىقادروننحن،الخيريالذكرى

اًيمكنرغبتإذاوهوطفلك، الموقعمشاركةيمكنلساندزالتمويلتلجمعيُستخدمأنأيضا

أبقاءهيمكنكأوواألصدقاءالعائلةمعالثمينلطفلكالمخصصاإلنترنتعلىالمجانيالتذكاري

ذلكتفضلكنتإذاتامةخصوصيةفي

الثكلدعمكتابساندز
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إلكترونيموقعإنشاءيمكنكوالتأملالتذكرعلىلمساعدتكآمنةمساحةيعتبرالدائمالحبتكريم

منكاملةوعةمجموعرضإضافةبسهولةبهيمكنكحيثطفلك،لذكرىمخصصوفريدجميل

الفيديوومقاطعوالموسيقىوالصورالتعزيةورسائلالقصصذلكفيبماوالتذكارات،المعلومات

اًيمكنك اإلنترنتعلىمجلةكتابةأيضا

موقعخللمنالمزيداكتشف

 الوقتمرورمع

طفلكتنسىلنجديدةطبيعيةحياةعلىالعثورفيتبدأعندماالوقتمرورمعللدعمحاجتكتتغيرقد

مستقيمخطليسالحزنعامبشكلأقليستهلككالحزنبأنوستشعرذكرياتكحولالحياةوستنموأبدااً

السيئةاألياممعاألمامإلىوتتقدمالوراءإلىتتراجعوقد

ساندزدعمخط
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كيفيةعلىأمثلةعلىساندزموقعويحتويطفلكتذكربهايمكنكالتيالطرقمنالعديدهناك

المهمبهايمهملتكرأخرىطريقةأولطفلهمأخرىذكرىإنشاءإلىحزنهمعنالناسانصراف

ا،والمضيللحزنتحتاجهالذيوالمكانالوقتنفسكتمنحأنباألمر أمربالطبعوهوقدما

إلىبحاجةأنكتشعروعندماالزمنمنلفترةتتطوعأوتحدياتتخوضقدلجميعلدىمختلف

قدمالبكمهماعترافهوبلتخذله،أنكأوطفلك،عنالتخليعلىعلمةليسفهذاالتراجع،

رحلتكفياآلنأنتوأينبهقمت

وأنكممختلفةبطرقتحزنونحولكومنأنكتجدفقدالحزن،مناألولىاألياممعالحالهوكما

أونفسكعلىبالقلقتشعركنتإذامختلفةأوقاتفيالفرصأوالدعممنمختلفةأنواعإلىتحتاجون

فريقمعالتواصليرجىتسوء،حالتكبأنتشعرفجأةبدأتأوالتكيف،علىقادرغيربأنكتشعر

بهموثوقصحيمتخصصأوبكالخاصالعامالطبيبأوبساندز،الخاصالثكلدعمخدمات

إلىتحتاجقدأنكعلىعلماتهيمنك،القريبونبهيشعرماأوبه،تشعرفيماالمفاجئةالتغييرات

أنيجببأنكوالشعوراألوقاتهذهفيدعمإلىالسعيالصعبمنيكونقدالدعممنمزيد

اًليسالحزنولكنالوقت،بعضرمإذاخاصةتتأقلم، اًخطا اًمراحلهامعروفعمليةأومستقيما وأحيانا

المساعدةمنمزيدإلىنحتاج

الثكلدعمكتابساندز



إنجابفيالتفكير
 آخرطفل

إلىالعودة

المحتويات

 



بعدلنفسكتسألهاقدالتياألسئلةأحد

انجابعلىقادرستكونكنتإذاماهوالطفلوفاة

تشجيعكخللمنمعنوياتكرفعواألصدقاءالعائلةأفراديحاولقدآخرطفل

الذيالطفلعلىتحزنأنالمهممنأنه،إلكخياراألمرهذافيالتفكيرعلى

اًهذابأنتشعرعندماآخرطفلفيوالتفكيرإليهاتحتاجالتيبالطريقةمات مناسبا

لك

 آخرطفلإنجاب

الصحيحالقراروهآخرطفلإنجابأنقررتإذا

حليتمحتىالنتظاراألفضلفمنلك،بالنسبة

المشاكلهذهتشملأنويمكنطبيةمشاكلأي

أثناءالمرضأوالوالدة،لألماألساسيةالظروف

قدالولدةعنالناتجةالندوبأوالسابق،الحمل

اًترغب ستةبعدمافحصحتىالنتظارفيأيضا

أسابيع

يكشفقدأخرىمرةالمحاولةقبلباألمالخاص

لطفلكإجراءهتمقدالذيالوفاةبعدماتشريح

هذهاعتباركفيضعلذامعينة،مشاكلعن

آخرطفلانجابمحاولةقبلالمعلومات

اًذلككانإذاالحملمنعخياراتحولالطبيبأوالقابلةمعالتحدثفيترغبقد وللشريكلكمناسبا

السماحأوالحملخبرمشاركةللغايةالصعبمنيكونفقدحامل،شريكتكأوأنكاكتشفتإذاحياتك

المشاعربهذهوشريككأنتتشعرلقدالحزن،معالحالهوكماطفلإنجاببشأنبالتحمسلنفسك

يشكلأنيمكنماوهوالوقت،نفسفيجديدحملبشأن

الثكلدعمكتابساندز

 



اً حالتكلليسبأنجدااًالشخصيبالمعنىعلمعلىتكونفسوفطفل،فقدتجربةخوضكبعدتحديا

مثلكأخوتهمفيهتوفيالذيالوقتيتذكرونفقدآخرين،أطفاللديككانإذاسعيدةنهايةتنتهيالحمل

أخرىمرةهذايحدثأنويخشون

والمشاعراألسئلةمنالمزيدمعشقيقهفيهتوفيالذيوقتالفيعقدتالتيالمحادثاتذكريعيدطفلكأنتجدقد

هذاكانإذاذلكتستطيعكنتإذافهمهفيثغراتأيملءبمحاولةوتقومالطفليتذكرهماترىأنالمهممن

بالمساعدةصديقأواألسرةأفرادأحديقومأنيمكنربماالشديد،باألسىتشعريجعلك

 الولدةقبلمارعاية

فييريدونلقدآخرينأنحينفياألمومةرعايةوحدةنفسإلىالعودةيختاروناألهاليعضب

آخر،مستشفىإلىللذهابخيارلديكيكنلمإذاالمكاننفسفيطفلهموفاةذكرياتفيالتفكيرإعادة

ياستشاررعايةتحتتكونأنتطلبأنيمكنكجداا،محزنالمستشفىنفسدخولبأنوتشعر

اًبرعايتكقامتكانالتيتلكعنالقابلتمنمختلفوفريقمختلف فيترغبأنالطبيعيمنسابقا

فمنالحمل،بشأنيقلقكشيءأيهناككانإذاالشديدبالقلقتشعروأنللغايةحذرتكونأن

قبلماعياداتإلىوباإلضافةبكالخاصالصحيةالرعايةفريقأعضاءأحدإخبارالضروري

الثكلىللوالديناستقبالجلساتأوخاصةعياداتتديرالولدةوحداتبعضفإنالمعتادة،الولدة

ويمكنهمالجديدالحملبهميتسبباللذينواأللمالقلقيتفهمونحيثآخر،طفلاًانجابيتوقعونالذين

والفحوصاتالطمئنانمنمزيدااًتوفير

اًيكونقدوهذاالوقتطوالخاصبشكلبالقلقتشعرينفقدالوالدة،أمكنتإذا عندجدااًصعبا

الفحوصاتمنالمزيدطلبيمكنكالسابقطفلكفيهاتوفيالتيالحملمرحلةإلىوصولك

تنبيهأوخاصملصقووضعبكالخاصةالملحظاتعلىعلمةوضعيجبطمأنتكفيللمساعدة

الصحيينللمتخصصينتنبيهاتأوخاصةملصقاتتوفّرساندزتوفيقدفلطلديكأنإلىلإلشارة

اًأكثريكونواأنعلىيساعدهمقدوهذالستخدامها إذاإضافيةرعايةإلىتحتاجينقدبأنكوعيا

بإخبارفقوميالولدة،قبلماصفوفحضورإلىذهبت

ساندزدعمخط
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ودقيقحساسيصبحأنعندهايمكنتوفيقدالسابقطفلكبأنالصفعنالمسؤولالشخص

الذينخريناآلاألهاليببعضمقارنةلديكإضافيةمخاوفوجودسببويتفهماحتياجاتكبشأن

الصفيحضرون

 الجديدبالطفلاألشياءربط

ينتظرونهالذيللطفلالملبسواختيارللحضانةالتخطيطفإنواألمهات،اآلباءلمعظمبالنسبة

للتحضيرالكافيةبالثقةالشعورالصعبمنيكونفقدالسابق،طفلكيموتعندمامثيرةتجربة

منتطلبأنيمكنكوربمامخاوفكبشأنماشخصإلىالتحدثيمكنكمجدداا،طفلكلوصول

بالعائلةفرد

اًمستشفىحقيبةلوضعالعمليةللمساعدةصديقأو األطفالملبسلشراءللتسوقالذهابأوسويا

أيإجراءقبلطفلكولدةبعدلمابالنتظارقمتإذاالراحةمنبمزيدتشعرقدمعكوالمعدات

إضافيةتحضيرات

اًتشعرقد قيدعلىالطفلأنمنتتأكدحتىمعقويةروابطتشكيلأوالجديدالطفلحبمنبالخوفأيضا

اًالطبيعيمنجيدةوبصحةالحياة اًتجدقدالمخاوفتلكتساوركأنتماما أنكأيضا

الثكلدعمكتابساندز

 



بكالخاصةاإلنجابخطةمنتريدمافيفكرولدتهعندفيهمبالغبشكلالجديدالطفلبحمايةتقوم

معرفتهبكيهتمونالذينأولئكيحتاجوفيما

 آخرطفلإنجابعدماختياركعندما

اًسترغبأنكيعنيلبشدةوتحبهتريدهطفلوفاةتجربةإن آخرطفلإنجابمحاولةفيتلقائيا

وقتفيطفلانجابمحاولةتقررقدولكنالفورعلىآخرطفلإنجابعدمتقررفقدوبالمثل،

أفضلهومافيللتفكيروالمساحةالوقتمنيكفيمانفسكامنحبالتردد،تشعركنتإذالحق

قرارتتخذأنمنتتمكنأنقبلطويلةلفترةمتأكدغيرتكونقدلكبالنسبةسبوأن

قدوهذاآخر،طفلعلىالحصولفيترغببأنكيفترضونحولكوأطفالبالغينهناكيكونقد

منالتخلصفيسيساعدآخرطفلاًبأنويشعرونالخاصةبطريقتهمحزينينيكونواقدباأللميشعرك

اًيكونقدهذاأنحينفيمعهوالتعاملحزنهم اًصحيحا اًلستأنكإللهم،ومناسبا توقعاتبتلبيةملزما

مثلسببعلىالعثورعليكليسأنهكماحزنهممعالتعاملعلىاآلخرينمساعدةأواآلخرين،

آخرطفلإنجابمحاولةعدمسببلشرحالعقمحدوثأومامرض

اًترغبقدمستقبليةتربيةأيفيالتفكيرمنبدلاًماتالذيالطفلعلىالحزنفيترغبقد فيأيضا

قدصحيةمشاكلأيأومات،الذيالطفلمعواجهتهاقدومضاعفاتمخاطرأليالتعرضعدم

فيفقدأوبخسارةالمخاطرةفيترغبلفقدالمخاوف،هذهجانبإلىالحملنتيجةنشأتقدتكون

جدااًمخيفةتكونأنيمكنالمستقبليةالخسارةفكرةالمستقبل

مشكلةأيفيتفعلكمااألمرهذاحلحاولذلك،فيشريككيرغبلكنطفلفيترغبلكنتإذا

علجترتيبالمفيدمنيكونقدكبيرتأثيرالطفللوفاةونيكأنيمكنعلقتكفيتحدثأخرى

لألزواج

ساندزدعمخط

 

mailto:helpline@sands.org.uk
mailto:helpline@sands.org.uk
http://www.sands.community/


علقتكعلىوالفقدالخسارةوتأثيرمشاعركبعضعنالتحدثعلىلمساعدتك

بالنسبةأخرىبخسارةيشعرهأنيمكنهذاإنكارفإنآخر،طفلفييرغبالذيللشريكبالنسبة

اًولكنماتالذيالطفللتوديعوسيلةإيجادالمهممنيكونقدلهم، الذيناألطفالفيالرغبةأيضا

متبقيةأجنةهناكيكونفقداصطناعي،تلقيحبعملقمتقدكنتإذابهميحظونقدأنهمتخيلوا

اًأمرااًيكونآخرطفلإنجابعدمقرارإن زرعيمكنبينمااعااًصريسببوقدخاصبشكلصعبا

للبحثبهاالتبرعأوآخرينأشخاصقبلمنلستخدامهاباألجنةالتبرعالممكنمناألجنةهذه

سوفالتيوالفقدالخسارةمشاعرخلقفييستمرقدهذافإنذلك،ومعذلك،فيترغبكنتإن

معالجتهاإلىتحتاج

معكراتالخيامناقشةمنالصطناعيالتلقيحأطباءسيتمكن

 آخرطفلانجابالممكنغيرمنيكونمتي

يوجداألحيانبعضفيآخرطفلبإنجامحاولةخيارالوالديجميعلدىيكونلن

وجودلعدمشخصيةأوطبيةأسباب

منجدااًخائفونأخرىمرةالمحاولةمنجدااًخائفوننحن
فينرغبنحنمؤلماألمرتكسرناقدأخرىخسارة

فقدناهالذيالطفلمحلليحلليسآخر،طفلعلىالحصول
لكنحاولناقدلبعديكتمللممنزلناأننشعرألنناولكن
بالنسبةجهدناقصارىنبذلنحنينجحلمالصناعيالتلقيح
 لبعضنا

 قزحقوسطفليأتيلقد

ناتالي

الثكلدعمكتابساندز



قدالزوجينبينالعلقةأوالعمر،أواألم،صحةمثلحمل،حدوثاحتماليةأوإمكانية

قادرينكانواإذامابشأنقراراتخاذإلىاصطناعيتلقيحبعملقامواالذيناألهليحتاج

أخرىمرةالعمليةبهذهللمروروالماليةالعاطفيةالتكاليفتحملعلى

يكونأنالممكنمنالدعملتلقيالملئمالمكانفيالتفكيراألفضلمنالحالت،هذهفي

يكونقدلكن،عديدة؛بطرقمفيدااًطفلوفاةمنعانواالذينلآلباءدعممجموعةحضور

اًهناك يخلقأنالممكنمنوهذاآخرطفلاًينتظرونأنهميعلنوناألهاليبعضأيضا

بالخسارةآخرشعورااًيثيرأووالغضب،الغيرة،مشاعر

مشاعريفوققدممكنغيرهذاأنومعرفةآخرطفلفيالرغبةعنالناجمالحزنإن

خلليدعمكأنيمكناستشاريمعفرديبشكلالتشاورللتوماتقدالذيالطفلخسارة

مجموعاتبعضإنشاءتموقدمجموعةحضورمنفائدةأكثريكونوقدالحزنهذا

اًبساندزخاصة لمجموعاتيسمحمماآخر،طفلاًينتظرونالذيناألهاليألولئكخصيصا

تقومأنالمهممنبهمالخاصةالخسارةتجربةخللمنفقطالوالدينبدعمأخرى

اآلباءعمدفيبخبرةالثكللدعمساندزفريقيتمتعلكالمناسبالخيارباستكشاف

فرصةاإلنترنتعبربناالخاصالمجتمعويعدالمختلفة،المواقفمنالعديدفيواألمهات

مماثلةحالتفياآلخرينالوالدينمعواألفكارالخبراتلتبادل

ساندزدعمخط
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الثكلدعمكتابساندز



 ساندزعننبذة

إلىالعودة

المحتويات

 



علىنشجعكونحنالكتابهذافيمفيدةمعلوماتوجدتقدتكونأننأمل

تحتاجوقتماساندزخدماتداماستخ

طفل،وفاةمنمتضررشخصأليومتاحةمفتوحةخدماتنا

الوفاةبهاحدثتالتيالفترةقدمأوحداثةمدىعنالنظربغض

فيساندزخللهامنتساعدأنيمكنالتيالطرقمنالعديدعلىموقعنايحتوي

موقعبزيارةقمالمستقبلوفياآلنالثكلىللعائلتحقيقيفرقإحداث

 ساندزعننبذة

حدةالمتالمملكةفيالولدةحديثيووفاةميتجنينبولدةخاصةرائدةخيريةمؤسسةساندز

أيأنوضمانيموتونالذيناألطفالعددمنللحدأنشأتوقد،عامفيساندستأسست

فيكانوأينماذلكإلىيحتاجوقتماممكنودعمرعايةأفضلسيتلقىطفلبوفاةيتأثرشخص

المتحدةالمملكة

أفضل،بشكلاألطفالوفياتأسبابوفهميموتونالذيناألطفالعددمنالحدإلىساندزتسعى

بفقدانالمتعلقةبالقضاياالوعيوزيادةللتغييروالسعياألخرىوالمنظماتالحكوماتمعوالعمل

األطفال

توفرصيرقبوقتبعدهاأوأثناءهاأوالولدةقبلطفل،بوفاةيتأثرشخصأيلدعممتاحةساندز

ساندزمساعدةخطالخدماتهذهوتشملوالقوميالمحليالصعيدينعلىالثكلدعمخدماتساندز

وأكثرالذكريات،وصناديقاألسرة،دعموحزماإلنترنت،عبروالمجتمعالهاتف،وتطبيقفريفون،

مدربونأصدقاءيديرهاإقليميةدعممجموعةمن

منمجموعةتقديمخللمنواألسر،لآلباءالمقدمةالضحايارعايةتحسينعلىساندزمؤسسةتعمل

والصناديقالصحية،الرعايةمجالفيالمتخصصينمعبالشراكةوالعملالتدريبيةوالمواردالبرامج

الصحيةوالمجالسالئتمانية،

الثكلدعمكتابساندز
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وتقومالثكالىرعايةتحسينعلىوتعملطفل،بوفاةيتأثرشخصأيتدعمساندز

األطفالحياةإلنقاذالبحوثبتمويل

العامةالستفسارات الدعم

اإلنترنتعلىساندزمجتمع
البريديالعنوان

ساندز

شارعالخيريفيكتوريامركز

لندنبلغراف للثكلساندزدعمتطبيق

وويلزإنجلترافيخيريةكمؤسسةمسجلةساندز

أيرلندافينعملكمااسكتلنداوفي

رقموويلزإنجلترافيمسجلبضمانمحدودةشركةالشمالية
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