
 

 

Information for patients after a miscarriage 
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ً ما يكون  قرارات  الأمراً غير متوقع، وهي تجربة مفجعة لكم كأبوين. ستساعدكم هذه المعلومات أنتم وعائلتكم على اتخاذ جهاض اإلغالبا

 ما يلي: نّه قد مات، تقديم التوجيه والدعم لكم في  بأو  ندما يصلكم الخبر بأّن طفلكم سيموت أجتماعي، عألخصائي االل ن مكيصعبة. ال

 

 ة التالي خطوة الما  •

 ممع طفلك قضاء الوقت •

 ذكريات صنع ال  •

 ياراتمن الخها غيرأو خدمة دفن الموتى  •

 بعد الوفاة ما  •

 والحزن  األحبة انالخاصة بفقدخدمات ال •

 

 طوة التاليةخلا

 

. من  طفلكلمناقشة خطة والدة  ة الجتماعي خدمة ا التمريض وفريق ال  طاقمو  طباءاأل  بلك  قاسي.  مستشفىاح الفي جنمنفردة إلى غرفة  ك  إدخال مّ سيت

 .ثناء وجودك في المستشفىأد األسرة اآلخرين  أو أحد أفرا حياتك عم مثل شريكاشخص د بقى معك  مكن أن يالم

 

 موقت مع طفلكقضاء ال

 

تكم على االستعداد.  مساعدللكم  مطفلكشكل  وصف بعي اماألخصائي االجتو فى شالمست  وموظفأن يقوم  مكن من المم. في رؤية طفلك ونقد ترغب 

هذه التجربة ساعدتهم على  العديد من اآلباء أنّ . وقد أخبرنا الوقت معهبعض قضاء تمكنوا من تولفه في بطانية ل  مباس طفلكإللموظفين ان  امكإبو

 .الذكرياتصنع حزن و لاالتعامل مع 

 .مرغبات عائلتكعلى تحقيق طاقم المستشفى ل عمسيم. مع طفلك ئهفي قضا  ونبغردار الوقت الذي تمق دديتحكآباء ل م األمر متروك لك

ون ترغب  دق م.من يجب أن يرى طفلك واكآباء لتقرر م األمر متروك لك. للتعبير عن حبهم مقد يرغب أفراد العائلة اآلخرون أيًضا في رؤية طفلك

تكم في غرفداخل في إطار خاص لقيام بذلك االجتماعي الترتيب لي  ئاألخصلمكن ي . صالةال  وأ م سالمراداء محلي أل  دينرجل تصال بالاب

 .ي مصلى المستشفىأو ف المستشفى

 

 عن طفلكم ذكرياتال عنص

 

و  أطفلكم  طولوزن ومثل قد يحتوي على تفاصيل  الذي  ياتكر ذالالخيارات صندوق  تتضمن . ةالراح ممنحكقد ي  مطفلكعن ذكريات صنع ال

 من أيًضا في قضاء بعض الوقت مع طفلكوب قد ترغ. هصور أو  هشعرأو خصلة من  يه قدم و يه يدأو بصمات  ه معصمسوار أو  هسريرة اقبط

 " Recognition of early pregnancy lossشهادة " للحصول على  طلب  م  ي تقد أيًضا    م يمكنك .  ة الخاص   م والتقاط صورك إلباسه الثياب  و تحميمه  و 

 .مطفلكعن هذه الذكريات   صنع في مالجتماعي مساعدتك ائي الألخص كنم ي .المبكر( مل بفقدان الح )االعتراف

 



 

St George Hospital Social Work Department 

   South Eastern Sydney Local Health District من إنتاج  2494 9113  هاتف: 

 

 

 من الخيارات هاخدمة دفن الموتى أو غير 

 

ً  20ن ي أقل مالرحمطفلكم كان عمر  قانوني إلجراء جنازة إذا   لبمتطليس هناك أي  جنازة وهي  إجراء ت تختار العديد من العائال  .أسبوعا

 ات.  جنازدير م  واحتى تختارالمستشفى حجرة الموتى في في  م طفلكبقى سي. مطفلك ذكرىلتكريم مراسم 

 :منهاختيار  الا  مالتي يمكنكالمتاحة ، فهناك بعض الخيارات األخرى عدم إجراء جنازة مإذا قررت 

 .في تنظيم ذلك م ي االجتماعي لمساعدتكالتحدث إلى األخصائ ميمكنكة.  خاص جنازة ▪

جب عليكم  م. يضاء بعض الوقت مع طفلكبق  مولعائلتك ملى ثماني ساعات للسماح لكإلى المنزل لمدة تصل إ م اصطحاب طفلك ميمكنك ▪

 .إلى المستشفى  تهإعادبعد ذلك  

.  مخصصة حديقةثر الرماد في ن ومأتم  ضور الالعائالت مدعوة لح. في حديقة تذكارية مق طفلكاحرتّم إ سي . جثة في المستشفى الق احرإ ▪

 .تذكرهو  مطفلكجسيد الحديقة مكانًا خاًصا لتغالبًا ما تكون 

 بعد الوفاةا م

يعود لكم  قرارال .يطلب بعض اآلباء معرفة ما إذا كان سبب الوفاة وراثيًا. فحص لتحديد سبب الوفاة إجراء خيار  م ريق الطبي معكفقد يناقش ال

لمحدد  اموعد الالنتائج في على ق الطبي الفريطلعكم ، سيد توفرهابمجر. وقد تستغرق بعض الوقتدائًما جابات اإلم النتائج قد قد ال تية. ل بالك

 .ةلمتابع ل

 

 والحزن   األحبة انالخاصة بفقدخدمات ال
 

Red Nose Grief and Loss 

 ساعة(   24) الدعم في حالة فقدان األحبة

 307 308 1300 هاتف:

fandloss.com.auenosegriwww.red 

 support@rednose.com.au  كتروني:البريد اإلل

 

Bears of Hope 

 ع الحمل وفقدان الرضّ في حاالت دعم ال

 073 114 1300  هاتف:

www.bearsofhope.org.au 

 

Sands Australia 

  Sandsخط الدعم الخاص بمنظمة

 637 072 1300  هاتف:

g.au.sands.orwww 

 

العائلة أو  د افرأحد أقد يكون . مساعدة في فهم اللغة اإلنجليزية أو التحدث بهالل بحاجة  م ن إذا كنتين محترفيمترجممكانية لحضور  إ هناك 

ية  خدمات المترجم مجان .مترجم محترف من خالليجب أن تتمّ    م برعايتك المتعلقة لص وات العمليات  جميع إال أّن  ، متواجدًا معكم ءاقداألص 

 .هحضورلترتيب السيقوم الموظفون بو   مليكعرض أحدهم ع مترجًما إذا لم يتمّ  واأن تطلب  ممن حقك.  سريةة  ر مقدمة بصوو

 2017ديسمبر /األول  نفي كانو  St George Hospital  في  لمستهلكينباالمعني   ي شاراالستفريق المن قبل مراجعة تمت ال
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