
 

 

Information for parents after a stillbirth 

मृतशिि ुजन्मपश्चातः बाबुआमाका लागि जानकारी  

➢ Nepali ➢ जनवरी 2020 

शििुको मृतजन्म (stillbirth) प्रायः अनपेशित हो। आमाबाबुका लाशि यो अनुभव हृदयशवदारक हुन्छ। यहााँ उपलब्ध जानकारीले 

तपाईं तथा तपाईंको पररवारलाईं करिन शनर्णयहरू शलनका लाशि मद्दत िनेछ। जब तपाईंले तपाईंको बच्चाको मृत्यु हुाँदछै वा 

भएको छ भन्न ेसमाचार प्राप्त िनुणहुन्छ, सामाशजक कायणकताणले तपाईंलाईं शनम्न तररकाल ेमािणदिणन वा सहायता िनण सक्छ: 

• अब के िन े

• तपाईंको शििुसाँिको समय 

• स्मृशतहरू शसजणना िने  

• अन्त्येशिको बन्दोबस्त 

• शवत्तीय सहायता 

• मृत्युको प्रमार्पत्र 

• पोस्टमोटणम  

• शवयोिका सेवाहरू 

अब के िन े

तपाईंलाईं अस्पतालको वार्णको एक एकल कोिामा भनाण िररनेछ। र्ाक्टर, नसण तथा सामाशजक कायणकताण टोलीले तपाईंको शििुको 

प्रसवको योजनाको छलफल िनणका लाशि तपाईंलाईं त्यहााँ भेट्ने छन्। तपाईं अस्पतालमा रहाँदा तपाईंको जोर्ी वा अरू पररवार 
सदस्यजस्ता कुनै सहायता व्यशि आफूसाँि बस्नका लाशि राख्न सकु्नहुन्छ।  

तपाईंको शििुसिँको समय 

तपाईंल ेआफ्नो शििुलाईं हनेण चाहन सकु्नहुन्छ। अस्पतालका कमणचारी तथा सामाशजक कायणकताणले तपाईंलाईं तयार रहन मद्दत 
िनणका लाशि तपाईंको बच्चा कस्तो दशेिन्छ भनेर व्याख्या िनण सक्छन्। कमणचारीले तपाईंको लाशि शििुसाँि समय शबताउनका 
लाशि उनीहरूलाईं लुिा लिाइददने र कम्बलले बेररददने िनण सक्छन्। धेरै बाबुआमाले भनेका छन् दक यो अनुभवले उनीहरूलाईं 
िोक मनाउन र स्मृशतहरूको शसजणना िनण मद्दत िरेको छ। 

बाबुआमाका नाताल ेतपाईं आफ्नो शििुसाँि कशत समय शबताउन चाहनुहुन्छ भन्ने तपाईंमा भर पछण। अस्पतालका कमणचारीले 
तपाईंको पररवारको इच्छाहरूमा साथ ददने िनेछन्।  

अन्य पररवार सदस्यहरूले पशन आफ्नो माया व्यि िनणका लाशि तपाईंको शििुलाईं हनेण चाहन सक्छन्। बाबुआमाका नाताले 
कसलाईं तपाईंको बच्चालाईं भेट्न ददन ेभन्ने कुरा तपाईंमा भर पछण । कमणकाण्र् पुरा िनण वा आिीवाणदको आयोजना िनणका लाशि 
तपाईंल ेस्थानीय धमणिुरूलाईं सम्पकण  िने इच्छा राख्न सकु्नहुन्छ। सामाशजक कायणकताणले अस्पताल कोिा वा अस्पतालको पूजाघरमा 
िोप्यरूपमा त्यसो िराइददने बन्दोबस्त िनण सक्छन।् 

तपाईंको बच्चाको स्मृगतहरू ससजजना िन े

आफ्नो बच्चाको स्मृशत शसजणना िनाणले तपाईंलाईं सान्त्वना शमल्न सक्छ। यस शवकल्पमा एक स्मृशत बाकस पशन बनाउन सदकन्छ 

जसमा तपाईंको बच्चाको शववरर्हरू (वजन तथा लम्बाइ), िाट कार्ण, ररस्टब्याण्र्, हात तथा पाउको छाप, कपालको चुल्िी वा 

तस्वीरहरू राख्न सदकन्छ। तपाईंले बच्चालाईं नुहाइददएर वा लुिा फेररददएर र आफ्नै शविेष तस्वीर शिचेर पशन आफ्नो बच्चासाँि 
समय शबताउने इच्छा िनण सकु्नहुन्छ। तपाईंको बच्चासाँिको ती स्मृशतहरू शसजणना िनणका लाशि सामाशजक कायणकताणले मद्दत िनण 
सक्छन्।  



 

 

प्रकािक South Eastern Sydney Local Health District 

St George Hospital Social Work Department 

फोन 9113 2494 

अन््येसिको बन्दोबस्त 

यदद तपाईंको बच्चा २० हप्ता भन्दा बढी िभणमा शथयो वा उसको िभणको उमेर थाहा छैन र बच्चाको वजन ४०० ग्रामभन्दा बढी छ 
भने बच्चाको अन्त्येशि िनुणपने कानुनी आवश्यकता हुन्छ। 

धेरै पररवारहरूले अन्त्येशि सेवा रोज्छन् जुन तपाईंको बच्चाको जीवनको सम्मान िन ेसमारोह हो। तपाईंले अन्त्येशि प्रवन्धक 
नरोजेसम्म तपाईंको बच्चालाईं अस्पतालको िविृहमा राशिनेछ। तपाईंले आफ्नो बच्चासाँि कुनै पशन बेलामा समय शबताउन 
सकु्नहुन्छ जबसम्म अस्पतालबाट अन्त्येशि प्रवन्धकले बच्चाको िव उिाउनुहुन्न्। 

तपाईंल े रोजेको अन्त्येशि प्रवन्धकले दताणका लाशि Registry Office of Births, Deaths and Marriages लाईं मतृ्य ु

प्रमार्पत्र पिाइददने छन्।  

गवत्तीय सहायता 

अन्त्येशिको बन्दोबस्तका लाशि आर्थणक मद्दत तथा कामबाट केही छुट्टीका लाशि तपाईंल ेशनवेदन ददन सकु्नहुन्छ। तपाईंको बच्चा 

जन्माउन सहायता िने सुर्ेनी (शमर्वाइफ) ले Family Tax Benefit Bereavement Payment र Maternity Allowance 

का लाशि Centrelink को फारम ददनुहुनेछ। तपाईंसाँि कुनै प्रश्न भए तपाईंले Centrelink लाईं 136 150 मा फोन िनण सकु्नहुन्छ। 

मृ्युको प्रमाणपत्र 

तपाईंको सुर्ेनी (शमर्वाइफ) ले तपाईंलाईं बच्चाको जन्म दताण फारमको प्रशतशलशप प्रदान िनुणहुनेछ। यो फारम तपाईंले भनुणपने 
हुन्छ र यसलाईं हुलाकबाट वा आफैं ले जन्म दताण कायाणलयमा पिाउन सकु्नहुन्छ। िेिाना तथा पत्राचारको शववरर् फारमको 
पछाशर्परट्ट हुन्छ। 

पोिमार्जम  

मेशर्कल टोलीले मृत्युको कारर् शनक्यौल िने परीिर्को शवकल्पका बारेमा तपाईंसाँि छलफल िनण सक्छ। केही आमाबाबुले 
मृत्युको कारर् आनुवाांशिक हो दक भनेर पत्तालिाउन अनुरोध िछणन्। यो पूर्णरूपमा तपाईंको शनर्णय हो। पररर्ामले सांधै उत्तर 
प्रदान निनण सक्छ र केही समय शलन सक्छ। जब शत प्राप्त हुन्छन ्मेशर्कल टोलीले तपाईंलाईं फलो अप भेटघाटमा जानकारी 
िराउनेछ।  

गवयोिका सेवाहरू 

Red Nose Grief and Loss 

शवयोि सहायता (Bereavement Support) (२४ स ैघण्टा) 

फोन: 1300 308 307 

www.rednosegriefandloss.com.au 

इमेल: support@rednose.com.au 
 

Bears of Hope 

िभाणवती तथा शििु िशत सहायता (Pregnancy & Infant Loss Support) 

फोन: 1300 114 073 

www.bearsofhope.org.au 
 

Sands Australia 

Sands सहायता लाइन 

फोन: 1300 072 637 

www.sands.org.au 

 

यदद तपाईंलाईं अांग्रेजी बुझ्न वा बोल्नका लाशि मद्दतको जरूरत पछण भने पिेेवर दोभाषेहरू उपलब्ध छन्। तपाईंसाँि पररवार 
सदस्य वा साथीभाईं उपशस्थत भएका हुन सक्छन् तर हरेचाहबारेका सबै सञ्चारहरू पेिेवर दोभाषेको माध्यमबाट िनुण पछण। 
दोभाषे सेवाहरू शनःिुल्क तथा िोप्य हुन्छन्। दोभाषे उपलब्ध िराइएको छैन भने यसको लाशि अनुरोध िनुण तपाईंको अशधकार 

हो। कमणचारीले तपाईंका लाशि दोभाषे उपलब्ध िराउने छन्।  

St George Hospital उपभोिा सल्लाहकार समूहद्वारा समीिा िररएको। शर्सेम्वर 2017 

http://www.rednosegriefandloss.com.au/
http://www.bearsofhope.org.au/
http://www.sands.org.au/

