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ماذاسيحدث؟     
قد يقوم طبيبك العام باستخراج شهادة تؤكد وفاة شخص عزيز عليك بعد وفاته. وال يمكنك إجراء ترتيبات الدفن ما لم يصدر طبيبك هذه الشهادة ويوقع عليها. 

ي نيو ساوث ويلز.
ي سجل المواليد والوفيات والزيجات �ف

ي أو الشخص الذي يدير أمور الفقيد لتسجيل الوفاة �ف
يتم استخدام الشهادة من قبل الحانو�ت

العاماآلن؟ ي ماالذيسيقومبهطبي�ب
ُيطالب القانون طبيبك العام بتأكيد هوية الشخص المتو�ف وسبب الوفاة وظروفها.

ي حالة تو�ف الشخص:
عي بالوفاة �ف عي بحدوثها. ُيبلغ الطبيب ال�ش كما يجب عىل طبيبك أيًضا إكمال الشهادة الطبية ألسباب الوفاة أو إبالغ الطبيب ال�ش

وفاة عنيفة أو غ�ي طبيعية	 
وفاة مفاجئة ال يعرف لها سبب      	 
ي ظل ظروف مشبوهة أو غ�ي عادية	 
�ف

عي بالوفاة، فسوف يعطيك طبيبك العام معلومات حول اإلجراءات وخدمات الدعم. يتم إرسال شهادة الوفاة أيًضا إىل مكتب اإلحصاء  إذا تم إبالغ الطبيب ال�ش
اىلي وتستخدم للتحليل وتخطيط الصحة العامة.  األس�ت

قد يقوم طبيبك العام أيضا بإكمال شهادة حرق الجثمان إذا كان لها داٍع. 

المستقبل؟ ي
العام�ف ي ماالذيسيقومبهطبي�ب

: ي للتعامل مع عواطفك. قد يقوم طبيبك العام أيضا بالتاىلي
سيتحدث معك طبيبك عن مشاعرك عما إذا كنت بحاجة إىل دعم إضا�ف

بالتحدث معك عن الحزن وردود الفعل الطبيعة 	 
ي من حزن حاد	 

بالتحدث معك عن األدوية إذا كنت تعا�ف
ي الوصول إىل خدمات الدعم	 

ف �ف بمساعدة أقاربك وأصدقائك المقرب�ي

ي التحدث مع أحد.
قد يمنحك طبيبك العام أيًضا إحالة لإلرشاد إذا رغبت �ف

أنأفعل؟ ماذابوسعي
: ة بعد وفاة شخص عزيز عليك. سوف تحتاج إىل مراعاة ما يىلي ي يجب اتباعها مبا�ش هناك بعض الخطوات ال�ت

ترتيبات الدفن	 
ف	  الوصايا وبوالص التأم�ي
ف	  إخطار األشخاص المعني�ي
المساعدة المالية      	 
ي ذلك اإلرشاد	 

ة - بما �ف دعم لأل�ة الكب�ي

ةمعلوماتللمر�ف ن�ش
يوليو/تموز2020 ي

نسخةمحدثة�ف
بعد وفاة شخص عزيز عليك

؟ ي
تحتاجهام�ف ي

المعلوماتال�ت ماهي

القيامبهاآلن؟ ماالمطلوبم�ف

ماذاعىلأنأفعلبالشهادة؟

به؟ ي
وأصدقا�ئ ي

أرس�ت ماذايجبأنأخ�ب

أنأخطرهم؟ ّ منيجبعىلي

؟ ي يمكنأنأطرحهاعىلطبي�ب ي
مااألسئلةال�ت



ماهيأنواعالدعمالمتاحة؟
األزمات ي

الدعم�ف
beyondblue: الهاتف 636 224 1300	 
Lifeline: الهاتف   14 11 13 )عىل مدار الساعة(	 

لألطفالوالشباب
المركز الوطني لألطفال المفجوعين — اإلرشاد والمجموعات لألطفال: الهاتف 556 654 1300	 
ف 12 و25 عاًما والذين أصيبوا 	  اوح أعمارهم ب�ي  لوجه للشباب الذين ت�ت

ً
نت ووجها المقصف — تقديم اإلرشاد الجماعي والفردي ع�ب الهاتف وع�ب اإلن�ت

بال�طان أو فقدوا أحد أفراد األ�ة بسببه: الهاتف 932 835 1800
ف للبالغ�ي

المركز األسترالي للحزن والفجيعة— اإلرشاد ومجموعات الدعم: الهاتف 066 642 1800	 
مركز رعاية المفجوعين — اإلرشاد والدعم: الهاتف 3330 9869	 
أصدقاء الرحمة في نيو ساوث ويلز — مجموعة دعم األنداد: 621 671 1800 	 
دعم المفجوعين بسبب مرض اللوكيميا — اإلرشاد ومجموعات الدعم لمن فقدوا عزيًزا عليهم بسبب �طان الدم: الهاتف 420 620 1800	 
ي الوالدة: الهاتف 637 072 1300	   ووفيات األطفال حدي�ث

ً
ف ميتا ساندز أستراليا — الدعم لدى اإلجهاض ووالدة الجن�ي

العزاء — مجموعات دعم األرامل: الهاتف 2820 9519	 
: الهاتف 488 941 1300	  ف مؤسسة السعي للحياة — اعتكاف للمفجوع�ي

لكلاألعمار
قْد والفجيعة — إرشاد: الهاتف 9222 6882	 

َ
الجمعية الوطنية للف

ف واألطفال: الهاتف 1701 4862	  خدمة رعاية الحزانى في المرتفعات الجنوبية — إرشاد لألفراد واأل� والمراهق�ي

نت وسائلالدعمعىلاإلن�ت
نت راجع نشرة المعلومات عن الحزن والخسارة من E-Health للحصول عىل تفاصيل حول الدعم ع�ب اإلن�ت

أطباءأخصائيونقطاعخاص     
ي نفسي أو مرشد خاص.

تحدث مع طبيبك العام عن اإلحالة إىل أخصا�ئ

أينيمكننيمعرفةالمزيد؟
 	swslhd.health.nsw.gov.au : ي

المنطقةالصحيةالمحليةلجنوبغربسيد�ف
فهم الحزن	 
التعايش مع الذكرى السنوية واالحتفاالت الدينية والمناسبات الخاصة	 
األطفال والحزن - معلومات لمقدمي الرعاية	 

 	 humanservices.gov.au :وزارةالخدماتاالجتماعية— كيف تتصرف بعد وفاة أحد
 	coroners.justice.nsw.gov.au :محكمةنيوساوثويلزللطبالشرعي — رسم تخطيطي إلجراءات الطب الشرعي
 	service.nsw.gov.au :خدماتنيوساوثويلز— الوفاة والفجيعة

بعد وفاة شخص عزيز عليك

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا عىل تشخيص من طبيبهم.  
وهي غ�ي مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية 

الطبية المستمرة.

ات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد  ن�ش
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارية 

ي جنوب 
األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية �ف

 . ف ف المحلي�ي ف العموم�ي ي  والممارس�ي
غرب سيد�ف

https://www.beyondblue.org.au/
https://www.lifeline.org.au/
https://www.childhoodgrief.org.au/
https://www.childhoodgrief.org.au/
https://www.canteen.org.au/home/how-we-help/counselling-and-individual-support/
https://www.grief.org.au/ACGB/Bereavement_Support/ACGB/Bereavement_Support/Bereavement_Support.aspx?hkey=6d7b78f6-7d1b-408e-abe0-b417d5be15bf
https://www.grief.org.au/ACGB/Bereavement_Support/ACGB/Bereavement_Support/Bereavement_Support.aspx?hkey=6d7b78f6-7d1b-408e-abe0-b417d5be15bf
https://www.bereavementcare.com.au/services_adults.htm
https://www.bereavementcare.com.au/services_adults.htm
http://www.tcfnsw.org.au/
http://www.tcfnsw.org.au/
https://www.leukaemia.org.au/how-we-can-help/grief-support-services/
https://www.leukaemia.org.au/how-we-can-help/grief-support-services/
https://www.sands.org.au/
https://www.sands.org.au/
http://www.solace.org.au/nsw/
https://www.questforlife.com.au/
https://www.questforlife.com.au/
https://www.nalag.org.au/griefsupport
https://www.nalag.org.au/griefsupport
https://www.shbcs.org.au/
https://www.shbcs.org.au/
https://swsproject.healthpathways.org.au/Portals/31/factsheets/E-health%20grief.pdf
https://swsproject.healthpathways.org.au/Portals/31/factsheets/E-health%20grief.pdf
http://swslhd.health.nsw.gov.au
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Understanding%20grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Understanding%20grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Coping%20with%20anniversaries%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Coping%20with%20anniversaries%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Children%20&%20Grief%200214%20final.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/cancer/pdf/Children%20&%20Grief%200214%20final.pdf
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/death-and-bereavement
http://www.coroners.justice.nsw.gov.au/Pages/what_happens_process/first_steps/map_process.aspx
https://www.service.nsw.gov.au/guide/death-and-bereavement

