
ما الذي يجب فعله لو 
مات طفلك يف املنزل

ورقة الوقائع هذه تشرح ما يجب عليك فعله بعد موت طفلك إن كنت ترعاه في المنزل. من 
المهم أن تكون جاهزًا للشئ الذي البد من حدوثه وأن تحصل على الدعم للشخص الذي تحبه 

في خالل هذا الوقت.

بعد موت طفلك لست بحاجة ألن تفعل أي شيء على عجل. 
لو كنت تّود، يمكنك تمضية وقت مع طفلك قبل االتصال 

باألشخاص اآلخرين. عندما تكون أنت وعائلتك جاهزين عليك 
أن تتصل بفريق الرعاية الذي كان يقدم لكم الدعم في المنزل 

إلخبارهم بأن طفلك قد مات. يجب أن يكون لديك تفاصيل أرقام 
االتصال بالفريق بحيث يمكنك االتصال بأحد بعد ساعات العمل 

إن كنت بحاجة لذلك. الوالدان غالبًا ما يسأال إن كانا بحاجة ألن يخبرا 
الشرطة عند موت الطفل. هذا األمر غير مطلوب على العموم 

ألن موت الطفل كان متوقعًا ونتيجة للمرض المستفحل.

سيأتي مختص صحي إلى منزلكم ويصادق كتابيًا على أن 
طفلكم قد مات. هذه الرسالة أو المعاملة الورقية ُتسلم بعدها 
إلى مدير الجنازة. مدير الجنازة يمكنه الحصول على شهادة طبية 

رسمية فيما بعد من طبيبك.

عندما تكون جاهزًا سيأتي مدير الجنازة إلى منزلك. ترغب بعض 
العائالت في إبقاء طفلها في المنزل ألطول مدة ممكنة قبل 

الجنازة. تحدث مع مدير الجنازة حول خيارات إبقاء طفلك في 
المنزل إن كان هذا األمرهو ما ترغب بفعله.

مدراء الجنازات عادة مرنون جدًا وسيأتون إلى منزلكم في 
وقت يناسبكم. وهم أيضًا أيضًا يعملون 24 ساعة باليوم تحت 
الطلب ولكن يمكن أن يكلف مبالغ أكثرعند العمل خارج ساعات 

العمل المعتادة.

من المهم على العائالت أن تكون جاهزة للذي سيحصل إن جاء 
مدير الجنازة إلى منزلك. مثاًل سياسة بعض المؤسسات التي 

تقوم بالجنازات تكون بوضع األشخاص الذين ماتوا في كيس 
للتقيد بأحكام السالمة والصحة في مكان العمل قبل وضعه 

على حمالة وأخذه إلى العربة. إذا كان هذا ما سيحصل يمكنك 
أن تطلب إبقاء الكيس مفتوحًا بينما يغادر الطفل المنزل. البديل 
هو في أن يحمل شخص الطفل إلى سيارة مدير الجنازة ويضعه 

على الحمالة في تلك النقطة. يمكن أيضًا النظر في موضوع 
الخصوصية بما يختص بالمكان الذي يركن فيه مديرالجنازة للعربة 

بالقرب من مدخل منزلكم. 

قد ترغب بوضع لحاف )دونا( طفلك عليه، أو قد تريد أن يغادر 
مع لعبته المفضلة. هذه القطع المميزة يمكن االحتفاظ بها لك 
من قبل مديرالجنازة. عندما يحين الوقت لتسليم طفلك لمدير 

الجنازة قد تكون غارقًا بالعواطف. من المهم حصولك على 
الدعم من أحبائكم في هذا الوقت.

لو كنت ترغب أيضًا يمكنك زيارة طفلك في بيت الجنازة قبل 
الجنازة. تحدث مع مدير الجنازة لو كنت ترغب بالقيام بهذااألمر.
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