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 التعاملِمعِفقدانِالحمل

Dealing with Pregnancy Loss 

 الحملِمؤلمفقدانِ
قد تحتاجين فيه للراحة  الذي ر. وهو الوقتسَ ، و/أو األُ ء حياتهموقت صعب بالنسبة للنساء، وشركا إنه
 .عم العاطفيوالدّ 

ب، و الحزن، واليأس. هذه المشاعر مة، والغضب، و الذنْ رة، و الصدْ رهن يشعرن بالحيْ سَ بعض النساء وأُ 
 .طبيعية

يومية ف مع مطالب الحياة البحيث تجدين صعوبة في التكيّ  جارفةفي بعض األحيان، قد تكون هذه المشاعر 
 صوصبخأفكار ب و ينشعلنالنسيان، ب نصبْ و يُ باإلرهاق،  نقول النساء إنهن يشعرتما  عادية. كثيرا  ال

 .ستغرق وقتا  ي األمر اهذ نأعلمي تأن  فقطعليك . الرضيع
 

 مِفقدانِرضيعكبتجربةِأل ِاسمحيِلنفسكِ
شخاص. ليست ء. تجارب الحزن تختلف باختالف األسوا على حدّ  وعاطفيا   يجرب الناس الحزن جسديا  

هناك طريقة صحيحة أو خاطئة للمشاعر. حتى داخل المجموعات الثقافية، تجربة الحزن تختلف من شخص 
 .آلخر

قد يساعدك البكاء. إن مشاعرك حقيقية وهي لن تذهب إذا حاولت أن تحبسيها. قد تشعرين ببعض الراحة 
عطيت نفسك الوقت و المكان للتعبير عنها. يمكن للشفاء أن يبدأ عندما تعترفين أإذا انتبهت إلى مشاعرك و 

 .بانكسار قلبك

فاسمحي لمقدمي الرعاية الصحية ان يحيطوا بها إذا كان لديك أي طقوس دينية أو ثقافية أو روحية محددة، 
ليد، أو األخصائي االجتماعي، أو ممرضة الصحة )على سبيل المثال، أخبري طبيبك، أو ممرضة التوْ  علما  

 العامة(.

 

 كونيِصبورةِمعِنفسك
حتاجين ت رة و عدم الثقة بنفسك لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر بعد فقدان طفلك.من الطبيعي أن تشعري بالحيْ 

 .لك. وهذا أيضا وقت لتعتني بنفسكفهم من طرف جميع الذين من حوْ للرعاية والتّ 

. ومع ذلك، فقد ال يحدث ذلك أكثر قربا   ،و أُسَرتككفقدان الطفل قد تجعلك، وتجعل شريك حياتك  أزمة  
 ،ركمتم عن مشاع، وتحدثإذا جلستم معا   .بالضرورة. قد يحزن كل واحد منكم بشكل مختلف. وهذا أمر طبيعي

 "ره، فإن ذلك قد يساعدكم. حاولوا أن تسألوا بعضكم البعض:"كيف تشعر؟وْ كل واحد بدَ 
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 لكنِحوِْعمِممِ احصليِعلىِالدِ 
ون. كيأو قد ال  في حياة المرأة. الدعم ممن حولك قد يكون بديهيا   خاصا   ما يكون حدثا   البا  غفقدان الحمل 

ثوق بهم وأفراد األسرة قد يساعدك. دعم مشاعرك مع األصدقاء الموْ للحصول على الدعم، فإن التحدث عن 
 .حين تعاملك مع فقدان حملك جدا   اآلخرين قد يكون مفيدا  

لك يمكن أن يقدموا لك الدعم الذي تحتاجينه، فقد ترغبين في العثور على بأن من حوْ  ينإذا كنت ال تشعر
بفقدان الحمل. يمكنك االتصال بمجموعة دعم، أو مستشار مهني، أو طبيب أسرتك، أو  شخص أقل تأثرا  

 .القابلة، أو ممرضة الصحة العامة

تماعي االجللعامل التحدث مع العامل االجتماعي. قد يكون ي أثناء وجودك في المستشفى، يمكنك أن تطلب
 .كاعدسيأن  هشخص يمكنبالدعم العملي، ويوصلك  لك قدمو يتجربة الحزن،  تجاوزلمساعدتك في  مجال

 

 ذكرياتِيشئ ِأنِْ
ك، ة طفلشمل تسميَ ييمكن أن وذلك ذكريات دائمة مع طفلك الحبيب.  إنشاءخالل قد تجدين الشفاء من 

 .تذكاراتال، وجمع و القيام بمراسيم الجنازةبعد الوالدة،  هواحتضانته ورؤي

أو عر، لة من الش، مثل خصْ طفلهالر بجمع تذكارات بعض األسَ تقوم مساعدة من العاملين في المستشفى، ب
 .المستشفى ار، وسوَ الطفل الصور، وبطاقة سريربعض  و ،الطفلقدم يد و بْصمة

 

 انظريِإلىِالمستقبل
 .عن اآلخر ا  قد ترغبين في الحمل مرة أخرى في المستقبل. تذكري أن كل حمل يكون مختلف

د نها قأإذ حملت من جديد، فقد تطفو المخاوف القديمة إلى السطح مرة أخرى، حتى و إن كنت تعتقدين 
 .يها و مخاوف من فقدان الحمل مرة أخرى. وهذا أمر طبيعياختفت. قد يكون لديك مشاعر لم تحلّ 

لى فقدان ع حزنمن الناحية العاطفية. إذا منحت نفسك بعض الوقت لل قد يكون الحمل في المستقبل صعبا  
 .طفلك، فسيسهل عليك التعامل مع همومك خالل فترة حملك المقبلة

 .مقدم الرعاية الصحية الخاص بكب يإذا كان لديك أي أسئلة، اتصل
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 فقدانِطفلكبعدِ

 جسمكبِالعناية
After The Loss ~ Caring for your body 

يومية ال نشاطاتكدة إلى العوْ  و ستتمكنين منطبيعي.  ا أمرمن التغييرات. وهذ مجموعة عبرجسمك  رّ سيمُ 
 .ك في المستوىنأ ينشعرت حينالعادية 

 

زيفالن ِ  
أيام، ولكن  4إلى  3قل عن تال لمدة معتدل  أوتوقعي حدوث تدفق خفيف تسوف تنزفين قليال. يمكنك أن 

 .جديد خالل هذه الفترةبدء من ي ثملنزيف ا أن يتوقف المألوفو من . نبوعيْ أس طواليمكن أن تستمر 
 

لمدة يوم  بشكل أكبر نزفنْ ي نأيمكن  عادية. بعض النساءَحْيض فترة أثقل من  ، ال يكون التدفقعادةوفي ال
 ة.األسرطبيب ب يتصلفعليك أن ت، بشكل ما عن غيرها. إذا كنت قلقة أو نحو ذلك. كل امرأة مختلفة

 

 الوقايةِمنِاإلْلت هاب

ِحم عنق بعد فقدان الحمل، يبقى  ِحم)فتحة الرَّ لعدة أيام. خالل هذا الوقت، يمكن أن  ا  ومفتوح مسترخيا  ( الرَّ
ِحم تدخل البكتريا   .اإلْلتِهابوتسبب إلى الرَّ

 :القيام بما يليعليك ، الوقاية من اإلْلتِهابللمساعدة في 
  .خالل فترة النزيف اتاظحفّ المن  ط الصحية بدال  الفوَ مي استخد   •
 .للسباحة و ال تذهبي، خذ حمامأمن  بدال   رشة )الُدّش(المِ اغتسلي بواسطة األسبوع األول،  في   •
  .النزيفيتوقف الجماع حتى  تمارسي ال   •
 بيبط تَثَبّتي من ذلك منتلى أن إالَمْهبِل دخلي أي شيء في تُ أو )الُدّش( رشة المِ تغتسلي بواسطة ال    •

   األسرة
 
 

 المساعدةِمتىِتحصلينِعلىِِِِ
 :التالية األمور أحدإذا الحظت  أسرتك طبيبب اتصلي

 أسبوعينألكثر من   تِ نزف إذا. 

 ساعة 24ألكثر من  ‘عاديةالحيض الفترة ‘ أثقل من  تِ نزف إذا 

 كمن مهبل يخرجرائحة كريهة، سائل كثيف  إذا كانت لديك. 
 (المنطقة البطنية) جدا  لديك ألم بطن سيئ كان  إذا. 

 درجة مئوية 38.5تتجاوز حّمى قشعريرة أو اصبت ب إذا 

 .درجة فهرنهايت( 101.3) 
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 ديتغييراتِالث ِ

، الملمس او صلبَ أ، ْيندافئَ ت بأن ثدييك . إذا شعريرتفع  كحليبو ،الحليبك يْ ثديَ ينتج ، بعدة أيام بعد الوالدة
فهذا يعني أن ثدَييك مليئتان. لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الحالة، بادري بمطالعة  ْينلَيّنَ ، أو ْينتورمأو م

نشرة "التعامل مع الثدي المليئ بالحليب بعد فقدان طفلك". أطلبي الحصول على نسخة من هذه النشرة من 
ثي مع تحدن، المستشفى أو ممرضة الصحة العامة. إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف عن تغييرات الثديي

 .طبيبك أو ممرضة الصحة العامة

به  عَ ستر المتبرَ بقد تختارين التبرع بحليب ثديك. يقدم بنك حليب المرأة في كولومبيا البريطانية الحليب المُ 
ادرات ق نَ مرضى وأمهاتهم لسْ  طفال  ألألطفال المحتاجين. معظم األطفال الذين يحصلون على هذا الحليب هم 

أطلبي نسخة من نشرة إنتاج ما يكفي من حليب الثدي إلطعام أطفالهن. لمعرفة المزيد، على اإلرضاع أو 
إلتصال . يمكنك أيضا  امع طبيبك"التبرع بحليب البشر" من المستشفى أو ممرضة الصحة العامة وتحدثي 

 (bcwomensmilkbank.ca  :موقع اإلنترنيت ،3743‐875‐604ببنك الحليب )الهاتف:  مباشرة

 

 ضحيِْال
قد تعدل و جسمك سيكون أسابيع. بحلول ذلك الوقت،  6إلى  4 خاللض فترة الحيْ  تيكأتان من المفروض 

 .الطبيعيةإلى حالته عاد 
 

 ي ان. تذكراألسرةلرؤية طبيب  ا  عدوْ مَ  يبتّ رَ تُ أن فعليك الدورة الشهرية كما هو متوقع،  يإذا لم تستأنف
شخص لقد يكون غير طبيعي  ،مالشخص  بالنسبة ا  طبيعي يكونما ف. ألخرىامرأة تختلف من الدورة الشهرية 
 .ي من األمرحققتتفعليك أن ، بشكل ما ةآخر. إذا كنت قلق

 

 الدةوِ حكمِفيِالِْالت ِ
حتى قبل أن تعودي الى الدورة الشهرية العادية. ومباشرة بعد فقدان الحمل،  من الممكن أن تصبحي حامال  
بالنسبة  ا هو أفضلبضعة أشهر قبل البدء في حمل آخر. تحدثي مع طبيبك عمّ قد يكون من األفضل االنتظار 

 .لك
ماع الج تمارسين فيهافي كل مرة اْلِوالدة التحكم في  نواع أدويةأ من ا  نوع ي دائماالحمل، استخدم لتجنب

(. كذل في ينكنت ترغبانه يمكنك البدء في حمل آخر ان على ما يرام و االمور يقول الطبيب أن إلى أن)
 .هو األفضل بالنسبة لكاْلِوالدة التحكم في أدوية مع طبيبك حول أي نوع من  يتحدث

 

 متابعةال

مع طبيبك حول هذا  يتحدثراك في المكتب بعد فقدان الحمل. يخصائي أن األأو  أسرتكطبيب قد يريد 
  ع.الموضو
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يدِِأنتِ  ي ةِب الت أك   ِط ب يع 
You Are Absolutely Normal 

ت قعيها. يمكن أن تكون تفاعالوتظهر بطرق قد ال تتوَ  ،لفقدان الطفل ‘الطبيعية‘هناك عدد من ردود الفعل 
لم تجربي أي واحدة نك أ، أو منها اَ كثير وأ، أو بعضها، بت إحداهاجرّ قد  من الممكن أنكطبيعية لألزمة. 

 .مطلقا   هذه التفاعالت من

 

ِ
 تغييراتِفيِنومك

 النوم أكثر من الالزم -
 نوم مضطرب -
 اإلطالقال تنامين على  -
ِ

 تغيراتِفيِالشهية
 عدم الشعور بالجوع -
 تناول الطعام من دون سبب -
ِ

 تغييراتِفيِالعواطف
 كتئابأو اإل حدةالوَ  -
 العََصبِيّة / ر المزاجتعكّ  -
 البكاء دون سبب واضح -
 أشياء صغيرةبسبب عر بالذّ الشعور  -
 يدةك وحمن تركضب الغ -
لتقصيره و  ‘نظام الرعاية الصحية‘  منضب الغ -

 بما فيه الكفاية هقيامعدم 
ك خطوات أكثر نفسك لعدم اتخاذ الغضب من -

 بطولية
 ك بفقدان/ تذكر اتمسببّ عاطفية من  ينتصبح -

 طفلك
ِ

 تغييراتِفيِسلوكك
تجدين صعوبة في اتخاذ القرارات أو صعوبة في  -

 الوثوق بالقرارات التي تتخذينها
 تشترين أشياء لست في حاجة اليها -
 ثم الرحيلع كل شيء، تفكرين في بيْ  -
تذهبين الى المتجر كل يوم -

 

 تغييراتِفيِتفكيرك

 السيطرة تفقدينالشعور وكأنك  -
مواد ال فيعلى التركيز  ةنفسك غير قادر ينتجد -

 المكتوبة
 ت قبل قليلأقرعلى تذكر ما  عدم قدرتك -
 طفلك بشأنأفكار ب مهووسةنفسك  ينتجد -
ذهن ال ةشاردوالنسيان، والخلط،  تصبحين كثيرة -

 عادي غيربشكل 
 مكان ما إلىلماذا ذهبت  تنسين -
م ل أشياء ، أوفعلتهاأشياء اإلحساس بالذنب إزاء  -

  يهاتفعل
 

 تغييراتِفيِمشاعركِتجاهِاآلخرين
 تعانينشعورك بأن ال أحد يفهم ما  -
والتحدث لفترة  بالهاتف االتصال باألصدقاء -

بعد محادثة  قطع المكالمةطويلة أو الرغبة في 
 قصيرة

 وأ يتصلوا بك أكثرأن للناس ينبغي  ك بأنهشعور -
 يتصلوا بك مطلقاال  أن

 شعورك بأنه ينبغي للناس أن يشركوك أكثر في -
 وحدك وكتركي أن نشطة أواأل

 التي جتماعيةاال التجمعات و الحفالت تجنبُ  -
 ين بهاتمتعسكنت عادة ما ت

 

 راتِفيِجسمكيتغي
 الصداع -
 اضطراب في المعدة -
 الشعور بالضعف و االرهاق -
مزيد من األوجاع واآلالمالشعور ب -

 
 

 عن بشكل مختلفيتعامل كل واحد مع ذلك . التعامل مع مرض خطير و فقدان الطفل تجربة معقدة جدا  
.مرة أخرى ‘ طبيعية‘  ين فيه أنكشعرتسمحدد زمني   لوَ جدْ  ليس هناك. اآلخر
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. 

 اإلعتناءِبنفسك
Taking Care of Yourself 

 .ن،ِوالوقت،ِوِالمكانِللحزنلنفسكِاإلذِِْامنحي
 .اعترفي بأن قلبك منكسر  •
لك بعض الراحة و يخفف عنك تراكم ذلك فر اسمحي لنفسك بالبكاء إذا كنت قادرة على ذلك. قد يوَ   •

 .العواطف
 (."لو أن كذا... لكان كذا" التي قد تقولين فيها) كاحتماالت والَوْهِميّة  كبوذنفي  تأملي  •
 .الموت سببحتجاج على االفي  يال تتردد  •
 .حدةإلى الوَ  تهربيحاول أن ال   •
 .عزيزفقيدك الذاكرة  أنك ال تحترمينال يعني الضحك   •
 

 .نفسكلِيستمعا
 .ئكشفا وىتمس و كحزن ىستوبم كوعيَ ي استخدم • 
 .احد آلخرمن وختلف ي األمرحيث أن . شفائهم هم وحزنباآلخرين فيما يخص كيفية  نفسك يال تقيس • 
 .هايقبلاوحدودك  يفهما • 
الذي يستغرقونه الوقت احترمي أو عائلتك.  شريك حياتك و/ ة التي يحزن بهاالطريقاحترمي  • 

 .للشفاء
 

 

 .تحدثيِمعِاآلخرين
 .أخبري من حولك بما تحتاجين منهم: المساعدة العملية، أوالدعم العاطفي، أو تقاسم الوقت  •
 .تعتقدين أنهم سيفهمونيكون من المفيد التحدث عن تجربتك مع طفلك إلى الناس الذين  قد  •
  .ةحيّ التحدث مع اآلخرين يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على ذاكرة طفلك   •
تي الالمشورة غير المرغوب فيها بالرغم من و همجميع عيوببالرغم من من حولك الناس دعم  يبلاق  •

 .بعض األحيانفي قد يقدموها لك 
 أو ةأو حضور مجموعة دعم فقدان الحمل ال يعني أنك ضعيف/المشورة المهنية و طلبكبأن  اعلمي  •

 .كفوءةغير 
 
 

 .ةِخاصةِلديكاألشخاصِالذينِلهمِأهمي ِمعِِالهادفةنشطةِاألفيِِشاركي
 .من الراحة قدرا   تمنحك التياألنشطة جربي   •
الرياضة، والمشي، ، والبستنةووالموسيقى، والفن،  ،والشعر ،والفلسفة ،اقتراحات: الدين  •

 .التأمل، والقراءة، والعمل التطوعيو، والروحانيات
حد هذه االقتراحات، أو أكثر من واحد، قد يساعد في تخفيف حزنك ويساعدك في إعطاء معنى أ• 

 .لتجربتك
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ِِمرحلةهذهِالتجاوزِ
 السنةِاألولىِوماِبعدها

Making It Through ~ The first year and beyond 
 

عمل . ومع ذلك، فمن الممكن الالصعبةهذه التجربة  بسبب ترنك قد تغيأياتك لن تكون هي نفسها، حيث ح
  .‘طبيعية‘ي لتكون ‘طريقة جديدة‘ يجاد إو على تجاوز هذه المرحلة

 

 الِتهربيِمنهاِ-الِتخافيِمنِمشاعركِ

عبير التبنفسك ل اسمحيمألوفة خالل السنة األولى من الحزن. الالكثير من المشاعر غير  ينسوف تواجه
 .عنها

، قد تواجهين فترات من البكاء، أو األلم الشديد، أو العزلة، أو اإلرهاق، أو الذعر، من األوقات في أي وقت
/ أو بالوحدة، أو الفراغ، أو الغضب و أو الخوف، أو الواقع المشوه، أو االكتئاب، أو القلق، أو الشعور

ذا ه بخصوص نقلقيتصابي  بالجنون. العديد من النساء الالتي مررن بهذه التجارب  لمب. أنت الذنْ 
 .مر طبيعيأنه إالموضوع. 

الحزن عملية متسلسلة. إنه عمل شاق، ولكن الطريقة الوحيدة للتعامل معه هي المرور من خالله. تعلمي 
حساسك إاإلنسياب مع  مشاعر حزنك. على الرغم من أن هذه المشاعر قد تكون مؤلمة، فهي ليست دائمة. 

 .لقبل، بل وربما أفض كما فعلت من بالواقع وتركيزك سوف يعودان إليك. سوف تعملين مرة أخرى، تماما  
 

 شاركيِمشاعركِمعِاآلخرين

التحدث عن مشاعرك مع اآلخرين يمكن أن يكون أداة هامة للمواجهة. في البداية، قد تجدين نفسك بحاجة 
ة قد يساعد في بعض األحيان. قد تشعرين ببعض القص   رواية. وتكرارا   ألن تحكي قصة وفاة طفلك مرارا  

 .فيها القصةين الراحة في كل مرة تقص  
ِ

 عنِمخرجِإبداعيِابحثي

قيام ، أو الالبْيتوبناء فِنَاء أتوجيه طاقاتك إلى شيء مادي، مثل التطريز، أوالرسم،  قد يكون مفيدا جدا  
ببعض المشاريع األخرى. بعض الناس يقولون: إن القيام ببعض النشاطات قد يساعد على تخفيف بعض 

عند االنتهاء من النشاط أو المشروع وهذا يساعد في بالتََحّكم  ا  شعورتعطيهم  امشاعر الحزن. يقولون أنه
 .تقليل شعورهم بالعجز

 

يساعدك على فهم عطيك معلومات ويقراءة عن الحزن. وهذا يمكن أن الفي  ينعند نقطة ما، قد ترغب
 .كعواطف

 

 .أيضا ا  جيد ا  منفذ قد يكونأفكارك ومشاعرك.  مذكرةالحفاظ على  يحاول
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ِعماالستفادةِمنِمجموعاتِالدِ 
 

ة مماثلة. يمكن أن يكون هناك مع مرور الوقت، قد ترغبين في مشاركة مشاعرك مع أشخاص لديهم تجرب
 ،ديثا  ح أو أصابتهم الحيرة ،أوذوا أو كلوا،. األشخاص الذين ثُ ري مع األشخاص الذين فقدوا طفال  ل فوْ عتفا

 .دعم مفيدة جدا  المجموعات  ونجدي ،في كثير من األحيان
 

ِإلىِمستوىِتوقعاتِاآلخرينِيِْق ِنِترِْالِتحاوليِأ
 

 ،زنفي الح فقط واحد'يجب' ال يوجد سوى  أنه جب' أن تحزني. تذكريقد يخبرك كثير من الناس كيف 'يَ 
 بحسمع األشياء  ينكيف تتعامل يلك الزمني. تعلموَ مشاعرك الخاصة وجدْ  تسايريان  'يجب' و هو أنك 

ن هناك عندما يكو ينجاهزة. سوف تعرف يلفعل األشياء قبل أن تكون دفعَ تُ لنفسك أن  يتسمح. ال درتكق
 .مناسب لكشيء 

 

ِِبصيغةِمبالغِفيهاِدِ لِالجِ حمِ الِتأخذيِماِيقولهِالناسِعلىِمِ 
 

سوف تسمعين كل أنواع التعليقات أثناء حزنك. قد تسمعين على سبيل المثال، "كوني صامدة و حافظي 
ا البعض"، أو "يمكنك المحاولة مرة أخرى" كمبعض مالديك ن، ما يزالتناممْ  ونا"، "كجأشك رباطةعلى 

ديهم ل. معظم الناس ةفي بعض األحيان قد تجعلك غاضبو ؛ قد تؤلمك هذه التعليقاتفي بعض األحيان 
 أنفسهم غيرهم  ونكونيقد  مأو أنه ونقوليماذا  ونعرفينهم فقط ال إك. ات حسنة و ال يقصدون إيذائنيّ 

 .مع هذا الموضوع مرتاحين
 

ِحاوليِأنِالِتستخدميِأيِموادِلمساعدتكِفيِتجاوزِهذهِالمرحلة
 
 

باعتبارها  ،قد يكون من الصعب التعامل مع تجارب الحزن المؤلمة. شرب الكحول أو تناول األدوية
 .فقط يؤخر عملية الحزن ،وسيلة لمواجهة الواقع

 

بهم  ينين تثقاألشخاص الذفاتصلي بالكثير من األدوية،  تتناوليننك تشربين الكثير أو أإذا كنت تعتقدين 
 .عن مستشار مهني لمساعدتك خالل هذا الوقت العصيب يبحثامع طبيبك.  يوتحدث

 

 .رأي طبيب آخر فخذيلدواء، اوصفات يصف لك الكثير من  كطبيبين أن إذا كنت تعتقد
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دِ  ار  و  االجتماعيةالم   
Community Resources 

 Public Health Nurse   ِِِِِِِِِِِممرضةِالصحةِالعامة 
 

. اتصلي تكأسريمكن لممرضة الصحة العامة الخاصة بك أن تقدم الدعم و الَمَواِرد لمساعدتك و مساعدة 
 .بمكتب وحدة الصحة األقرب إليك للتحدث مع ممرضة الصحة العامة

 مساءا   4:30إلى  صباحا   8:30من  ساعات الوحدة الصحية: 
 من االثنين إلى الجمعة

 
أيامِعطلةِنهايةِ العنوان

األسبوع/ِالعطلِ
ِالرسمية

 وحدةِالصحةِالعامة الهاتف

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

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

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

45470 Menholm Road, Chilliwack 604‐702‐4903 604-702-4900 شيليواك         Chilliwack 

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

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

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

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

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

20389 Fraser Highway, Langley 604‐613‐2872 604-539-2900 النجلي              Langley   

#400-22470 Dewdney Trunk Rd, Maple 
Ridge 

   Maple Ridge    ل ردجبما 604-476-7000 4892‐897‐604

7298 Hurd Street, Mission 604‐217‐1205 604-814-5500 ميشن                    Mission 

#200-7337 137th Street, Surrey 604‐592‐2049 604-592-2000 نيوتن               Newton    

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

 نيو وست منيستر
#220-10362 King George Boulevard, Surrey 604‐587‐7908 604-587-7900 نورث سري North Surrey 

#200-205 Newport Drive, Port Moody 604‐949‐7220 604-949-7200 تراي سيتيز         Tri-Cities 

15476 Vine Avenue, White Rock 604‐542‐4073 604-542-4000 White Rock/South Surrey 

 سوري ساوث /وايت روك 
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 Professional & Lay Counselling                        ِالمهنيةِوِاالجتماعيةِاتإلستشارا

1-800-909-6303 
www.bc-counsellors.org 

BC Association Of Clinical Counsellors 

 للمستشارينِالعياديين كولومبياِالبريطانية جمعية

 ر مينالند )منطقة فانكوفر و نواحيها(لووَ 

604-738-9950 

   2223-779-877-1باقي كولومبيا البريطانية

BC Bereavement Helpline 

 خطِالمساعدةِالهاتفيِللعزاءِ

  معلومات عن الخدمات االجتماعية     

 
604-584-7006 

Children’s Bereavement 

 عزاءِاألطفال

 مأوى جمعية سوري 

 سنة 12و  5لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

nsellingbc.comuco Counselling BC 

 ِإستشاراتِكولومبياِالبريطانية

 دليل المستشارين في كولومبيا البريطانية

 Employee and Family Assistance Programs َصاِحب اْلعََملباتصلي 

 برامجِمساعدةِالموظفينِواألسرة

604-951-8855 

 يوم(ال فيساعة   24)

Fraser Health Crisis Line 

 خطِصحةِفريزرِلألزمات

 خيارات الخدمات االجتماعية

604-852-2456 
604-520-5087 
604-795-4660 
604-948-0660 
604-530-1115 
604-826-2235 
604-584-7006 

604-531-7484 

Abbotsford         أبوتسفورد 
Burnaby            بي  ابيرن 

Chilliwack           شيليواك 
Delta                  لتا  د 

Langley               النجلي 
Mission               ميشن 

Surrey                 سوري 
     White Rock/وايت روك 

 /   South Surreyساوث  
 سوري                           

Hospice Society  

ى أْو   جمعيةِالم 

 مجموعة المشورة الفردية والممكنة

 

 

 

 

 

604-534-7921 Langley Community Services  

 الخدماتِاالجتماعيةِبمدينةِالنجلي
 سكان النجلي فقط

 فانكوفر
 

604-873-5013 

livingthroughloss.ca 

Living Through Loss Counselling Society 

ِانفقدالالجمعيةِاإلستشاريةِللعيشِوِتجاوزِمرحلةِ
 اإلستشارات الفردية والمجتمعية

 الّيُونَة في رسوم الدفع مأخوذة بعين االعتبار
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1‐866‐228‐8824 
multiplebirthscanada.org 

 : ي
ون  يد اإللكبر  البر

office@multiplebirthscanada.org 

Multiple Births Of Canada 

 الوالداتِالمتعددةِلكندا
 .دعم الزمالء واستشارة الموارد

    فرفانكو
 سوري    

 نيو ويست مينيستر 
604-875-2025  
www.reproductivementalhealth.ca 

Reproductive Mental Health Services 

 خدماتِالصحةِالنفسيةِاإلنجابيةِ)التناسلية(
 .بدون رسوم

من طرف مقدم  محالةتحتاجين إلى أن تكوني 
 .الرعاية الصحية الخاص بك

 فرفانكو
604-568-6556 
www.wishingwellscounselling.com 

Wishing Wells Counselling Service 

 للخدماتِاالستشاريةِ‘أفضلِالتمنيات‘ِ
 الُيُونَة في رسوم الدفع مأخوذة بعين االعتبار

ِ

ِ  
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 Support Groups    ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعممجموعاتِالدِ 

1-866-823-0141 
www.tcfcanada.net 

Compassionate Friends of Canada 

 األصدقاءِالرحماءِبـكندا
  تقدم في أماكن متنوعة

 
604-525-4347 
emptycradle@telus.net 

Empty Cradle 

 المهدِالفارغ
 ثاني يوم أربعاء من كل شهر كل

 في نيو وستمنستر

missfoundation.org Miss Foundation 

 ميسمؤسسةِ
  لدعم عبر اإلنترنتلمجموعة الدولية ال

 

604-742-3473 
info@canuckplace.org 

Parent and Sibling Grief Support Group 

 مجموعةِدعمِوِمواساةِاآلباءِوِاألمهاتِوِاألشقاءِ
 بليس، فانكوفركاناكس 

 لآلباء واألمهات واألشقاء الذين عانوا من فقدان طفل

604-852-2456 
info@abbotsfordhospice.org 

Perinatal Loss Support Group  

ال د ةِطفلِخاللِفقدانلِفريقِالدعم يط ةِبالو  ح  ةِالم   الف تْر 
 أبوتسفورد َمأَْوى

 
 

604-875-3788 
 

Pregnancy Loss Support Group 

 فقدانِالحمللفريقِالدعمِ
 ، لنساءكولومبيا البريطانية لمستشفى 

 أربعاء بالتناوبيوم كل ثاني 

   مساءا   6:00مساءا  إلى  4:00من 

ِ

ِ  
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   Websites  ِِِِِِِِِمواقعِاإلنترنيت

www.bcbh.ca British Columbia Bereavement Helpline 

كولومبياِبِالهاتفيِللعزاءِوِالمواساةِالمساعدةِخط
 البريطانيةِ

www.bcwomens.ca BC Women’s Hospital & Health Centre 

 مستشفىِنساءِكولومبياِالبريطانيةِوِمركزِالصحةِ

 المواضيع الصحية < الحزن و الفقدان

griefwatch.com Grief Watch 

 ِمراقبةِالحزن

missfoundation.org Miss Foundation 

 (لتعاطفِوالدعملأمهاتِميسِ)مؤسسةِ

multiplebirthscanada.org Multiple Births Canada 

 والداتِمتعددةِبكندا

< البحث عن الدعم< شبكة التوأمآباء وأمهات 
 دعم فقدان عزيز

www.sands.org.uk SANDS  

 )المملكةِالمتحدة(ِساندز

وفاة و  ميتالجنين الوالدة ل الخيريةالجمعية 
  الوالدة حديث الطفل

still-lifecanada.ca Still Life Canada 

ي ة ْمع  ِستيلِاليفِكنداِج 
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 Books for Adults ِِِِِِِِِِِكتبِللكبار  

 
A Grandparent’s Sorrow (Pat Schwiebert, Grief Watch, Portland, Oregan, 4th Ed., 2012) 

 (.2013، 4مراقبة الحزن، بورتالند، اوريغان، الطبعة بات شويبيرت، )، حزن جدّ 

 
A Silent Sorrow: Pregnancy Loss – Guidance and Support for You and Your Family 
(Ingrid Kohn & Perry-Lynn Moffit, Routledge, 2nd Ed., 2000) 

سرتك )إنغريد كون وبيري لين موفيت، روتليدج، ألاإلرشاد والدعم لك و -حزن صامت: فقدان الحمل 
 (.2000، الطبعة الثانية

 
Empty Cradle, Broken Heart (Deborah L. Davis, Fulcrum Publishing, 1996) 

 (.1996لنشر، ل فولكرومديفيس،   مهد فارغ، قلب مكسور )ديبورا

 
Ended Beginnings: Healing Childbearing Losses (Claudia Panuthos & Catherine 
Romero, Warner Books Inc., 1992) 

 (1992كتب ، للوكاثرين روميرو، شركة وارنر  بانولوس )كلوديا فقدان طفل مداواةالبدايات: نهاية 

 
Healing Your Grieving Heart After Stillbirth: 100 Practical Ideas for Parents and 
Families (Alan D. Wolfelt & Raelynn Maloney, Companion Press, 2013) 

ن وولفت واألسر )آال للوالدينعملية  فكرة 100: والدة وليد ميت( )ن بعد اإلمالصيالحز كقلب مداواة
 (.2013، لصحافةل كومبانيونمالوني،  رالين

 
Help, Comfort and Hope after Losing Your Baby in Pregnancy or the First Year 
(Hannah T. Lothrop, Da Capo Press, 2nd Ed., 2004) 

وثروب، دا كابو  السنة األولى )هانافي الحمل أو  خالل مرحلةمساعدة والراحة واألمل بعد فقدان طفلك ال
 (.2004، 2الطبعة لصحافة، ل

 
Into the Cave: When Men Grieve (Dr. Ronald G. Petrie, One to Another, Inc., 2001) 

 (2001خر، شركة، اآلواحد إلى من بيتري،  الرجال )الدكتور روناليحزن الكهف: عندما  داخل

 
Strong and Tender – A Guide for the Father Whose Baby has Died (Pat Schwiebert, 
Grief Watch, Griefwatch, Portland, Oregan, 2013) 

 (2013، أوريغانالحزن، بورتالند، مراقبة ، شفيبيرت  )بات هطفل يتوف الذي دليل لألب -لَيّن و  قويّ 

 
Surviving Miscarriage – You Are Not Alone (Stacy McLaughlin, Iuniverse Inc., 2005) 

 (2005، لونيفورس أنت لست وحدك )ستايسي مكلوغلن، شركة -اإلجهاض النجاة بعد 

 
 
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) 
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 عند الوالدة، أو ،الوالدةقبل  همطفلمات : دليل لآلباء واألمهات الذين ‘وداعا  ‘  بمعنى ‘مرحبا  ‘ تكون عندما 
 (2010،  3الطبعة، ريغانوأ، بورتالند، الحزنمراقبة بول كرك،  و شفيبرت أو بعد الوالدة مباشرة )بات

 

When Your Child Dies: Tools for Mending Parents’ Broken Hearts (Avril Nagel & 
Randie Clark, New Horizon Press, 2012) 

كالرك، نيو هورايزون  راندي)أفريل ناجل  نكسرةقلوب الوالدين الم لعالجعندما يموت طفلك: أدوات 
 (2012، للصحافة

 

You Can Help Someone Who’s Grieving: A How-To Healing Handbook (Victoria Frigo, 
Diane Fisher & Mary Lou Cook, Iuniverse, 2000) 

)فيكتوريا فريجو، ديان فيشر آند ماري لو كوك،  العالج يةالحزن: دليل كيفب يشعريمكنك مساعدة شخص 
 (2000، لونوفورس
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 Books for Children          لألطفالِكتب

 
Helping Children Cope With The Loss of A Loved One: A Guide For Grownups (William 
C. Kroen, Free Spirit Publishing Inc., 1996) 

 يتفري سبير ، شركةكرون ن )وليامي: دليل للبالغةسراألمع فقدان أحد أفراد للتعامل مساعدة األطفال 
 (1996لنشر، ل

 
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) 

خص ش حول كيفية التعامل مع موتخبر األطفال؟ دليل لمساعدة األطفال والمراهقين خطوة بخطوة نكيف 
 (2010، 4 الطبعة ،للصحافةما )دانيال شايفر وكريستين ليون، نيوماركت 

 
The Fall of Freddie the Leaf: A Story of Life For All Ages (Leo Buscaglia, Slack 
Incorporated, 2006) 

  (2006فريدي: قصة الحياة لجميع األعمار )ليو بوسكاليا، سالك إنكوربوريتد، الورقة سقوط 

 
We Were Gonna Have a Baby, But We Had an Angel Instead (Pat Schwiebert, Grief 
Watch, 2003) 

 (2003 ،الحزنمراقبة ، شويبرت  )باته من بدال   مالكا  نا أنجبنا ، ولكننجب طفال  سنكنا 
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ِمنافعِتأمينِالعملِوِالمرض 
Employment Insurance Sickness Benefits 
 

اعدة ى مسالحصول عل يكون بإمكانكقد فبسبب فقدان الحمل،  العمل حاليا   ك، وال يمكنينإذا كنت تعمل
 .تأمين التوظيفمالية مؤقتة من برنامج 

 .(EI لتوظيفلتأمين الطبي ال ين مؤهلة لمدفوعاتقد تكونف، أسبوعا   20الحمل أقل من  فترة تذا كانإ

  EI) لتوظيفلتأمين األمومة  ين مؤهلة لمدفوعاتقد تكونف، أسبوعا    20فترة الحمل أكثر من  تإذا كان

 

 :لمزيد من المعلومات، يمكنك

 .زيارة مركز خدمة كندا - 

 .على موقع شبكة اإلنترنت لخدمة كندا األمومة واألبوةالبحث عن منافع تأمين   -

 على االنترنت  IPG-017-1-808إجازة األمومة  -راجعة قانون العمل في كندا م  -
(www.canada.ca) 

 .(7218-206-800-1)التوظيف  لتأميناتصلي بهاتف خدمات المعلومات   -

 
  



 

www.fraserhealth.ca 

 .ة الخاص بكلك أخصائي الرعاية الصحيّ  التي يُقدمها صيحةالنّ  حلَّ مَ  هذه المعلومات ال تحل  
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 ،جدا   ا  صغير القََدمأَثَُر  ا كانمَ هْ مَ 
 

 فإنه مع ذلك         
 

 ترك بصمة في هذا العالمي 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


