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األصدقاء أن یكون من أكثر  صدیق من أفراد األسرة أوفرد من موت أحد األحباب أو لیمكن 
 . تسببًا في الضغط والتوترأحداث الحیاة 

فحین یكون الموت فجائیًا أو غیر متوقع، یمكن لمشاعر الصدمة أن تكون غامرة. وحتى حین 
 ن یكون صعبًا.یمكن أفإن الوضع شخص مریًضا لبعض الوقت والموت متوقعًا، الیكون 

 الھدف من ھذا الكتیب ھو:
 .مساعدتك في األیام واألسابیع واألشھر القادمة •
 .والفقدانجوانب الحزن  توضیح •
 على دعم اآلخرین، مثل األطفال، في مرحلة الحزن. مساعدتك •
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 أسئلة شائعة

 ماذا یحدث بعد موت الشخص مباشرة؟
المسعف أن الموت قد حدث، مع اإلشارة إلى یعلن الطبیب أو ممارس التمریض أو الممرض المسجل أو 

 الوقت والتاریخ.

ك بقضاء . وھذا یسمح لقصیرةإذا حدث الموت في المستشفى، یبقى جثمان الشخص في وحدة التمریض لفترة 
إذا اخترت ذلك. ثم یتم نقل جثمان الشخص إلى مشرحة المستشفى. (في حالة  ،بعض الوقت مع الشخص

 إجراء الترتیبات الالزمة، أحیانًا یتم نقل جثمان الشخص إلى دار الجنازة مباشرة).

إذا حدث الموت خارج المستشفى، یمكن نقل جثمان الشخص إلى مشرحة المستشفى أو دار الجنازة. وھذا 
 لوفاة.یتوقف على كیف حدثت ا

 من الذي یقوم بترتیبات الجنازة؟
من الناحیة القانونیة، فإن الشخص الوارد اسمھ في "الوصیة األخیرة" كمنفذ الوصیة یتبع رغبات الشخص 

 )."7"إجراء ترتیبات الجنازة"، صفحة  "انظرویختار دار جنازة أو جمعیة تذكاریة، ویقوم بالترتیبات (

 انظر 'إدارة التركة'،راءات أخرى لتحدید الشخص المناسب لفعل ذلك.  (في حالة عدم وجود وصیة، توجد إج
 ). 9صفحة 

م أو مستشار روحي أو زعی ةإذا كنت بحاجة للمساعدة في إجراء ترتیبات الجنازة، تحدث إلى دار جنازة محلی
 روحي.

ویساعدك  إجراء الترتیباتوفور أن یتم االختیار، یقوم مدیر الجنازة بالترتیب لنقل الجثمان ویعمل معك في 
 في إكمال النماذج.

 
  



2 

 Grief and Loss: When someone diesلدیك عزیز : حین یموت والفقدانالحزن 

 ھل أستطیع الحصول على مساعدة فیما یتعلق بتكالیف الجنازة؟
قد تتمكن من الحصول على بعض المساعدة في دفع تكالیف الجنازة إذا لم تكن ھناك أموال 
أو أصول فوریة متاحة للدفع. قد یعني ھذا أنھ ال یوجد ما یكفي من المال من خالل التركة 
و/أو أن الشخص المسؤول عن ترتیب الجنازة لیس لدیھ ما یكفي من المال للدفع. ابدأ 

  بریتیش كولومبیا.في  والقّیمالعام باالتصال بالوصي 

تقدم ھیئة شؤون المحاربین القدامى في كندا المساعدة في دفع تكالیف ترتیبات الجنازة 
 للمحاربین القدامى الذین خدموا في الجیش الكندي وكانوا یعیشون في كندا وقت الوفاة.

 ما ھي 'شھادة الوفاة'؟
 حین یموت شخص ما، یلزم تسجیل حالة الوفاة لدى وكالة اإلحصاءات الحیویة في بریتیش كولومبیا. 

أوًال، یشھد الطبیب أو ممارس التمریض أو الطبیب الشرعي على الوفاة عن طریق إكمال 'شھادة الوفاة 
 . یتم إرسال ھذه الوثیقة إلى دار الجنازة. الوفاةساعة من  48الطبیة' في غضون 

ة عطیك دار الجنازة 'شھادتقوم دار الجنازة بتسجیل حالة الوفاة لدى وكالة اإلحصاءات الحیویة. بعد ذلك، ت
الوفاة'. وأنت تحتاج ھذه الوثیقة إلثبات أن الشخص قد مات عند القیام بتسویة شؤونھ القانونیة والمالیة. یمكن 

النسخ على شبكة اإلنترنت أو عن طریق البرید  أن تطلب من دار الجنازة أكثر من نسخة أو تطلب المزید من
 أي مكتب خدمات في بریتیش كولومبیا. وتوجد تكلفة لكل شھادة. منأو الھاتف أو شخصیًا 

  

لعام والقیّم في الوصي ا
 بریتیش كولومبیا

 www.trustee.bc.ca 
 604-660-4444 

 1-800-663-7867 
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 ما ھي 'قضیة الطبیب الشرعي'؟
 تیجةنقد یصبح الطبیب الشرعي ضالعًا حین تكون الوفاة فجائیة أو غیر متوقعة أو غیر مفسرة ولیست 

طبیعیة أو حین ال یكون ھناك شھود على الوفاة. في حالة استدعاء طبیب شرعي، قد یتحدث إلیك سباب أل
وإلى طبیب األسرة/ممارس التمریض وأي أخصائیین آخرین مشاركین في رعایة الشخص. ثم یقرر الطبیب 

ة تشریح لمعرف الشرعي ما إذا كان سیجري المزید من البحث في الوفاة أم ال. وقد تكون ھناك حاجة إلجراء
 سبب الوفاة.

 ما ھو التشریح؟
حین ال یكون سبب الوفاة واضًحا، یمكن للطبیب الشرعي أو الطبیب أن یطلب إجراء تشریح. ویقوم طبیب 

لمعرفة سبب الوفاة. ویتم إجراء  مدقیق على الجثمان وكل أعضاء الجسب على نحو خاص بإجراء كشف رّ دَ مُ 
 ھ.ملشخص وجسالتشریح دائًما بطریقة تحترم ا

في حالة طلب تشریح، ال یتم التصریح بأخذ جثمان الشخص إلى دار الجنازة لحین إكمال التشریح. برجاء 
بذل ب سیقومو إبالغ الطبیب الشرعي عن أیة تقالید ثقافیة أو دینیة محددة أو رغبات محددة للشخص. وھ

 للوفاء بھا. قصارى جھده

القانون، قد نطلب منك الموافقة على إجراء تشریح كي نفھم على نحو إذا لم یكن التشریح مطلوبًا بموجب 
 أفضل لماذا حدثت الوفاة. سیشرح الطبیب األسباب وراء طلب التشریح. یُمكنك أن ترفض.

في حالة عدم طلب تشریح لكنك ترید إجراء تشریح على أیة حال، تحدث إلى فریق الرعایة الصحیة لمعرفة 
 ال. في حالة الموافقة على ذلك، سیكون علیك دفع ثمن ذلك. إذا كان ذلك ممكنًا أم 

 یتم إرسال نتائج التشریح إلى طبیب الشخص أو ممارس التمریض الذي یشرف على حالتھ. 

 ماذا عن التبّرع باألعضاء؟
. حتى ذلكب فریق الرعایة الصحیة ابلغربما یكون الشخص قد ترك تعلیمات أو ربما یكون متبرًعا مسجًال. 

إذا لم یكن الشخص قد ترك تعلیمات، قد نسأل عن التبرع باألعضاء أو األنسجة. ال یتم أخذ أیة أعضاء أو 
 أنسجة على اإلطالق بدون إذن.
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 حدوث الوفاةماذا تفعل بعد 

 مباشرة، قد تحتاج أن: حدوث الوفاةبعد 
 بجمع مقتنیات الشخص من المستشفى أو المنشأة.  تقوم 
 حتى یتأكدوا من أن المقتنیات جاھزة ألخذھا. مقدًماتصل بالمستشفى أو المنشأة ت 
 للتركة. اً مدیرعمل كمنفذ للوصیة أو یقوم بالعرف من الذي ست 
 بتأمین بیت الشخص وممتلكاتھ. تأكد من إیقاف تشغیل جمیع األجھزة من مصدر التیار  تقوم

 ان.الكھربائي. تأكد من أن كل األغراض الثمینة بأم

 في العادة یتم ذلك من قبل منفذ الوصیة:
 وصیة (الوصیة). آخر إیجاد وقراءة 
 ع رغبات اتبإفحص الوصیة أو األوراق بحثًا عن أیة أمنیات محددة حول الترتیبات األخیرة و

 الوصیة. 
 ل بدار جنازة. اتصاال 

 قد یكون قد تم اختیار دار جنازة بالفعل من قبل الشخص. 
 إذا كنت بحاجة للحصول على قائمة بدور الجنازة المحلیة، اسأل أخصائیك االجتماعي/ممرضك.

 المعلومات التي یحتاجھا دار الجنازة حول الشخص:
 االسم الكامل  المھنة والمسمى الوظیفي 
 العنوان  تاریخ الوفاة 
 الحالة االجتماعیة   قبل الزواجاسم األم 
 تاریخ المیالد  تماعيرقم الضمان االج 
 محل المیالد  أسماء وأماكن میالد كال الوالدین 
 الجنسیة  
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 ولسبوع األفي األ
ھذا ھو الوقت الذي تبدأ فیھ تسویة شؤون الشخص وإبالغ اآلخرین بالوفاة. فیما یلي بعض األشخاص 

تتم بعض ھذه األمور من قبل منفذ  .بالوفاة في األسبوع األولإبالغھا واألماكن التي ستحتاج في العادة 
 الوصیة.

 إبالغ أفراد األسرة واألصدقاء 

 تجھیز نعي أو إعالن وفاة 

  قانوني  محام    

 العََمل  صاحب العمل 
 النقابة 

 الزمالء 
   

 األمور 
 المالیة

 **المصرف 
 بطاقات االئتمان 
 محاسب 

 مقدم الرھن العقاري 
 مكتب تأمین العمل المحلي 
   

 المنزل   مالك العقار 
 غازالماء/اشتراك ال 
  ھاتف/ھاتف محمولاشتراك 
 تلفزیوناشتراك ال 
 نترنتاشتراك اإل 
  الصحفاشتراك 
   

 زعیم روحي 
 مكان العبادة 
 المدرسة 
  وكالة الرعایة المنزلیة 
 وكالة الخدمات االجتماعیة 
 مستأجرو أماكن اإلیجار 
   

 **التأمین 
 ى إذا كانت مزایا الوفاة متوفرةفحص لترا 
 إلغاء وثائق التأمین 
 طلب استرداد األقساط غیر المستخدمة 
 (تأمین صحي ممتد، تأمین ممتد على الحیاة) الشروع في مطالبة التأمین 
 :أمثلة  المنزل 

 سیارة 
  الحیاة 
 الرھن العقاري 
 تأمین صحي ممتد 
 حمایة الدخل 

 معاش صاحب العمل 
 خطة المعاشات الكندیة (CPP) 
  ضمان الشیخوخة(OAS) 
  إدارة شؤون قدامى المحاربین (قد تحتاج رقم

 الفوج)
   

 

 للحصول على المزید من التفاصیل.  9**انظر القسم الذي یحمل عنوان 'إدارة التركة'، صفحة 
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 التالي للوفاةوفي الشھر 

 تحدید الھویةتحتاج أنت أو منفذ الوصیة إبالغ ھؤالء األشخاص واألماكن عن الوفاة وإلغاء كل وثائق 
 الشخصیة. 

 الترتیب لتحویل البرید (یمكن أداء ذلك على شبكة اإلنترنت) - ةھیئة البرید الكندی 

 القیادة  رخصة القیادة ** 
 تسجیل السیارة ** 
 'تصریح (تصاریح) إیقاف السیارة مثل تصریح 'اإلعاقة 
   

 المنزل  طبیب العائلة 
 األطباء األخصائیون 
 الجیران 
 طبیب األسنان 
 األندیة 
 الجمعیات 
 المكتبة 

 جواز السفر 

 ) فیھا لتصرفلاألدویة  إعادةالصیدلیة( 
 اشتراكات المجالت 
 األماكن/المجموعات التي بھا عضویة 
 (فیسبوك، إلخ) حسابات التواصل االجتماعي 
 حسابات البرید اإللكتروني 
   

   

   

   

 الشؤون 
 المالیة

 (أي أحد یدین لھ الشخص بالمال) الدائنون 
  أحد یدین بالمال للشخص)المدینون (أي 
 المستشار المالي/المحاسب 
 (اإلقرار الضریبي الذي یتم تقدیمھ في العام بعد الوفاة) وكالة الدخل الكندیة 

   

 
 للحصول على المزید من التفاصیل.  9، صفحة 'إدارة التركة**انظر القسم الذي یحمل عنوان '

 التفكیر في التبرع
 تبرع   الكرسي المتحرك وجھاز المساعدة على السیر والعكاز) إلى المعدات الطبیة (مثل

 الصلیب األحمر
  الیونز جھاز (أجھزة) السمع إلى ناديLions Club 
  الیونز النظارة الطبیة لناديLions Club 
  لمنظمة الكندیة لمبتوري األطراف في الحروبلاألطراف االصطناعیة 
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 إجراء ترتیبات الجنازة

•

قانوناً ، یلزم أن یتم دفن الشخص أو حرق جثمانھ. ال یوجد إطار زمني محدد لخدمة الجنازة أو لمراسم 
االحتفاء بالحیاة. تحتاج أن تكمل كافة التصاریح واألعمال الورقیة.  

قبل إجراء الترتیبات، افحص مع منفذ الوصیة أو محام لترى إذا كان الشخص قد ترك تعلیمات   
حیال الجنازة سواء في الوصیة أو إلى جانب الوصیة. 

اختر دار جنازة أو جمعیة تذكاریة، ویستحسن أن یتم ذلك في أسرع وقت ممكن.    
         إذا كنت ال تعرف أیاً منھا، اسأل األسرة أو األصدقاء أو اآلخرین في المجتمع المحلي. 

 دار الجنازة.ممثلي التق ب 
 قم بالترتیب لدفن الجثمان أو حرقھ.  •

ساعة على األقل بعد الوفاة.  48، یلزم أن تنتظر ةفي حالة التخطیط إلجراء حرق الجث -
إذا كانت حالة الوفاة قضیة للطبیب الشرعي، قد یكون ھناك تأخیر في نقل الجثمان إلى دار الجنازة.  -

 التكالیف المرتبطة بذلك.اسأل عن كافة  •

 واألموال المتاحة للدفع مقابلھا.سیریدھا الشخص كان األشیاء التي  ضع في االعتبار •

 خذ شخًصا معك للمساعدة في القرارات. •

 ابلغ دار الجنازة عن رغباتك بخصوص خدمة الجنازة.  •

 .اختر تاریًخا لخدمة الجنازة 
السفر لمسافات طویلة للحضور. فّكر في تاریخ یعطي فكر في األقارب واألصدقاء الذین قد یحتاجون  •

 الجمیع الوقت الكافي للسفر.

) للسفر لحضور جنازة. اسأل عن متعاطفةتعرض بعض شركات الطیران خصًما (یسمى أجرة سفر •
 ذلك عند القیام بترتیبات السفر.
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  .خطط لخدمة الجنازة 
ث إلى أفراد األسرة واألصدقاء حول نوعیة الخدمة التي ستكون األفضل، بما في ذلك الرغبات تحدّ  •

 المحددة التي كانت للشخص. 

 إذا لم تكن تعرف أحدًا یمكنھ إجراء الخدمة، اسأل دار الجنازة عن المقترحات.  •

 إذا كان لدیك مستشار روحي أو زعیم دیني، اطلب منھ المساعدة في تخطیط الخدمة وأدائھا.  •

 
 
 

 ماذا لو أن الجثمان أو بقایا حرق الجثة ستغادر كندا؟
 إذا كنت تعتزم نقل الجثمان أو بقایا الحرق خارج كندا، یلزم أن تحصل على نسخة من 'شھادة الوفاة'.

 إجراءاتھا وقیودھا المحتملة. شركة الطیران بخصوص نم تحقق

  

إیمیلي كارتر
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 إدارة التركة

أصول الشخص وشؤونھ المالیة. قانونًا، ھذا ھو منفذ الوصیة المذكور  ریدبعد الجنازة، یحتاج شخص ما أن ی
 نھ المحكمة. اسمھ في أحدث وصیة أو مدیر تعیّ 

 المحكمة، عادة بمساعدة محام. إذا توفي الشخص بدون وصیة، فیجب تعیین شخص ما كمدیر من قبل
 . في بعض الحاالت، ستحتاجكاتب العدلإذا لم تكن تستطیع أن تجد الوصیة، تأكد من محامي الشخص أو 

 أن تطلب بحثًا في سجل الوصایا من خالل اإلحصاءات الحیویة (سواء بالبرید أو على شبكة اإلنترنت).
وللحصول على المساعدة في تسویة تركة الشخص، قد ترید أن تستعین بمحام. 

 أو خدمة اإلحالة للمحامین Access Pro Bonoإذا كنت ال تستطیع تحمل تكالیف المحامي، اتصل بھیئة 
)Lawyer Referral Service(. 

من تلك المھام الرئیسیة  توجد مھام محددة یتم إكمالھا من قبل منفذ الوصیة. ونحن سنصف بإیجاز بعًضا
 لمعلوماتك. 

ن عالتي یلزم إبالغھا إلدارات الفدرالیة والوزارات بالمقاطعات بایمكن اإلطالع على قائمة أكثر تفصیًال 
ریتش حكومة ب -قائمة تدقیق بعد الوفاة ' :حالة الوفاة عن طریق البحث عن ھذا العنوان على شبكة اإلنترنت

 'كولومبیا 

 اثبات صحة الوصیة
على االعتراف بالوصیة على أنھا آخر 'إثبات صحة الوصیة' ھي عملیة قانونیة توافق المحكمة من خاللھا 

وصیة للشخص. وھذه اإلثبات مطلوب لالعتراف بمنفذ الوصیة كالممثل القانوني للتركة. كما أنھا تسمح 
 لمنفذ الوصیة بالمضي قدًما في توزیع التركة.

لیس لزاًما علیك دائًما أن تقدم طلبًا بخصوص إثبات صحة الوصیة. وھذا یتوقف على نوع األصول في 
لترى إذا كانت ھناك حاجة إلثبات صحة  كاتب عدلالتركة. ومن األفضل أن تبحث األمر مع محام أو 

ى مھا إلعددًا من النماذج وتقد تكمل یلزم علیك أنالوصیة. ولكي تصل إلى مرحلة إثبات صحة الوصیة، 
 أن یساعد في ھذا األمر. كاتب عدلسجل إثبات صحة الوصایا بالمحكمة العلیا. یمكن لمحام أو 

 لكي تجد محامیًا
Access Pro Bono 
 604-878-7400 

1-877-762-6664 

 خدمة اإلحالة للمحامین
  604-687-3221 

1-800-663-1919 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/after-a-death/after_death_checklist.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/after-a-death/after_death_checklist.pdf
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 خطة الخدمات الطبیة
الطبیة عن حالة الوفاة. أنت تحتاج بطاقة الرعایة ببریتیش كولومبیا الخاصة بالشخص ابلغ خطة الخدمات 

 ن شھادةملصحي الشخصي. ال تحتاج الى نسخة أو بطاقة الخدمات ببریتیش كولومبیا للحصول على رقمھ ا
. ServiceBC بخطة الخدمات الطبیة أو قم بزیارة أیًا من مكاتب الخدمة ببریتش كولومبیا فقطالوفاة. اتصل 

 وسیقومون بإخبارك بما تفعلھ بالبطاقة.

 الحسابات المصرفیة ودفع الفواتیر
إلى تركة [اسم '"قم بإیداع أي شیكات إعانات لدى حسابات الشخص. قم ببساطة بتظھیر الشیكات بكتابة 

 "الشخص]
ولكي یصرح البنك بصرف أموال الشخص، اتصل بكل بنك توجد بھ حسابات وقدّم طلبًا كتابًیا. فبعض البنوك 

خص للشتجمد كل حسابات الشخص لحین تسویة التركة. وقد یصرحون بصرف مبالغ صغیرة من المال 
 . الباقي على قید الحیاة

كون لدیك فور أن ی على قید الحیاة الباقي بالنسبة للحسابات المشتركة، یمكن تحویل الحساب إلى الشخص
 شھادة الوفاة.

 یةراذكتجمعیة الالیمكن للبنك أن یستخدم أموال الشخص في دفع نفقات الجنازة حین ترسل دار الجنازة أو 
الفاتورة بصورة مباشرة إلى البنك. ابحث مع البنك لتتأكد من أنھ یوجد مال كاف في الحساب لدفع مقابل 

 ترتیبات الجنازة.
على  یكون بھا تأمین. بعض القروض وبطاقات االئتمان دُفعتقم بمراجعة بیانات الفواتیر للتأكد من أنھا 

 الحیاة. اتصل بالشركات لتعرف.
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 الترخیص وتسجیل السیارة
 خذ نسخة من شھادة الوفاة ورخصة القیادة أو بطاقة الخدمات ببریتش كولومبیا إلى أي مكتب ترخیص.

لى قید ع والسیارات المملوكة للشخص والمؤمن علیھا من قبلھ ینبغي أن تنقل إلى التركة أو إلى الزوج الباقي
أو المستفید أو للمشتري في أسرع وقت ممكن. تذكر أنھ إذا كانت الخطة ھي بیع السیارة، فإن العوائد  الحیاة

تندرج تحت إثبات صحة الوصیة. ولنقل السیارة، خذ تسجیل السیارة ونسخة من الوصیة وشھادة الوفاة إلى 
 ).Autoplanوسیط في خطط السیارات (

یعطي منفذ الوصیة إذنًا كتابیًا ألي شخص سیقود السیارة. إذا لم یتم نقل إذا تم تحویلھا إلى التركة، یلزم أن 
 السیارة ووقع حادث، فإن التأمین قد ال یغطي الضرر. 

إذا كانت وفاة الشخص قد حدثت جراء حادث سیارة، یمكن للتركة أن تحصل على المزایا من مؤسسة التأمین 
 .ICBC في بریتیش كولومبیا

 العقارات 
مختلفة. من األفضل التحدث إلى محام أو المساعدة القانونیة للحصول على النصیحة فیما یتعلق كل حالة 

غییر . یلزم تعلى قید الحیاة بإدارة العقارات. وتمرر أیة ممتلكات مملوكة ملكیة مشتركة إلى المالك الباقي
 یوًما. 30في غضون  على قید الحیاة تأمین الممتلكات إلى المالك الباقي

 )WorkSafeBCمجلس تعویضات العمال ببریتش كولومبیا (
، قد تكون ھناك أموال متوفرة لتغطیة نفقات في مكان العملإذا كانت وفاة الشخص قد حدثت جراء حادث 

وربما أیًضا إعانة على قید الحیاة الجنازة. قد تكون األسرة مؤھلة للحصول على إعانات الشخص الباقي 
 لألطفال المعالین.

لك ذل تابع ، اتصل بأقرب مكتبWorkSafeBC مجلسكان الشخص یحصل على معاش كامل من  إذا
 الوفاة.بإلبالغھ المجلس 

 برنامج مساعدة ضحایا الجریمة
لى للحصول ع ینمستحقأقاربھ من الدرجة األولى كون یإذا كان الشخص قد توفي كضحیة لجریمة، فربما 

 بعض األموال من ھذا البرنامج.
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 )OAS( الشیخوخةضمان 
إذا كان الشخص یحصل على إعانات من ضمان الشیخوخة، فإنھ یلزم إلغاء تلك اإلعانات. اتصل بھیئة 

) في أقرب وقت ممكن. قم بتجھیز رقم الضمان االجتماعي للشخص. Service Canadaالخدمات الكندیة (
 اسأل كیف تعید بطاقة ھویة الشخص الخاصة ببرنامج ضمان الشیخوخة.

وآخر شھر یتم فیھ الحصول على اإلعانات ھو الشھر الذي توفي فیھ الشخص. ویلزم رد أو إعادة دفع أیة 
أموال یتم الحصول علیھا بعد شھر الوفاة. قم بإرجاع الخطابات غیر المفتوحة مع إضافة كلمة "متوفى" 

 بوضوح على المظروف.

 )CPP( إعانات خطة المعاشات الكندیة
برنامج ضمان الشیخوخة، إذا كان الشخص یحصل على إعانات من خطة المعاشات  مثلما ھي الحال في

) في أقرب وقت Service Canadaالكندیة، فإنھ یلزم إلغاء تلك اإلعانات. اتصل بھیئة الخدمات الكندیة (
ممكن. تأكد من أن لدیك رقم الضمان االجتماعي للشخص. وآخر شھر یتم فیھ الحصول على اإلعانات ھو 

شھر الذي توفي فیھ الشخص. ویلزم رد أو إعادة دفع أیة أموال یتم الحصول علیھا بعد شھر الوفاة. قم ال
 بإرجاع الخطابات غیر المفتوحة مع إضافة كلمة "متوفى" بوضوح على المظروف.

 إذا كان الشخص قد قدم مساھمات لخطة المعاشات الكندیة...
 یسمى 'إعانة للحصول على سداد لإلعانات مرة واحدةیمكن لمنفذ الوصیة/المدیر أن یتقدم بطلب  •

كن ھناك تركة، یمكن ألشخاص آخرین التقدم بطلب للحصول على 'إعانة الوفاة' ی الوفاة'. إذا لم
مصاریف الجنازة أو الزوج/العشیر العرفي الباقي على قید الحیاة التي تدفع (الشخص أو المجموعة 

 یمكن استخدام ھذه األموال لدفع مقابل ترتیبات الجنازة. بھذا الترتیب). -أو أقرب األقرباء 

إذا كان للشخص زوج أو عشیر عرفي، یمكن للعشیر أن یتقدم بطلب للحصول على 'معاش الشخص  •
 الباقي على قید الحیاة'. 

 إذا كان للشخص أطفال معالون، یمكن للوصي القانوني أن یتقدم بطلب للحصول على 'إعانة طفل'.  •

یوًما من الوفاة. قم بزیارة أحد مكاتب  60ل الطلبات إلى ھیئة الخدمات الكندیة في غضون اكمل وارس •
 ھیئة الخدمات الكندیة و/أو اطلع على موقع الھیئة على الویب للحصول على التفاصیل.
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 والفقدانحول الحزن 

 فترة زمنیة محددة للحزن.توجد كل شخص یحزن بطریقتھ الخاصة. ال 
 لكیفیة الشعور. ونحن ھنائة طاالحزن عاطفیًا وجسمانیًا. ال توجد طریقة صحیحة أو خ فالناس یختبرون

 نلخص بعض ردود األفعال الشائعة ونقدم مقترحات لما قد یساعد.
 للحصول على المزید، انظر الجدول: 'أنت طبیعي تماًما'.

 
 عقلك

فاة أوقات ال تستطیع فیھا أن تصدق أن الوبعد الوفاة، قد تمر بفترة من الصدمة والشعور بالخدر. ربما توجد 
 قد حدثت. حین تنتھي الصدمة، قد یغمرك إحساس بالحزن.

من الطبیعي أن تشعر بمجموعة منوعة من المشاعر، بما في ذلك الشعور باالرتباك والقلق والغضب 
ات تختبر فتروالیأس والعجز أو عدم الشعور بأي شيء على اإلطالق. ربما  واالنسحاقوالتضایق والذنب 

 صعوبة في التركیز. بعض الناس یواجھون صعوبة في أداء أنشطة الحیاة الیومیة.  اتواجھ فیھ

قد تجد نفسك تفكر كثیًرا في الموت. یمكن لبعض الغرف أو األماكن أن تجلب لك ذكریات. قد تجد نفسك 
. وفاةاألول بعد الما أثناء العام تبتعد عن تلك األماكن. یمكن لألحداث والتواریخ أن تذكرك بالموت، وال سی

 كل ذلك طبیعي!

 ما الذي قد یساعد:
 كن صبوًرا مع نفسك.  •

 قل لنفسك أن األمر على ما یرام أن تفعل ما تشعر أنھ األفضل بالنسبة لك في ذلك الوقت. •

 عبّر عن مشاعرك لمن تثق بھم. •

 أو أخصائي صحي آخر.إذا كان حزنك عمیقًا ویتداخل مع حیاتك الیومیة، تحدث إلى طبیبك  •

 حاول أن تبقى على اتصال باألشخاص المھمین بالنسبة لك والداعمین لك. •

دع أفراد األسرة واألصدقاء یعرفون كیف یمكنھم مساعدتك. فقد تجد أنھم یتصلون بك أقل مع مرور  •
 .تطلبأن فإنھ على ما یرام الوقت. إذا كنت بحاجة للمساعدة أو الدعم الحقًا، 
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 جسمك
قد یكون األمر صعبًا في أن تھتم بنفسك أثناء ذلك الوقت. قد ال تكون لدیك شھیة أو قد تأكل بشكل مختلف. 
قد تعاني من معدة مضطربة. قد تجد صعوبة في النوم أو قد تنام أكثر من المطلوب أو تتعرض ألحالم 

 مزعجة. 

 ما الذي قد یساعد:
 حتى لو لم تنم. حاول أن تأكل أطعمة صحیة وتشرب میاه وتستریح •

 اقض بعض الوقت في السیر. •

 الوفاة.حدوث زر طبیب العائلة بصورة منتظمة، وال سیما أثناء األشھر األولى بعد  •

 روحك
اة . یمكن ألسئلة تتعلق بالحیباالرتباكالناس على شخص ما، یمكن لذلك أن یجعلھم یشعرون  یحزنحین 

لبعض األشخاص، فإن ھذا قد یمثل تحدیًا إلیمانھم، لكن بالنسبة  ةالروحانیة واإلیمان أن تتبادر للذھن. بالنسب
بمثابة مصدر راحة أو رحلة جدیدة. قد تتساءل عن عدالة الحیاة وعدلھا. إن یكون آلخرین، فإن ذلك اإلیمان 

 االھتمام بروحك یمثل جزًءا من عملیة الشفاء.

 ما الذي قد یساعد:
 كن مرنًا ورقیقًا مع نفسك ومع اآلخرین. •

 احصل على المساعدة والدعم من زعیمك الدیني أو الروحي. •

طقوس تتذكر وتكّرم الشخص الذي توفي (مثل إضاءة شمعة ووضع زھرة على القبر وكتابة  بإعدادقم  •
 مالحظة أو رسالة إلى الشخص وغرس شجرة، وما إلى ذلك).

 الحیاة الیومیة
التعامل مع المقتنیات الشخصیة للشخص یمكن أن  قد ال یكون ھذا أفضل وقت لتتخذ قرارات كبیرة. كما أن

 والعواطف. لیس ھناك إطار زمني معین یلزم فیھ فعل ذلك.  یثیر الكثیر من المشاعر

 ما الذي قد یساعد:
لى . احصل عكحاول تأجیل القرارات الرئیسیة. إذا كان لزاًما علیك اتخاذ قرار ھام، ال تقم بھ بمفرد •

 من مختص. النصیحة من شخص تثق فیھ أو

 إذا كان ذلك بوسعك، انتظر لحین تشعر بأنك مستعد للتغییر.  •

 تعامل مع المقتنیات الشخصیة حین تكون ُمستعدًا. قم بشيء قلیل في كل مرة. •
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 أنت 'طبیعي تماًما'

أمثلة على ردود األفعال 'الطبیعیة' للحزن والفقدان. قد تختبر واحدًا من تلك األمثلة أو بضعة منھا أو ال تختبر أیًا منھا. فیما یلي 
 یمكن لردود األفعال أن تظھر بطرق قد ال تتوقعھا.

 تغیرات في نومك
 تنام أكثر من المطلوب −
 نوم متقطع −
 أحالم مزعجة −
 ال تنام على اإلطالق −
 

 الشھیةالتغیرات في 
 عدم الشعور بالجوع −
 األكل بدون سب −
 

 تغیرات في مشاعرك
 اإلحساس بالوحدة أو االكتئاب −
 سریع االنفعال والغضب/عصبي −
 البكاء بدون سبب واضح −
 الشعور بالرعب من أشیاء صغیرة −
 الغضب من تركك بمفردك −
 الغضب من 'نظام الرعایة الصحیة' بسبب عدم فعل ما یكفي −
 القیام بخطوات أكثر بطولیة الغضب من نفسك بسبب عدم −
 التأثر من رؤیة األشیاء التي تذكرك بالفقدان −
 

 تغیرات في سلوكك
 الصعوبة في اتخاذ قرارات أو الثقة في القرارات التي تتخذھا −
 شراء أشیاء لم تكن بحاجة لھا −
 التفكیر في بیع كل شيء واالنتقال لمكان آخر −
 الذھاب إلى المتجر كل یوم  −

 تغیرات في تفكیرك
 الشعور بأنك تفقد السیطرة −
 إیجاد أنك ال تستطیع التركیز على المواد المكتوبة −
 عدم القدرة على تذكر ما قرأتھ للتو −
 المتوفى عن الشخص إیجاد نفسك مھووًسا بأفكار −
 وشرود الذھن بصورة غیر عادیة واالرتباكالنسیان  −
 نسیان لماذا ذھبت الى مكان ما −
 ي فعلتھا، أو لم تفعلھا.الشعور بالذنب حیال األشیاء الت −
 

 تغیرات في مشاعرك نحو اآلخرین
 الشعور بأن ال أحد یتفھم ما تمر بھ −
محادثة األصدقاء والتحدث لفترة طویلة أو الرغبة في إنھاء  −

 المكالمة بعد محادثة قصیرة
الشعور بأنھ ینبغي على الناس أن یتصلوا بصورة أكثر أو ال  −

 یتصلون على اإلطالق
 في األنشطةإشراكك معھم الناس على الشعور بأنھ ینبغي  −

 أكثر أو أن یتركوك لشأنك
 االجتماعیة التي كنت في العادة تستمتع بھا األنشطةتجنب  −
 

 تغیرات في جسمك
 نوبات صداع −
 اضطراب في المعدة −
 شعور بالضعف واإلرھاق −
 وجاع واآلالمشعور بالمزید من األ −

 الوقت، أو إذا أصبح حزنك أسوأ، تحدث ألخصائي صحي على الفورإذا لم تشعر بتحسن مع مرور 

.  
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 االعتناء بنفسك

 ذن والوقت والمساحة للحزن.أعط نفسك اإل
 اعترف بقلبِك المحطم. •

 اسمح لنفسِك أن تبكي إذا استطعت. فھذا قد یوفر بعض الراحة والتنفیس عن المشاعر المتراكمة. •

 فقط'. تأمل في ذنبك المتخیل وأفكار 'لو كنت •

 ' الوفاة.سبباشعر بالحریة في االعتراض على ' •

 ال تُحاول الھروب إلى الوحدة. •

 الذي رحل. من تحبھالضحك ال یعني أنك ال تحترم ذكرى  •

 استمع لنفسك
. ال تقس نفسك من خالل كیف یحزن اآلخرون وكیف وتعافیكاستخدم وعیك الذاتي بمستوى حزنك  •

 . فاألمر مختلف من شخص آلخر. یتعافون

 افھم حدودك واقبلھا. •

 .یتعافوااحترم الطریقة التي یحزن بھا عشیرك و/أو أسرتك. احترم الوقت الذي یحتاجونھ كي  •

 اآلخرین.إلى تحدث 
 اخبر األشخاص الذین من حولك عما تحتاجھ منھم: مساعدة عملیة أو دعم نفسي أو مشاطرة وقت. •

 تتحدث حول تجربتك لألشخاص الذین تعتقد أنھم سیفھمون. قد یكون من المفید أن  •

 حیة.  من تحبھحیث أن التحدث إلى اآلخرین یمكن أن یمثل طریقة للحفاظ على ذكرى  •

 حولك مع كل عیوبھم ونصائحھم غیر المرغوب فیھا من حین آلخر.ممن ھم الدعم اقبل  •

جماعات الدعم المختصة في الحزن اعرف أن السعي للحصول على مشورة مختصة و/أو حضور إحدى  •
 ال یعني أنك ضعیف أو غیر مالئم.

 اشترك في أنشطة ذات معنى مع األشخاص الذین لھم مكانة خاصة لدیك.
 جّرب األنشطة التي تعطیك بعض الراحة. •

تتضمن االقتراحات: الجانب الروحي والدین والشعر والموسیقى والفن والبستنة والتمرینات الریاضیة 
ساعد واحد أو أكثر من ھذه األنشطة في التخفیف من حزنك یوالتأمل والقراءة والعمل التطوعي. قد  والمشي

  ساعدك في فھم تجربتك.یو
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 العام األول وما بعدهاجتیاز 

لن تكون حیاتك أبدًا كما كانت من قبل، ألن ھذه التجربة الشاقة قد غیرتك. لكن من الممكن أن تستفید منھا 
 جدیدًا' لتكون 'طبیعیًا'. وأن تجد 'طریقًا

 ال تھرب منھا -ال تكن خائفًا من مشاعرك 
 ستتعرض للكثیر من المشاعر غیر المألوفة أثناء العام األول من الحزن. دع نفسك تعبر عنھا. 

في أي وقت، قد تتعرض لفترات من البكاء واأللم الشدید والعزلة واإلرھاق والذعر والخوف والواقع المشوه 
كثیر تجن. ویعني أنك  الھذا واالكتئاب والقلق والشعور بالوحدة والفراغ والغضب و/أو الشعور بالذنب. و

 من األشخاص الذین یتعرضون لھذه التجارب یقلقون حیال ذلك. ھذا طبیعي.
ر ع. تعلم كیف تتدفق مع مشاتمر بھعمل شاق، لكن الطریقة الوحیدة للتعامل معھ ھو أن  وفالحزن عملیة. وھ

الحزن لدیك. ومع أن تلك المشاعر قد تكون مؤلمة، فإنھا غیر دائمة. فإحساسك بالواقع وتركیزك سوف 
 یعودان. ستعود مرة أخرى ألداء وظیفتك، مثلما كنت تفعل من قبل، وربما حتى أفضل.

 شارك مشاعرك مع اآلخرین
جد أن لدیك الشعور بالحاجة ألن تحكي یمكن للتحدث عن مشاعرك أن یكون أداة تعامل ھامة. في البدایة، قد ت

مراًرا وتكراًرا. وأحیانًا یكون حكي القصة أمًرا مساعدًا. قد تشعر ببعض الراحة في كل  من تحبھقصة وفاة 
   مرة تحكي فیھا القصة.

 إبداعي تنفیسإیجاد 
، یمكن أن مشروع آخرأو أي طاقاتك نحو شيء بدني، مثل أعمال الخیاطة أو الرسم أو بناء فناء إن توجیھ 

. بعض الناس یقولون إن أداء األنشطة یساعد في التخفیف من بعض مشاعر الحزن. جدًا مساعدًایكون 
ویقولون إن ذلك یعطیھم إحساًسا بالسیطرة حین ینھون النشاط أو المشروع وإن ذلك یساعد في التقلیل من 

 مشاعر انعدام القوة والعجز. 
تقرأ حول الحزن. ویمكن لھذا أن یعطیك المعلومات والمساعدة الالزمة لتفھم  في مرحلة ما، ربما ترید أن

 عواطفك.
 جیدًا. تنفیًساحاول أن تحتفظ بسجل بأفكارك ومشاعرك. فھذا یمكن أن یكون أیًضا 
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 استفد من مجموعات الدعم
ون كت. یمكن أن مع مرور الوقت، قد ترید أن تشارك مشاعرك مع األشخاص الذین اختبروا تجربة مشابھة

 باكواالرترابطة فوریة مع األشخاص الذین فقدوا أحدھم. فاألشخاص الذین تعرضوا للحرمان والحزن ھناك 
 للتو غالبًا ما یجدون أن مجموعات الدعم مفیدة.

 ال تحاول أن تكون على مستوى توقعات اآلخرین
إال 'ینبغي' واحدة في الحزن، وھي أنھ قد یقول لك أشخاص كثیرون كیف 'ینبغي' أن تحزن. تذّكر، ال یوجد 

'ینبغي' أن تسیر تبعًا لمشاعرك وجدولك الزمني. تعلم كیف تتعامل مع األشیاء بحسب قدرتك. ال تسمح لنفسك 
 أن تضغط لتفعل أشیاء قبل أن تكون مستعدًا. فأنت ستعرف حین یكون شيء ما مناسبًا لك.

 دال تتعامل مع ما یقولھ اآلخرون على محمل الج
قد تسمع كل أنواع التعلیقات أثناء حزنك. وعلى سبیل المثال، "ارفع رأسك" أو "أنھ في مكان أفضل" أو 
"األمور ستتحسن قریبًا". فأحیانًا ھذه التعلیقات تكون مؤلمة؛ وأحیانًا قد تغضبك. معظم الناس نیتھم حسنة 

 عرون بالراحة حیال الموضوع ھم أنفسھم.وال یقصدون إیذائك. فھم فقط ال یعرفون ماذا یقولون أو قد ال یش

 حاول أال تستخدم أیة مواد لمساعدتك على التعامل
یمكن أن تكون تجربة الحزن المؤلمة صعبة في التعامل معھا. لكن شرب الكحول أو تناول األدویة كطریقة 

 للتعامل تؤخر في واقع األمر عملیة الحزن. 
و تتناول أدویة أكثر من المطلوب، تواصل مع األشخاص الذین إذا كنت ترى أنك تشرب أكثر من المطلوب أ

 تثق بھم وتحدث إلى طبیبك. ابحث عن مستشار متخصص لمساعدتك في ھذا الوقت العصیب.
 إذا كنت تعتقد أن طبیبك یعطیك الكثیر من التذاكر الطبیة ألدویة، احصل على رأي ثان من طبیب آخر.
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 حزنمساعدة االطفال في التعامل مع ال

األطفال یحزنون على نحو مختلف عن 
الكبار. فھم یمكن أن یتحولوا من الحزن 
الشدید في لحظة إلى اللعب واالستمتاع في 

  اللحظة التي تلیھا.
معظم األطفال سیكونون على ما یرام إذا 
حصلوا على الدعم الذي یحتاجونھ. من 
الصعب إیجاد الطاقة الالزمة لمساعدة 

 .حزینًاأطفالك حین تكون أنت أیًضا 

 كیف یمكنك أن تساعد
الموت في أسرع وقت بابلغ طفلك  •

ممكن. 

القول لألطفال عبارات مثل أن اشرح ببساطة ما الذي حدث مستخدًما كلمات یمكن أن یفھمھا. إن  •
 الشخص 'ذھب للنوم' أو 'تم أخذه بعیدًا' أو 'ذھب لمكان أفضل' یمكن أن تربك األطفال أو ترھبھم.

 من األفضل أن تستخدم كلمة 'مات'. 

 ة.حافظ على روتین األسر لكي یشعروا باألمان. للترتیبفبغض النظر عن عمرھم، یحتاج األطفال  •

رام أن یشعروا بالحزن والغضب والقلق والسعادة والوحدة والذنب إلخ. ساعدھم قل لھم إنھ على ما ی •
 في التعامل مع مشاعرھم. قل لھم إنھ على ما یرام أن یبكوا.

 دعھم یعرفون أنھ على ما یرام أن یسألوا أسئلة. ال تقلق إذا لم تكن لدیك اإلجابات. •

 تكون ردة فعلھمتنظر الصفحات التالیة عن كثب إلى األطفال في مختلف األعمار وكیف یمكن أن 
 واالقتراحات حول كیفیة مساعدتھم. 

وفي حین أن ردود األفعال تكون شائعة في سن معینة، فلیس كل األطفال یختبرون األشیاء في نفس السن. 
 ة في أي سن. وھناك الكثیر من االستراتیجیات التي تكون مساعد

كتب مقترحة حول الفجیعة لكافة ' للمزید من المعلومات، انظر مورد 
.'األعمار
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 سنوات 5-3 سنوات 3أقل من 
 في ھذه السن، یشعر األطفال أن شیئًا ما قد حدث. 

 قد یفعلون أیًا مما یلي:
 یكونون أكثر خوفًا من االنفصال عنك.  •

 یكونون أكثر عصبیة  •

في سن العامین تقریبًا، یبدأون في فھم النھایات وما تعنیھ كلمة 'ال أكثر  •
 من ذلك'.

 كیف یمكنك أن تساعد:
 مستطاع.القدر بحافظ على نظامك الیومي  •

حضان أو االشیاء التي تجلب الراحة، مثل اعط الراحة بالكلمات أو األ •
 بطانیة مفضلة.

 دقاء. إذا احتجت المساعدة، اطلبھا من األسرة واألص •

 

 لموت.  عن األطفال فھم واضح ا عند في ھذه السن، ال یكون

 قد یفعلون أیًا مما یلي:
 یفكرون في الموت كوحش أو شبح. •

 یعتقدون أن أفكارھم وسلوكیاتھم ھي التي سببت الموت.  •

یشعرون بالرعب والمسؤولیة حین یرون الكبار من حولھم  •
 یحزنون. 

 مشاعرھم من خالل اللعب.یعبرون عن  •

 مع الجمیع، بمن فیھم حتى الغرباء.الشخص عن موت  ونیتحدث •

یتعرضون أللم في المعدة أو الصداع. ربما یبدأون في فعل  •
 األشیاء التي توقفوا عنھا، مثل بلل الفراش ومص األصابع. 

 ال یفھمون أن الموت شيء دائم. •

 كیف یمكنك أن تساعد:
ولماذا. فھم یتطلعون لك كي یتعلموا كیف اشرح ما تشعر بھ  •

 یحزنون.

ح أن الموت لیس مثل اجب بسھولة وصدق على األسئلة. وضّ  •
 النوم وأن الشخص لن یعود.

 طمئنھم أن الموت لیس ذنبھم. •

 احتضنھم والعب معھم كثیًرا. •

 كن مستعدًا ألن تكرر ما تقولھ كثیًرا. •

صورة أو  دون أن یرسموایقم بتجھیزھم ألیة طقوس. فقد یر •
 یكتبوا خطابًا للشخص كطریقة لتودیعھ.

احتفظ بأغراض الشخص وصوره في مكان مرئي، بدًال من أن  •
تبعدھا عن المشھد. فھي یمكن أن توفر راحة وبھجة. ویمكن 

 أیًضا أن تساعد في بدء محادثة.

  

إیمیلي كارتر
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 سنة 11إلى  9 سنة 8إلى  6
في ھذه السن، یتغیر األطفال في الطرق التي یفكرون بھا. وھم 
یشعرون بالحریة في التعبیر عن مشاعرھم. ویبدأون في فھم معنى 

 كلمة 'مات'.

 قد یفعلون أیًا مما یلي:
 یسألون أسئلة قد تصدمك، مثل ماذا یحدث للجسم أو عن الموت. •

 ضون أو غیر محبوبین.ویشعرون بأنھم مرف •

 لنوبات غضب في البیت وفي المدرسة.یتعرضون  •

 مون شخًصا ما على الموت.ویل •

صحتھم أو صحة األشخاص  وأیظلون مركزین على الموت  •
 المقربین منھم.

 صداع أو ألم المعدة.الیشكون من  •

 كیف یمكنك أن تساعد
 حافظ على األنشطة الروتینیة العادیة. •

 قض وقتًا كل یوم مع طفلك.ا •

 متواجد.اشرح لماذا أنت غیر  •

استخدم رسومات وقصًصا قصیرة كطرق للمساعدة في شرح  •
 الموت ولماذا یحدث.

 استخدم لغة بسیطة وأمینة. •

 .طمئنھم •

 قل لھم إنھ من الطبیعي أن یشعروا بالحزن. •

 ابلغ مدرسیھم عن الوفاة. •

 ساعدھم فیما یقولونھ حین یسأل أطفال آخرون أسئلة. •

 

احتماًال للتفكیر بشكل ملموس في ھذه السن، یكون األطفال أكثر 
وعملي. وھم یفھمون أن الموت نھائي. یعرفون أن الجمیع سیموتون 

 في وقت ما.

 قد یفعلون أیًا مما یلي:
طرح أسئلة "لماذا" كثیرة. یصبحون منزعجین أو قلقین حین ال  •

 یتم إعطاؤھم ما یكفي من المعلومات.

 یحاولون إخفاء مشاعرھم. •

مثل إساءة السلوك أو التصرف أو إظھار سلوكیات صعبة،  •
 التعلق الزائد أو العبس حین ال تسیر األمور حسبما یریدون.

 حباطاتھم على اآلخرین، وال سیما األطفال اآلخرین.اصب  •

 مواجھة المتاعب في المدرسة. •

 كیف یمكنك أن تساعد
 االستمرار في الروتین الیومي المعتاد. •

 لتھم.ئبعض الوقت لإلجابة على أس استقطاع •

 تقدیم تفسیرات واضحة للوفاة والموت. •

 تشجیعھم على المشاركة في الطقوس األسریة.  •

جعلھم یساعدون في األنشطة الیومیة وفي ترتیبات الجنازة (مثل  •
كتابة النعي أو مساعدة الضیوف في الوصول إلى المقاعد في 

 الجنازة).

 مشاركة مشاعرك. •

المساعدة أو النصیحة من إذا لم تستطع أن تدیر سلوكھم، اطلب  •
 اآلباء اآلخرین أو المدرسین أو مستشاري المدرسة.
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 سنة 17إلى  15 سنة 14إلى  12
فكیر التفي في ھذه السن، یبدأ األطفال في تكوین مفاھیم مجردة و

وحل المشكالت بشكل منھجي. ویبدأون في تكوین بصیرة 
 .وتعاطف

 قد یفعلون أیًا مما یلي:
 یعرفون كل ما یتوجب معرفتھ عن الوفاة والموت.یعتقدون أنھم  •

 یتحدثون إلى اآلخرین حول مشاعرھم ولیس إلیك. •

من  یرفعون كثیًراینسحبون من األنشطة المعتادة وإما إما  •
 حدودھم.مستوى 

 یحاولون أن یكونوا مثل الشخص الذي مات. •

 كیف یمكنك أن تساعد
 بأمرھم.االستمرار في طمأنتھم بأنك تحبھم وتھتم  •

 إخبار المدرسة عن حالة الوفاة. •

بصورة منتظمة لترى إذا كانت لدیھم أیة أسئلة االطمئنان علیھم  •
 أو شواغل.

 احترام حاجتھم للخصوصیة. •

 المحافظة على الروتین. وضع حدود معقولة. •

مراقبة أي استخدام للكحول أو المخدرات والتحسب ألیة تغیرات  •
 ھم.في اھتماماتھم أو دائرة أصدقائ

سؤالھم إذا كانوا یحتاجون للمساعدة في إیجاد الدعم مثل مستشار  •
 أو مجموعة دعم للمراھقین أو موارد على شبكة اإلنترنت.

 توضیح طقوس األسرة وما الذي ینبغي توقعھ. •

 سؤالھم إذا كانوا یحبون أن یختاروا تذكاًرا من مقتنیات الشخص. •

الموت. وھم یتخیلون كیف في ھذه السن، یفكر األطفال مقدًما في 
 أن الموت قد یؤثر علھم اآلن ومع مرور الوقت.

 قد یفعلون أیًا مما یلي:
 یبدأون في الحزن حتى قبل موت الشخص. •

یتحدثون عن كیف أن الشخص لن یكون متواجدًا في المناسبات  •
 الھامة في المستقبل.

یعرضون أن یلعبوا دوًرا في تخطیط الجنازة أو غیرھا من  •
 س.الطقو

 كیف یمكنك أن تساعد
كیف یودون أن تتم مشاركة خبر الموت مع  نالتحدث ع •

 اآلخرین، مثل األصدقاء والمدرسین. 

 مساعدتھم في معرفة كیف یستجیبون لمن یقدمون التعازي.  •

 لجنازة.ل شخصسؤالھم إذا كانوا یحبون أن یدعوا أي  •

 وا بطریقتھم.ندعھم یعرفون أنھ على ما یرام أن یحز •

 تشجیعھم على التحدث عن مشاعرھم معك أو مع شخص آخر. •

 تشجعیھم على كتابة أفكارھم. •

 عالمات االكتئاب. ةراقبم •

التحدث إلیھم حول تجاربك الماضیة والحالیة فیما یتعلق بالوفاة  •
 والموت وكیف تعاملت معھا ومن الذي یدعمك.

مساعدتھم في إیجاد مواد وموارد على شبكة اإلنترنت تشرح  •
  .عملیة الحزن بطریقة مباشرة
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 لحن
"إن اللحن الذي عزفھ المحبوب على بیانو حیاتك لن یتم عزفھ أبدًا بنفس الطریقة مرة أخرى، لكن یلزم أال 

روح آخرین  يللتعرف على فنانلبیانو. یلزم أن نسعى للتراب بالتراكم على ا نغلق لوحة المفاتیح ونسمح
ا بالتدریج في إیجاد طریق الحیاة مرة أخرى ویسیرون معنا على نیساعدونممن أصدقاء جدد  لىوع

  الحاخام جوشوا لوث لیبمان الطریق".
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