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دادن جنین رویاروئی با از دست  
Dealing with Pregnancy Loss 

 است دردناک جنین دادن دست از

 که است میگذرد. زمانی سختی به هایشان خانواده همچنین و آنها همسران زنان،  برای دوران این
 باشید.  داشته روحی حمایت و آرامش به نیاز است ممکن

 بدبختی و اندوه گناه، عصبانیت، شدن، شوکه گمی، در سر احساس هایشان خانواده و زنان از بعضی
 هستند. طبیعی احساسات نوع میکنند. این

 دگیزن معمول نیازهای با آمدن کنار که باشند توانفرسا بقدری میتوانند احساسات این اوقات بعضی
 دست از را خود توان میکنند احساس که میدارند اظهار اغلب شود. زنان پذیر امکان سختی به روزمره
 به ازنی مرحله این از گذار که بدانید دارند. فقط پریشان ذهنی نوزاد فکر با و اند فراموشکارشده داده،
 دارد.  زمان

 

 بدهید خودتان به را فقدان از ناشی درد کردن تجربه اجازۀ

 فقدان غم در سوگواری میشوند. تجربۀ فقدان غم دچار روحی نظر از نیز و جسمی نظر از  هم افراد
 در ندارد. حتی وجود ای تجربه چنین برای غلطی یا درست راه میکند. هیچ فرق متفاوت افراد در

 متفاوت دیگر شخص به شخصی از عزیزان دادن دست از تجربۀ ، مشترک فرهنگی گروه یک درون
 است.

 نآ گرفتن نادیده بر سعی شما اگر و هستند واقعی شما کند. احساسات کمک است ممکن کردن گریه
 ابراز برای را زمانی و مکان و کرده توجه خود احساسات به صورتیکه نمیروند. در بین از بنمائید
 لد به که میشود آغاز  زمانی کنید. التیام احساس بیشتری راحتی است ممکن بگیرید، نظر در آنها

 باشید. آگاه خود شکستگی

بهداشتیتان را از آنها مطلع اگرکه مراسم ویژۀ مذهبی، فرهنگی و روحانی خاصی دارید، مراقبین 
 سازید ) بطور مثال، پزشک خود، ماما، مدد کار یا پرستار بهداشت عمومی را مطلع سازید(.

 

 باشید صبور خود با

 عدم وسردرگمی  احساس کودکتان فقدان از پس بسیاری های ماه و  ها هفته روزها، که است طبیعی
دارید.  نیاز درک و مراقبت به اطرافیانتان تمامی طرف از باشید. شما داشته را خود به اطمینان
 هستید. خود از مراقبت به نیازمند شما که است زمانی این همچنین

باشد.  خانوادتان و همسر با شما نزدیکی موجب است ممکن کودک دادن دست از مانند ناگواری شرائط
 متفاوت ای گونه به است ممکن شما از یک داد. هر نخواهد روی الزاما اتفاقی چنین  اینهمه با

 تاحساسا بارۀ در یک به یک و هم کنار در نشستن است است. ممکن طبیعی امر کنید. این سوگواری
 داری؟" احساسی بپرسید: " چه همدیگر از کنید کند. سعی کمک شما به کردن صحبت  خود
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 بگیرید کمک خود اطرافیان از

 ممکن اطرافیان میشود. حمایت تلقی خصوصی رویدادی ، زنان زندگی در جنین دادن دست از اغلب
 هخانواد اعضای و اطمینان مورد دوستان با است خوب کمک دریافت . براینباشد یا باشد آشکار است
 یاربس میتواند فقدان با روبروئی در دیگران از حمایت کنید. دریافت صحبت خود احساسات مورد در

 باشد. موثر

 که یابیدب را کسی  بخواهید شاید بدهند شما به را الزم کمک نمیتوانند شما اطرافیان میکنید احساس اگر
 ای، حرفه مشاور حمایتی، گروه یک با میتوانید باشد. گرفته قرار تاثیر تحت کمتر شما جنین فقدان در

 بگیرید. تماس عمومی بهداشت پرستار  یا و ماما خانواده، پزشک

 کار ید. مددکن گفتگو اجتماعی کار مدد با  تا کنید خواست در میتوانید هستید، بیمارستان در که هنگامی
  حمایت کارآمد شکلی به را شما ، کرده یاری را شما سوگواری تجربۀ از گذار  در بتواند است ممکن

 سازد.    فراهم کند، کمکتان بتواند که شخصی با را شما ارتباط و

 نگهدارید زنده را خاطرات

 نامگذاری مثال باشد. برای بخش التیام شما برای میتواند عزیزتان کودک خاطرات ساختن ماندگار
 کردن جمع و ترحیم مراسم برگزاری زایمان، از پس کودک گرفتن درآغوش و دیدن کودک،

 او. به مربوط گاریهاییاد

 اثر کودک، موی تارهای مانند یادگارهائی میتوانند بیمارستان کارمندان  کمک با ها خانواده بعضی
 کنند. آوری جمع را بیمارستانی دستبند و گهواره، کارت ، ها عکس پا، و دست

 
 

 آینده به نگاه

 میکند. فرق بار هر حاملگی که بسپارید شوید. بخاطر حامله دوباره بخواهید است ممکن درآینده

 تصور درحالیکه اند شده ظاهر سابق نگرانیهای که شوید متوجه است ممکن مجدد حاملگی صورت در
 از رست وبا باشند نرفته بین از که که باشید داشته احساساتی است اند. ممکن رفته بین از میکردید
 است. طبیعی حالت شوید. این روبرو جنین دادن دست

 برای را زمانی حاضر حال در باشند. اگر مشکل عاطفی نظر از است ممکن آتی های حاملگی
 در نگرانیها با شدن روبرو است ممکن دهید، تخصیص خود کودک دادن دست از غم در سوگواری

 باشد.  آسانتر  بعدی حاملگی طول

 بگیرید. تماس  خود پزشکی مراقب با دارید سوالی اگر
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  پس از سقط جنین ~مراقبت از بدن
After The Loss ~ Caring for your body 

 به  آمادگی  صورت در هستند. میتوانید طبیعی ها حالت شد. این خواهد تغییراتی دچار شما بدن
 بازگردید.  تان زندگی روزمرۀ فعالیتهای

 
 خونریزی

 را روز 4 تا 3 حداقل مدت به متوسط تا کم خونریزی انتظار داشت. میتوانید خواهید خونریزی قدری

 شروع و خونریزی توقف مدت، این طول کند. در پیدا ادامه هم هفته 2 تا است ممکن اما ، باشید داشته
  نیست. طبیعی غیر آن دوبارۀ

 روز یک حدودا مدت به زنان از نیست. بعضی عادی قاعدگی یک از بیشتر خونریزی میزان
 نگرانی  کوچکترین حال هر است. اگربه متفاوت مورد این در زنی دارند. هر شدیدتری خونریزی

 بگیرید. تماس خود خانوادۀ پزشک با دارید

 

  عفونت از پیشگیری

 وارد باکتری است ممکن مدت این طول میماند. در باز و شل جنین، ازسقط پس روز چند تا رحم دهانۀ
 شود. عفونت باعث و شده رحم

 دهید: انجام را زیر کارهای عفونت از پیشگیری برای

 کنید. استفاده بهداشتی نوار از تامپون از استفاده بجای خونریزی زمان طول در 

 نکنید.  شنا و کنید استفاده وان حمام بجای ایستاده دوش از اول هفتۀ 

 نکنید. جنسی آمیزش نیامده، بند خونریزی زمانیکه تا 

 داخل در دیگری چیز هر یا و واژینال دوش  از اید نکرده مشورت خود دکتر با وقتیکه تا 
 نکنید. استفاده واژن

  

 

 بخواهید کمک زمانی چه     

 خود خانوادۀ پزشک با زیر موارد از یک هر مشاهدۀ صورت در
 بگیرید. تماس

 دارید. خونریزی که است هفته 2 از بیش 

 24 از بیش و است عادی" بیشتر "خونریزی از شما خونریزی 

 است. کشیده طول ساعت

 دارید.  بدی بوی با غلیظ ترشح واژن از 

 دارید.  شدید درد( بسیار درد) شکم دل 

 38.5 از بیش لرز و تب°C (101.3F) .دارید 
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  پستان در تغییرات

   گرم، پستانها صورتی که . درکنندمی تولید شیر پستانها زایمان از چند روز بعد
 ی این است که پستان شما پُر است. برای آگاهی از باشند، نشانه دردناک یا  سفت، متورم،

 مواجهه با پستان پر پس از سقط جنین: »ی صحیح عمل در این رابطه، بروشور نحوه

Managing Breast Fullness After the Loff of Your Baby»  ای از این را بخوانید. نسخه

ش اگر هر پرس بروشور را از پرستار بهداشت عمومی یا یکی از کارکنان بیمارستان درخواست کنید.
 مشورت عمومی بهداشت پرستار یا خود پزشک بامورد تغییرات  در پستان  دارید، یا نگرانی در 

 کنید.

 یرش محتاج کودکان به سی بی زنان   شیر   باشید. بانک   خود پستان شیر اهدای به عالقمند است ممکن
 بیماری کودکان میکنند، استفاده شیر این از که کودکانی میکند. اکثر عرضه را شده پاستوریزه اهدائی
 کم سیارب کودکشان تغذیۀ برای مقدارآن یا و بدهند شیر خود پستان از نمیتوانند یا آنها مادران که هستند

بیشتر، از پرستار بیمارستان یا پرستار بهداشت عمومی یک نسخه از  اطالعات کسب است. برای
 را درخواست کنید با پزشکتان صحبت کنید. « Donor Human Milkاهدای شیر انسان: »بروشور 

 داخلی: شمارۀ ،2424-875-604 : بگیرید. )تلفن تماس شیر بانک با مستقیما  توانید همچنین می

 ( bcwomensmilkbank.caوبسایت: ، آدرس 7634

 

  قاعدگی

 بودنن حامله وضعیت با را خود شما بدن آنموقع باشید. تا داشته ماهانه عادت میبایستی هفته 6 تا 4 بین

 است. داده تطبیق

 کنید. بخاطر مراجعه پزشک به نشد شروع میرود انتظار که آنطور شما ماهانۀ عادت صورتیکه در
 برای باشد طبیعی  است ممکن کسی برای که است. آنچه متفاوت زنی هر ماهانۀ عادت که باشید داشته
بگذارید. میان در پزشک با آنرا نگرانی گونه هر صورت گردد. در تلقی طبیعی غیر میتواند دیگری  

 

بارداری از جلوگیری  

 دارد. شاید وجود عادی، قاعدگی شروع از قبل حتی جنین ازسقط پس بالفاصله شدن حامله احتمال
 با است  شما صالح به که آنچه مورد کنید. در صبر مجدد حاملگی از قبل تا ماهی چند باشد بهتر

کنید. مشورت پزشک  

 
 بارداری از جلوگیری روشهای از یکی از  جنسی آمیزش موقع در همیشه حاملگی از جلوگیری برای
 پزشک باشید(. با دیگری حاملگی شروع به مایل شما و کند تایید شما پزشک زمانیکه ) تا کنید استفاده
کنید. صحبت شما برای مناسب حاملگی از جلوگیری روش بهترین مورد در خود  

 

 پیگیری
 پزشک باشد. با مطب در شما دیدن به مایل جنین ازسقط پس است ممکن متخصص یا خانواده پزشک

کنید. صحبت اینباره در  
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 شما کامال نرمال هستید
You Are Absolutely Normal 

واکنشهای طبیعی بسیاری نسبت به از دست دادن عزیزان وجود دارند و ممکن است به صورتی ظاهر 
شوند که بدور از انتظار شما باشد. این ها میتوانند واکنش های معمول در شرائط بحرانی باشند. ممکن 

است شما هیچ یک، یکی ، چندین یا بسیاری از این موارد را تجربه کرده باشید.

 
   

  در خوابتغییرات 
 خوابیدن زیاد 
 خواب آشفته 
 هرگز نخوابیدن 
 

 در اشتها ات تغییر
 عدم احساس گرسنگی 
  خوردن بدون دلیل  
 

 در احساسات ات تغییر
 تنهائی یا افسردگی 
 زودرنج بودن یا بد اخالقی 
 گریه کردن بدون هیچ دلیل واضحی 
 دچار هراس شدن از کوچکترین چیزها 
 عصبانی بودن از تنها ماندن 
  عصبانیت از "سیستم مراقبتهای پزشکی" بدلیل کم

 کاری
  بودن از خود بدلیل برنداشتن قدمهای عصبانی

 قهرمانانۀ بیشتر
  محرک  ویا به یادآورنده عوامل احساساتی شدن با

 های  از دست دادن جنین
 

 در رفتار شماتغیییرات  
  دریافت اینکه تصمیم گیری برایتان مشکل است ویا

 سختی درباوربه تصمیماتی که  گرفته اید
  نداریدخریدن چیزهائی که به آن نیاز 
 در نظر گرفتن فروش همه چیز و نقل مکان کردن 
  گرفتن فروش همه چیز و نقل هر روز به مغازه رفتن 
 ه

 افکار  در  اتتغییر
 احساس اینکه کنترل از دستتان خارج است 
  خود را قادر به تمرکز برمطالب نوشته شده نمیبینید 
 بخاطر نیاوردن آنچه که همین حاال خوانده اید 
 در افکار مربوط به کودک خود میابید خود را غرق 
  فراموشکاری، گیجی، بطرز غیر عادی حضور ذهن

 نداشتن
 فراموش کردن اینکه چرا به جائی رفتید 
 احساس گناه نسبت به آنچه که انجام داده یا نداده اید 
 

 تغییرات در احساسات شما نسبت به دیگران
 احساس اینکه هیچ کس از حال شما باخبر نیست 
  با دوستان و حرف زدن به مدت طوالنی و یا تماس

 تمایل به قطع کردن بعد از یک مکالمۀ کوتاه
  احساس اینکه افراد باید بیشتر با شما تماس بگیرند یا

 آنکه اصال تماس نگیرند
  احساس اینکه افراد میبایستی شما را بیشتر درکارها

 دخالت بدهند یا آنکه شما را تنها بگذارند 
 های اجتماعی که معموال از آنها لذت دوری از فعالیت

 میبردید

 
 تغییرات در جسم شما

 سر درد 
 ناراحتی گوارشی 
 احساس ضعف و خستگی 
 احساس درد و رنج بیشتر 

 
 

 
 

روبروشدن با بیماری جدی و فقدان، تجربه ای بسیار پیچیده است. هر کسی به نوعی این مسئله را تجربه 
. هیچ زمانبندی برای اینکه چه وقت دوباره احساس "عادی" شدن تجربه افراد در این مورد متفاوت استمیکند. 

.د، وجود نداردخواهید کر
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 مراقبت از خود
Taking Care of Yourself 

 بدهید. فضا و زمان فرصت،  خود به سوگواری برای

 اید. شکسته دل که کنید قبول 

 و کرده فراهم را شما آرامش است بدهید. ممکن را اجازه این خود به دارید گریستن توان اگر 
 سازد.  رها احساسات انبوه از را شما

 کنید. اگرها" تامل " فقط و خود گناه تصور مورد در 

 کنید.   اعتراض آزادانه "چرائی" مرگ  به 

 نبرید. پناه تنهائی به کنید سعی 

 نیست. شما رفتۀ دست از عزیز خاطرۀ به حرمتی بی مفهوم به خندیدن 

 

 کنید. گوش خودتان به

 گیرید.  کار به را خود آگاهی خویش التیام و سوگواری حد  تعیین در 

   اوتمتف مختلف اشخاص برای امر نکنید. این مقایسه دیگران التیام و سوگواری نحوۀ با را خود 
 است.

 بپذیرید. را آنها و بشناسید را خود محدودیتهای 

 برای آنان نیاز مورد زمان بگذارید. به احترام خود خانوادۀ یا و همسر سوگواری راههای به 
 بگذارید. احترام بهبودی

 

 بزنید. حرف دیگران با

 یا عاطفی حمایت عملی، دارید: کمک آنان از انتظاری چه که بگوئید خود اطرافیان به 
 وقت. دادن اختصاص

 درک را شما میکنید فکر که کسانی با تان تجربه و کودک مورد در زدن حرف که دارد امکان 
 کند. کمکتان میکنند،

 باشد. فرزندتان یاد داشتن نگه زنده برای راهی است ممکن دیگران با زدن حرف 

 بپذیرید.  شان ناخواسته پیشنهادات گاها   و نقائص همۀ با را اطرافیانتان کمک 

 به نجنی سقط به مربوط حمایتی گروههای در شرکت یا و بودن ای حرفه مشاورۀ بدنبال که بدانید 
 نیست. شما کفایت عدم یا ضعف معنی

 

 کنید.  مشارکت ارزش با فعالیتهای در هستند خاص شما برای که افرادی با

 میدهند. آرامش قدری شما به که کنید امتحان را فعالیتهائی 

 ت،معنوی روی، پیاده ورزش، باغبانی، هنر، موزیک، شعر، فلسفه، قبیل: مذهب، از پیشنهاداتی 
 داوطلبانه. کار ، خواندن کتاب مراقبه،

 نامع را شما تجربۀ و بخشیده التیام را شما سوگ است ممکن پیشنهادات این از مورد چند یا یک 
 دهد.
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 گذاشتن سر پشت
 آن از پس و اول سال

Making It Through ~ The first year and beyond 

 
 دارد  امکان اینهمه شد. با نخواهد گذشته مانند هرگز عمیق تجربۀ این اثر در تغییرات بدنبال شما زندگی

آورید.  بدست  "عادی" شدن برای را جدیدی راه و کرده عبور آن از که  

 

نکنید فرار آنها از - نترسید خود احساسات از  

 خود به را آنها ابراز شد. اجازۀ خواهید ناآشنائی تجربیات دستخوش شما سوگواری، اول سال طول در
 بدهید. 

 مخدوش وحشت، هراسیدن، ، خستگی انزوا، شدید، درد گریستن، های دوره دارد، امکان زمانی هر
بودن واقعیت، افسردگی، اضطراب، تنهائی، تهی بودن، خشم و یا گناه را تجربه کنید. شما در شرف 
 دیوانگی نیستید. بسیاری از زنانی که این تجربیات را دارند نگران آنها هستند. این امر طبیعی است.

 بگیرید است. یاد آن از عبور ،آن با آمدن کنار راه تنها اما است مشقتی پر است. کار روند یک سوگواری
نیستند.  دائمی اما باشند دردناک است ممکن احساسات این اینکه بیائید. با راه خود سوگ احساس با که
 هم شاید میشوید کارآمد دوباره بودید، اینها از پیش که گشت. همانطور برخواهد شما تمرکز و نگری واقع
پیش. از بهتر  

 

بگذارید میان در دیگران با را خود احساسات  

 نیازمند را خود است ممکن ابتدا باشد. در آمدن کنار برای قدرتمندی وسیلۀ میتواند دیگران با زدن حرف
 ماجرا که بار میکند. هر کمک ماجرا بیان اوقات ببینید. بعضی خود کودک مرگ دوبارۀ و دوباره بیان به
باشید. داشته بیشتری راحتی احساس است ممکن میکنید تعریف را  

 

کنید پیدا  رفت برون برای خالقانه  راهی  

 دیگرمیتواند  های پروژه انجام یا باغچه ساختن نقاشی، بافتنی، مانند جسمی کارهای برای انرژی صرف
 وقتیکه میگویند میکند.  آنها کمک اندوهشان تسلی به  کردن کار که میگویند افراد باشد. بعضی مفید
 آنان در را ناتوانی احساسات و میدهد داشتن کنترل حس آنها به میرسانند انجام به را ای پروژه یا کاری
میدهد. کاهش  

 شما به اطالعاتی کار بخوانید. این سوگواری مورد در مطلبی بخواهید است ممکن که میرسد فرا زمانی
میکند. یاری عواطفتان درک در شما به و میدهد  

باشد. میتواند خوبی رفت برون  راه کنید. اینهم یاداشت روز هر را خود احساسات و افکار کنید سعی  
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کنید استفاده حمایتی گروههای از  

 میان در را خود احساسات اند، داشته مشابه تجربیات که افرادی با بخواهید است ممکن زمان گذشت با
  که شود. اشخاصی ایجاد آنی پیوندی اند داده دست از را خود فرزند که افرادی بین است بگذارید. ممکن

 مفید بسیار را حمایتی های گروه اغلب هستند گمی در سر دچار و اند دیده داغ اند، شده عزادار بتازگی
 میبینند.

باشید نداشته دیگران انتظارات کردن برآورده در سعی  

 تنها که باشید داشته یاد کنید. به "باید" سوگواری چگونه که بگویند شما به است ممکن افراد از بسیاری
 خود نیاز مورد زمان و خود احساسات "باید" با شما اینکه آنهم و دارد وجود سوگواری "باید" در یک
 آماده  آنکه از پیش شوید. نگذارید روبرو مسائل با شماست توان در که آنطور بگیرید بروید. یاد پیش

 تشخیص آنرا خودتان باشد، مناسب شما برای موردی که کنند. زمانی کاری اانجام به وادار را شما باشید،
 میدهید.  

 

نگیرید جدی خیلی را دیگران حرف  

 یکدیگر داشتن " از دار"، نگه باال را میشنوید. مثال: " سرت را پندی نوع همه هستید سوگوار زمانیکه
 وقتها بعضی است، دهنده آزار نصیحتها این وقتها کنید". بعضی سعی دوباره باشید" یا" میتوانید شاکر
 بشوند. فقط شما آزار باعث نمیخواهند و دارند نیت حسن افراد کند. بیشتر خشمگین را شما است ممکن
نباشند.  راحت موضوع این  با خودشان است ممکن یا بگویند چه که نمیدانند  

 

نبرید پناه مخدر مواد به مشکالت با رویاروئی به کمک برای  

 به داروها یا الکلی مشروبات باشد. مصرف مشکل است ممکن غمگساری دردناک تجربۀ با روبروئی
شد.  خواهد سوگواری روند افتادن عقب به منجر تنها واقع در روبروئی، برای راهی عنوان  

 مورد افراد از میکنید استفاده زیادی داروی از یا میخورید مشروب زیاد میکنید فکر صورتیکه در
 مشاور از سخت دوران این از گذار کنید. برای صحبت خود پزشک با و بخواهید کمک خود اطمینان
بگیرید. کمک ای حرفه  

 نظر دیگری پزشک از است، کرده تجویز دارو برای متعددی های نسخه شما پزشک میکنید فکر اگر
کنید. خواهی  
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 مراجع محلی
Community Resources 

  Public Health Nurse                                                                       عمومی بهداشت پرستار

 
 نزدیکترین کند. با عرضه شما خانوادۀ و شما به کمک برای را منابعی و پشتیبانی میتواند عمومی بهداشت پرستار
کنید. صحبت عمومی بهداشت پرستار با و گرفته تماس بهداشت ادارۀ  

 ظهر از بعد 4:30 تا صبح 8:30 از جمعه تا بهداشت: دوشنبه ادارۀ کار ساعات

 آدرس آخر هفته / تعطیالت تلفن عمومی بهداشت ادارۀ

 Abbotsford   604-864-3400 604-864-3418 #104-34194 Marshall Road, Abbotsfordآبتسفورد

 Agassiz  604-793-7160 1-866-320-7582 7243 Pioneer Avenue, Agassiz   آگاسیز

 Burnaby 604-918-7605 604-918-7601 #300-4946 Canada Way, Burnaby  برنابی

 Chilliwack  604-702-4900 604-702-4903 45470 Menholm Road, Chilliwack چیلیوک

 Cloverdale 604-575-5100 604-575-5101 #205-17700 56th Avenue, Surrey  کلووردل

 Delta North 604-507-5400 604-507-5462 11245 84th Avenue, Delta       دلتا نورت

 South Delta       604-952-3550 604-507-5462 4470 Clarence Taylor Crescent, Delta دلتا ساوث

 Guildford 604-587-4750 604-587-4761 #100-10233 153rd Street, Surrey  گیلدفورد

 Hope 604-860-7630 1-866-320-7582 444 Park Street, Hope   هوپ

 Langley 604-539-2900 604-613-2872 20389 Fraser Highway, Langley   لنگیل

        Maple Ridgeریج میپل
604-476-7000 604-897-4892 

#400–22470 Dewdney Trunk Rd,  
Maple Ridge 

 Mission  604-814-5500 604-217-1205 7298 Hurd Street, Mission  میشن

 Newton   604-592-2000 604-592-2049 #200-7337 137th Street, Surreyنیوتن

            مینستر نیووست
        New Westminster 

604-777-6740 604-527-4806 #218-610 6th Street, New Westminster 

  ینورت سور

North Surrey 
604-587-7900 604-587-7908 #220-10362 King George Boulevard, Surrey 

 Tri-Cities 604-949-7200 604-949-7220 #200-205 Newport Drive, Port Moody سیتیز-ترای

  سوری ثوراک/ساوایت
White Rock/South Surrey 

604-542-4000 604-542-4073 15476 Vine Avenue, White Rock 
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   Professional & Lay Counselling            تجرب   مشاور  و  ای حرفه مشاور 

  سی بی بالینی مشاوران انجمن

BC Association Of Clinical Counsellors 
 1-800-909-6303 

www.bc-counsellors.org 

  سوگواری در پشتیبانی تلفن خط

BC Bereavement Helpline 

  محلی خدمات به مربوط اطالعات

 9950-738-604         ونکوور

 2223-779-877-1 سی بی مناطق سایر

                   کودکان سوگواری

Children’s Bereavement 

  سوری های آسایشگاه جامعۀ

 سال 12 تا 5 بین کودکان برای

 604-584-7006 

                   سی بی مشاورۀ
Counselling BC                     

 سی بی مشاوران راهنمای

 counsellingbc.com 

  خانواده و کارمندان به کمک برنامۀ

Employee and Family Assistance Programs 

 بگیرید تماس خود کارفرمای با

 

  فریزر بهداشت بحرانی مواقع به مربوط تلفن خط

Fraser Health Crisis Line 

 آپشنز محلی خدمات

604-951-8855 

 ساعته 24 روزه همه

 

              آسایشگاهها انجمن
Hospice Society                  

  گروهی و فردی مشاورۀ امکان

                   Abbotsfordآبتسفورد

                       Burnabyبرنابی
                    Chilliwackچیلیوک

                                 Deltaدلتا

                          Langleyلنگلی

                          Missionمیشن

                           Surreyسوری

 سوری سات یا راک وایت

White Rock/South Surrey   

604-852-2456 

604-520-5087 

604-795-4660 

604-948-0660 

604-530-1115 

604-826-2235 

604-584-7006 

604-531-7484 

 لنگلی محلی خدمات

Langley Community Services 

 لنگلی ساکنین برای فقط

604-534-7921 

  فقدان از پس زندگی در مشاوران انجمن

Living Through Loss Counselling Society 

  گروهی و فردی مشاورۀ

 گرفته درنظر افراد درآمد به نسبت ویزیت حق
 میشود.

            5013-873-604                 ونکوور

 livingthroughloss.ca 

  کانادا زائی قلو چند
Multiple Births Of Canada 

 دردسترس منابع مورد در مشاوره و پشتیبانی

1-866-228-8824 

multiplebirthscanada.org 
 office@multiplebirthscanada.org ایمیل: 

  باروری روحی بهداشت خدمات

Reproductive Mental Health Services 

 مجانی.

 شوید. معرفی پزشکی مراقب توسط است الزم

              2025-875-604                        ونکوور

 سوری

 مینیستر وست نیو

 www.reproductivementalhealth.ca 

 
 

 
 

https://counsellingbc.com/
https://livingthroughloss.ca/
http://multiplebirthscanada.org/
http://www.reproductivementalhealth.ca/
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  ولز ویشینگ مشاورۀ خدمات

Wishing Wells Counselling Service 

 گرفته درنظر افراد درآمد به نسبت ویزیت حق
 میشود.

 
                                       6556-568-604  ونکوور

 www.wishingwellscounselling.com 
 

 

Support Groups                                                                                  پشتیبانی های گروه

  کانادا همدل دوستان

Friends of Canada Compassionate 

 میگردد عرضه مختلفی مناطق در

 1-866-823-0141 

 www.tcfcanada.net 

                       Empty Cradle  خالی گهوارۀ  

 مینیستر وست نیو در ماه هر چهارشنبه دومین
 میگردد برگزار

 604-525-4347 

 emptycradle@telus.net  ایمیل 

 Miss Foundation                      فقدان بنیاد

 الین آن المللی بین پشتیبانی گروه

 missfoundation.org 

 داغدار برادر و اهروخ و مادر و پدر از پشتیبانی گروه
Parent and Sibling Grief Support Group 

ناک  ونکوور پ لیس ک 

 خود کودک دادن دست از غم که هائی خانواده برای
 میکنند تجربه را

 604-742-3473 

 info@canuckplace.org  ایمیل 

  جنین فقدان در پشتیبانی گروه

Perinatal Loss Support Group 

 آسایشگاه)هاسپیس( آبتسفورد

 604-852-2456 

 info@abbotsfordhospice.org  ایمیل 

 جنین سقط در پشتیبانی گروه
Pregnancy Loss Support Group 

 ی(،س بی زنان هاسپیتال) بیمارستان ویمنز سی بی
 ونکوور

 میان در چهارشنبه یک

 ظهر از بعد 6 تا 4

 604-875-3788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wishingwellscounselling.com/
https://missfoundation.org/
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                                                                            Websites                                                                                                    وبسایتها

    سوگواری در پشتیبانی تلفن خط

British Columbia Bereavement Helpline 

www.bcbh.ca 

  بهداشت مرکز و سی بی زنان بیمارستان

BC Women’s Hospital & Health Centre 

 دادن دست از و سوگواری  >بهداشتی مطالب> 

www.bcwomens.ca 

 Grief Watch              griefwatch.com            سوگواری در مراقبت

 Miss Foundation missfoundation.org                        فقدان بنیاد

                  Multiple Births Canadaکانادا زائی قلو چند

 شبکۀ  >حمایت تقاضای > قلوها چند اولیاء>
 فقدان زمان در حمایتی

multiplebirthscanada.org 

 SANDS سندز

   جنین مرگ و زائی مرده خیریۀ انجمن

www.sands.org.uk 

 Still Life Canada still-lifecanada.ca                           کانادا زائی مرده  

http://www.bcbh.ca/
http://www.bcwomens.ca/
https://griefwatch.com/
https://missfoundation.org/
http://multiplebirthscanada.org/
https://www.sands.org.uk/
http://still-lifecanada.ca/01/
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Books for Adults                                                                      بزرگساالن برای کتابهائی      

 
A Grandparent’s Sorrow (Pat Schwiebert, Grief Watch, Portland, Oregan, 4th Ed., 2012) 
 
A Silent Sorrow: Pregnancy Loss – Guidance and Support for You and Your Family 
(Ingrid Kohn & Perry-Lynn Moffit, Routledge, 2nd Ed., 2000) 
 
Empty Cradle, Broken Heart (Deborah L. Davis, Fulcrum Publishing, 1996) 
 
Ended Beginnings: Healing Childbearing Losses (Claudia Panuthos & Catherine 
Romero, Warner Books Inc., 1992) 
 
Healing Your Grieving Heart After Stillbirth: 100 Practical Ideas for Parents and 
Families (Alan D. Wolfelt & Raelynn Maloney, Companion Press, 2013) 
 
Help, Comfort and Hope after Losing Your Baby in Pregnancy or the First Year 
(Hannah T. Lothrop, Da Capo Press, 2nd Ed., 2004) 
 
Into the Cave: When Men Grieve (Dr. Ronald G. Petrie, One to Another, Inc., 2001) 
 
Strong and Tender – A Guide for the Father Whose Baby has Died (Pat Schwiebert, 
Grief Watch, Griefwatch, Portland, Oregan, 2013) 
 
Surviving Miscarriage – You Are Not Alone (Stacy McLaughlin, Iuniverse Inc., 2005) 
 
When Hello Means Goodbye: A Guide for Parents Whose Child Dies Before Birth, At 
Birth, or Shortly After Birth (Pat Schwiebert & Paul Kirk, Grief Watch, Portland, 
Oregan, 3rd Ed., 2010) 
 
When Your Child Dies: Tools for Mending Parents’ Broken Hearts (Avril Nagel & 
Randie Clark, New Horizon Press, 2012) 
 
You Can Help Someone Who’s Grieving: A How-To Healing Handbook (Victoria Frigo, 
Diane Fisher & Mary Lou Cook, Iuniverse, 2000) 
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Books for Children                                                                       کودکان برای بهائیکتا        

Helping Children Cope With The Loss of A Loved One: A Guide For Grownups (William 
C. Kroen, Free Spirit Publishing Inc., 1996) 
 
How Do We Tell The Children? A Step-By-Step Guide for Helping Children and Teens 
Cope When Someone Dies (Daniel Schaefer & Christine Lyons, Newmarket Press, 4th 
Ed., 2010) 
 

 
The Fall of Freddie the Leaf: A Story of Life For All Ages (Leo Buscaglia, Slack 
Incorporated, 2006) 
 
We Were Gonna Have a Baby, But We Had An Angel Instead (Pat Schwiebert, Grief 
Watch, 2003) 
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 Employment Insurance Sickness Benefits                             کار بیمه بیماری ایام مزایای

 

 بطور بتوانید است ممکن نیستید کردن کار به قادر جنین سقط علت به حاضر حال در و میکردید کار صورتیکه در
کنید.  دریافت مالی کمک کار بیمۀ برنامۀ از موقت  

 کار درمانی بیمۀ حقوق دریافت برای است ممکن باشد، بوده هفته 20 زیر شما بارداری مدت طول صورتیکه در
(Medical EI) باشید. شرائط واجد 

 حق  زایمان مزایای دریافت برای است ممکن باشد، بوده بیشتر یا هفته 20 شما بارداری مدت طول صورتیکه در
 باشید. شرائط واجد(Maternity EI)  کار بیمۀ

کنید: مراجعه زیر منابع به میتوانید بیشتر اطالعات کسب برای  

 کنید. مراجعه (Service Canada Centre) کانادا خدمات مرکز به -

 وبسایت دررا  «Maternity and Parental Benefits»مادری و پرورش فرزند  مزایای عبارت -
 کنید. جستجو کانادا خدمات

آنالین مرور  را (Maternity Leave 808-1-IPG-017) مادرانمرخصی  مورد در کانادا کار قانون -

 (www.canada.caکنید )

 بگیرید.  تماس تلفنی کار، بیمۀ رسانی اطالع ( خدمات7218-206-800-1) شمارۀ با -
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