
 إختيارمدير 
اجلنازة

الجنازة هي وقت لتكريم طفلكما واإلحتفال بكل األمور العظيمة عنه. حان الوقت للمشاركة 
بقصصه وذكرياتك وحزنك، وفرصتك لقول الوداع مع العائلة واألصدقاء. 

مدير الجنازة بحاجة ألن يتم األتصال به إلجراء ترتيبات الجنازة. قد 
تريد التحدث مع عدد من مدراء الجنازات قبل أن تقرر من هو 

الشخص الذي ترتاح له أكثر. أنت قادر على مقابلتهم في منزلك 
أو في مكتبهم أو في أي موقع ترتاح له.

ليس هناك من حاجة لإلسراع بترتيبات الجنازة. من المهم أن 
تأخذوا وقتكم الكافي ألخذ القرارعندما تكونون جاهزين. يمكن 

 للمرشد االجتماعي أو فريق الدعم مساعدتك من خالل 
هذه االجراءات.

 أدناه الئحة باألسئلة التي قد تكون مفيدة عند إختيارك 
مدير الجنازة.

إذا كنُت أريد رؤية طفلي هل يمكننا الحصول على عدد 	 
المشاهدات الذي تحتاجه عائلتنا؟ هل نحن بحاجة للحصول 

على مواعيد؟

هل يمكننا أن نحصل على جسد ابننا في المنزل؟	 

لو كنت أرغُب، هل يمكنني أن أشارك في الغسل والتلبيس 	 
والعناية بجسد طفلي قبل أن يوضع جسده في النعش؟

ماهي التكلفة وما هي الخدمات اإلختيارية؟ مصاريف الجنازة 	 
تختلف إلى حد كبير. من المهم أن تعرف ما هي الخدمات 

التي ستتلقاها وما هي التكلفة لكل جزء. قد تريد اإلتصال 
بعدد من مدراء الجنازات للحصول على تسعيرات مفّصلة 

مكتوبة. إسألهم إن كان لديهم خطط للدفع.

ما هو التحنيط؟ هل هو ضروري؟ ماذا يتضمن؟ كم يكلف؟ 	 
لماذا علي أن أفكر به؟

هل تستخدمين المكياج بشكل روتيني؟ بعض الوالدان لم 	 
 يكونا سعيدين من استخدام المكياج على طفلهما من 

دون اذنهما.

ما هي أنماط النعوش المتوفرة؟ هل يمكنني إختيار لون 	 
خاص أو تزيين النعش؟

ماذا بخصوص األزهار أو البالونات أو الحمائم؟ هل نحن 	 
قادرين أن ننّظمها لو أردناها؟

لدّي بعض المعتقدات الثقافية والدينية التي أريدكم أن 	 
 تأخذوها بعين اإلعتبار— هل يقدر مدير الجنازة أن 

يحترم حاجاتي؟

ما الذي ينطوي عليه أكان الدفن أو حرق الجثة؟	 

متى يمكنني أن أحصل على رماد طفلي في المنزل معي؟	 

هل يجب علينا إشراك أطفالنا اآلخرين؟ كيف يمكننا 	 
إشراكهم؟

 Red للحصول على مزيد من المعلومات إنظر إلى
Nose Grief and Loss: )األنف ألحمر الحزن والفقدان(: 

rednosegriefandloss.com.au/support/article/
arranging-your-childs-funeral
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