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 ّقتی فردی در بیوارضتاى فْت هی کٌذ  
 

 
.  در ایي سهبى ؿبدلبًَ ثَ ػوب تظلیت هی گْیٌذEastern Healthهذیزیت ّ کبرهٌذاى 

 ًِبیت تالع خْد را خْاٌُذ کزد تب ثَ ػوب کوک کٌٌذ ثذاًیذ ثؼذ Eastern Healthکبرهٌذاى 
اس آًکَ فزدی در ثیوبرطتبى فْت هی کٌذ چَ اتفبلبتی هی افتذ ّ ػوب چَ کبرُبیی را ثبیذ اًزبم 

آًِب هی داًٌذ اػتمبدات ّ رطْم فزٌُگی، هؼٌْی ّ طٌتی . ثذُیذ کَ هٌبطت ػوب ّ هتْفی اطت
 . ثظیبر هتفبّتی در راثغَ ثب هزگ ّرْد دارد

 
 :ایي اعالػبت ثؼٌْاى راٌُوبیی ثزای هْارد سیز ارائَ هی ػْد

 ثزخی طْاالت هغزس ػذٍ در سهبى فْت کزدى فزدی در ثیوبرطتبى. 
 ػکض الؼول ُبی اصظبطی تززثَ ػذٍ ّلتی فزدی فْت هی کٌذ. 
 خذهبت صوبیتی ربهؼَ هضلی . 
  فِزطتی اس هظبئل ّ هْضْػبت طْدهٌذی کَ هوکي اطت السم ثبػذ هْرد پیگیزی لزار

 . گیزًذ
 

 :چگًَْ هی تْاًیذ از هٌسل با ها تواش بگیریذ- هترجواى ُوسهاى   
چٌبًچَ هکبلوَ ثَ سثبى اًگلیظی ثزای ػوب دػْار اطت ّ هی خْاُیذ ثب هب توبص ثگیزیذ، هیتْاًیذ 

 . تواش بگیریذ131450با شوارٍ - اس خذهبت هتزروی ُوشهبى تلفٌی اطتفبدٍ کٌیذ 
در اثتذا، اپزاتْری کَ ثَ سثبى اًگلیظی ؿضجت هی کٌذ تلفي را رْاة هی دُذ ّ ػوب ثبیذ هزاصل 

 : سیز را دًجبل کٌیذ
ارتجبط ػوب ثب . سثبًی کَ ؿضجت هی کٌیذ را ثَ اپزاتْر ثگْییذ ّ پبی تلفي هٌتظز ثوبًیذ  (1

 هتزرن ُوشهبًی کَ ثَ سثبى ػوب ؿضجت هی کٌذ ثزلزار خْاُذ ػذ، آًگبٍ 
 ػوبرٍ تلفٌی کَ هی خْاُیذ ثب آى توبص ثگیزیذ را ارائَ دُیذ   (2
  را هی داًیذ، آى را ًیش ارائَ دُیذ  چٌبًچَ ًبم فزدی کَ هی خْاُیذ ثب اّ ؿضجت کٌیذ  (3
پبی تلفي هٌتظز ثوبًیذ تب ارتجبط ػوب ثزلزار ػْد ّ هتزرن ُوشهبى ثَ ػوب کوک خْاُذ   (4

 . در اختیبر ػوب لزار هی گیزد* خذهبت هتزروی ُوشهبى هؼوْاًل ثَ ؿْرت رایگبى. کزد

 . اطت*  را دارًذ رایگبىایي خذهبت ثزای کلیَ طبسهبى ُبیی کَ ثْدرَ آًِب تْطظ دّلت تأهیي هی ػْد ّ ًؼبى 

 

Farsi – When Someone Dies in Hospital 
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  :Eastern Health ارتباعات شوا در

 

Eastern Health : پشػکبى، پزطتبراى، هذدکبراى ارتوبػی، کؼیؼبى ّ کبرهٌذاى هزالجت
ُبی هؼٌْی ثزای پبطخگْیی ثَ طْاالت ػوب، ارائَ اعالػبت ّ صوبیت اس ػوب در ایي سهبى 

 ػـز 5 ؿجش تب 9ػوب هی تْاًیذ اس رّسُبی دّػٌجَ تب روؼَ، اس طبػت . هْرْد هی ثبػٌذ
اس کبرهٌذاى ثخغ پذیزع ثخْاُیذ کَ ارتجبط ػوب را ثب ادارٍ یب . ثب کبرهٌذاى توبص ثگیزیذ

چٌبًچَ ایي افزاد در دطتزص ًجبػٌذ، . کبرهٌذی کَ هی خْاُیذ ثب اّ ؿضجت کٌیذ ثزلزار کٌٌذ
 .  هوکي اطت هزجْر ػْیذ ثزای آًِب پیغبهی صبّی رشئیبت توبص خْد را ثگذاریذ

 

 . در رّزُای تعغیل آخر ُفتَ تعذاد کارهٌذاى حاهی هعذّد هی باشذ
Angliss Hospital        6111 9764 (03) :تلفي 
Box Hill Hospital      3333 9895 (03)   :تلفي 

Healesville Hospital   4300 5962 (03)    :تلفي 
Maroondah Hospital           3333 9871 (03)    :تلفي 
Peter James Centre   1888 9881 (03)    :تلفي 

Wantirna Health    1200 9955 (03)    :تلفي 
Yarra Ranges Health   8888 9091 (03)    :تلفي 

Yarra Valley Community Health Service 381 130 1300:تلفي 
 . کلیَ ثیوبرطتبى ُب خذهبت تزروَ ُوشهبى رایگبى ارائَ هی دٌُذ 

 
 بعذ چَ اتفاقی هی افتذ؟        

 
 هتْفی در بیوارضتاى رّیت

هِن اطت کَ ثَ یبد داػتَ ثبػیذ . ثظیبر ػخـی اطت رّیت فزدی کَ فْت کزدٍ اطت تـویوی
 ثزای صوبیت اس ػوب funeral directorsکَ کبرهٌذاى ثیوبرطتبى یب هتـذیبى کفي ّ دفي 

 . عی ایي هزاصل هْرْد هی ثبػٌذ
 

. ثزای ثزخی اس افزاد رّیت فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ثخغ هِوی اس فزآیٌذ طْگْاری اطت
. تزتیجبت رّیت فزدی کَ فْت کزدٍ، در صبلیکَ ُوچٌبى در ثیوبرطتبى ثبػذ، اهکبى پذیز اطت
ًیبسُبی خْد را ثب کبرهٌذاى در هیبى ثگذاریذ ّ چٌبًچَ هٌتظز رطیذى دیگز اػضبی خبًْادٍ 

تظِیالت هْرْد در ثیوبرطتبى ُب هضذّد اطت ّ . ُظتیذ، کبرهٌذاى را اس ایي اهز هغلغ کٌیذ
 تؼییغ ّ تذفیي  هزاطنتزریش دادٍ هی ػْد رّیت فزدی کَ فْت کزدٍ اطت در هزکش ثزگشاری

funeral homeؿْرت گیزد  . 
 

فزدی کَ فْت کزدٍ اطت در ثیوبرطتبى هی هبًذ تب ػوب هتـذی کفي ّ دفٌی را تؼییي کٌیذ ّ ثَ 
 . هٌتخت ػوب اًتمبل دُذ تؼییغ ّ تذفیي  هزاطنهزکش ثزگشاریاّ اربسٍ دُیذ فزد را ثَ 
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 هرکس برگساری هراضن تشییع ّ تذفیي رّیت هتْفی در 

هتـذی کفي ّ دفي ًیش هی تْاًذ تزتیجبت رّیت فزدی کَ فْت کزدٍ اطت را ثزای ػوب 
رّیت . درخْاطت رِت رّیت هتْفی هوکي اطت ُشیٌَ ای در ثزداػتَ ثبػذ. ُوبٌُگ کٌذ

فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ثَ اػضبی خبًْادٍ یب دّطتبًی کَ ًوی تْاًظتٌذ در سهبى فْت ّی 
رّیت . در ثیوبرطتبى ثبػٌذ ایي فزؿت را هی دُذ کَ آخزیي خذاصبفظی ُب را اًزبم دٌُذ

یب خبک  (طْساًذى رظذ)هتْفی ُوچٌیي هی تْاًذ در ؿْرتیکَ کَ اّ ثزای تذفیي، آتغ طپبری 
 .  طپبری ثَ ایبلتی دیگز یب خبرد اس کؼْر اًتمبل دادٍ هی ػْد ثظیبر هِن ثبػذ

 
 

 برقراری ارتباط با هتصذیاى کفي ّ دفي 
Eastern Healthفزدی کَ فْت .  ًوی تْاًذ ثَ ػوب هتـذی کفي ّ دفٌی را تْؿیَ کٌذ

کزدٍ اطت هوکي اطت تزتیجبت هزاطن تؼییغ ّ تذفیي خْد را پیغ اس فْت کزدى ُوبٌُگ 
کزدٍ ثبػذ یب خْاطتَ خْد را ثَ اػضبی خبًْادٍ یب دّطتی ؿویوی یب اس عزیك ّؿیت ًبهَ 

ثزای پیذا . ایي تـوین ّی را ثب خبًْادٍ یب دّطتبى خْد در هیبى ثگذاریذ- اػالم کزدٍ ثبػذ 
کزدى یک هتـذی کفي ّ دفي ثَ راٌُوبی تلفي خذهبت هضلی خْد هزارؼَ کٌیذ یب ثب یکی اس 

 . کبرهٌذاى ثیوبرطتبى رِت دریبفت فِزطتی اس هتـذیبى کفي ّ دفي ؿضجت کٌیذ
 

 
  ترتیبات هراضن تشییع ّ تذفیي پیش پرداخت شذٍ 

پیغ اس تؼییي یک هتـذی کفي ّ دفي، چک کٌیذ کَ آیب فزدی کَ فْت کزدٍ اطت اّرالی کَ 
ًؼبًذٌُذٍ آى ثبػذ کَ تزتیجبت هزاطن تؼییغ ّ تذفیي خْد، اس رولَ تـویوبت خْد در هْرد 

 .   تذفیي، آتغ طپبری یب خبک طپبری، را ًشد ػزکتی خبؽ پیغ پزداخت کزدٍ اطت یب خیز
 

ُشیٌَ ُب ّ خذهبت ارائَ ػذٍ تْطظ هتـذیبى کفي ّ دفي هتغیز هی ثبػٌذ ّ ثَ ػوب تْؿیَ هی کٌین 
پیغ اس تـویوگیزی ًِبیی ثب چٌذیي ػزکت هتفبّت ؿضجت کٌیذ ّ آًِب را ثب ُن همبیظَ کٌیذ، تب 

اعویٌبى صبؿل ػْد ًیبسُبی ػوب ثزآّردٍ خْاٌُذ ػذ ّ ػوب ُشیٌَ ُبیی کَ ثب پزداخت آًِب 
 .  هْافمت هی کٌیذ را درک هی کٌیذ

 
 . ثزخی اس افزاد ثزای اًزبم هزاطن تؼییغ ّ تذفیي ّارذ ػزایظ دریبفت کوک هبلی هی ثبػٌذ

 
 

 تصویوات ّ گسیٌَ ُا  

هتـذی کفي ّ دفي هٌتخت ػوب ثب ػوب هاللبتی خْاُذ داػت تب در هْرد گشیٌَ ُبی تذفیي، خبک 
ػوب ُوچٌیي هی تْاًیذ اًتخبة . طپبری یب آتغ طپبری فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ثب ػوب ؿضجت کٌذ

کٌیذ کَ هزاطن تؼییغ، تذفیي یب یبدثْد، یب ُزگًَْ هزاطن یب ػجبدات ّ آئیي ُبی هذُجی دیگزی را 
 .     هغبثك ثب ًیبسُب، آداة فزٌُگی، هذُجی، هؼٌْی یب طٌتی خْد ثزگشار کٌیذ
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در ثزخی اس هْارد، خبًْادٍ ُب هوکي اطت ثخْاٌُذ هتْفی در صْهَ ػِز، ایبلتی دیگز یب خبرد 

در اطزع ّلت ثب هتـذی کفي ّ دفي رارغ ثَ . اس کؼْر تذفیي، آتغ طپبری یب خبک طپبری ػْد
 . ایي هظئلَ ؿضجت کٌیذ

 
تٌِب التشام . الشاهبت لبًًْی ثزای ثزگشاری هزاطن یب ػجبدات ّ آئیي ُبی هذُجی خبؽ ّرْد ًذارد

لبًًْی کَ ػوب ثبیذ آى را هزاػبت کٌیذ، اًزبم ُوبٌُگی ُبی السم ثزای تذفیي، خبک طپبری یب آتغ 
 . هؼتجز اطت (هزدٍ طْسخبًَ)طپبری رظذ هتْفی ثْاطغَ یک لجزطتبى یب آتغ طپبرگبٍ 

 
 آداب ّ رضْم ّیژٍ 

چٌبًچَ ُزگًَْ ًیبس خبؿی داریذ، اس رولَ آداة ّ رطْم فزٌُگی، هذُجی، هؼٌْی یب طٌتی، 
 اطت ثزگشار کٌیذ، لغفًب Eastern Healthکَ هبیلیذ در سهبًی کَ هتْفی تضت هزالجت 

 . کبرهٌذاى هب را در اطزع ّلت هغلغ کٌیذ
 

 
 هراقبت ُای هعٌْی 

کبرهٌذاى هزالجت ُبی هؼٌْی در ُز ثیوبرطتبى هْرْد هی ثبػٌذ ّ هی تْاًٌذ در ُوبٌُگ 
کزدى ُزگًَْ ًیبس هؼٌْی یب ػجبدات ّ آئیي ُبی هذُجی خبؽ هْرد ًیبستبى، اس رولَ توبص ثب 

 . ًوبیٌذگبى خبؽ هذُجی یب دطتیبثی ثَ کتت یب هتْى هذُجی تبى، اس ػوب صوبیت کٌٌذ
 

کبرهٌذاى هزالجت ُبی هؼٌْی ثزای ُوَ افزاد هْرْد هی ثبػٌذ، چَ ثَ دیي خبؿی ایوبى 
چٌبًچَ هبیل ثبػیذ ثب کبرهٌذاى هزالجت ُبی . داػتَ ثبػٌذ، چَ ثخْاٌُذ فمظ ثب کظی ؿضجت کٌٌذ

 . هؼٌْی ؿضجت کٌیذ، ثب آًِب توبص ثگیزیذ
 

 اطت کَ هی تْاًیذ در آًزب در Sacred Spaceُز ثیوبرطتبى ُوچٌیي هزِش ثَ فضبیی ثٌبم 
 .   خلْت فکز یب دػب کٌیذ

 
 

  Eastern Healthاًتقال هراقبت از 
پض اس تـویوگیزی در هْرد ثکبر گزفتي خذهبت هتـذی کفي ّ دفٌی خبؽ، آًِب هتْفی را ثَ 

 .   هٌتخت ػوب اًتمبل هی دٌُذfuneral home تؼییغ ّ تذفیي  هزاطنهزکش ثزگشاری
 

چٌبًچَ السم ثبػذ هتْفی کبلجذػکبفی ػْد، هوکي اطت تأخیزی در تزخیؾ هتْفی ثَ هتـذی کفي 
در تزخیؾ هی تْاًذ دخیل ثْدى هبهْر پشػکی لبًًْی  ػلت دیگز تأخیز. ّ دفي ؿْرت گیزد

 .  ثبػذState Coronerایبلت 
 

 گْاُی فْت 

کبرهٌذاى ثیوبرطتبى ایي گْاُی را ثَ . گْاُی فْت تْطظ گزٍّ پشػکبى درهبًگز تکویل هی ػْد
هتـذی کفي ّ دفي ارطبل هی کٌٌذ ّ اّ ایي گْاُی را ثَ ادارٍ حجت تْلذ، هزگ ّ اسدّاد 
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Births, Deaths and Marriages bureauًظخَ ای تأییذ ػذٍ تْطظ ادارٍ .  تظلین هی کٌذ
چٌبًچَ ثغْر فْری ثَ . حجت تْلذ، هزگ ّ اسدّاد اس عزیك پظت ثَ فزد هظئْل فزطتبدٍ هی ػْد

 .  ًظخَ ای اس گْاُی فْت ًیبس داریذ، لغفًب ثب هتـذی کفي ّ دفي ؿضجت کٌیذ
 

        
 اُذاء عضْ ّ بافت بذى 

 اس ػوب ثخْاٌُذ اُذاء ػضْ یب ثبفت ثذى را در Eastern Healthهوکي اطت کبرهٌذاى 
 . ًظز ثگیزیذ

 
ایي ػبهل ارائَ رضبیت ًبهَ کتجی ػوب ثَ ثزداػتَ ػذى اػضب یب ثبفت ُبیی خبؽ اس هتْفی ّ 
اُذاء آًِب ثزای پیًْذ ػضْ یب ثبفت ثَ فزدی ثظیبر ثیوبر ثزای درهبى ّ ثِجْد اّ ّ در ثزخی 

در ثزخی هْارد، فزدی کَ فْت کزدٍ اطت هوکي اطت . اس هْارد، ًزبت ربى اّ، هی ػْد
دطتْرالؼول ُبیی در ارتجبط ثب اُذاء اػضب ّ ثبفت ُبی ثذى خْد گذاػتَ ثبػذ، ّ اس ػوب 

کبرهٌذاى ُوچٌیي چک . خْاطتَ هی ػْد ثب ارائَ رضبیت خْد اس دطتْرالؼول ّی صوبیت کٌیذ
 خْاٌُذ کزد کَ آیب هتْفی هذارکی اس خْد ثزبی گذاػتَ اطت کَ در آًِب لیذ کزدٍ ثبػذ کَ 

 اُذاء کٌٌذٍ ػضْ یب ثبفت ثبػذ، تب اعویٌبى صبؿل ػْد ثَ خْاطتَ ُبی ّی اصتزام ًوی خْاُذ
 . گذاػتَ هی ػْد

 
چٌبًچَ هْاًؼی هذُجی یب فزٌُگی در ایي راثغَ ّرْد داػتَ ثبػذ، لغفًب طزیؼًب کبرهٌذاى را اس 

 . ایي اهز هغلغ کٌیذ
 

 : ثزای کظت اعالػبت ثیؼتز
 اُذاء سًذگی، طبسهبى اُذاء اػضب ّ ثبفت ُب ّ پیًْذ اػضبی اطتزالیب

www.donatelife.org   
  

  (کالبذشکافی)هعایٌَ ّ بررضی پص از هرگ 
 

 : دّ ًْع کبلجذػکبفی هتفبّت ّرْد دارد
 کَ در ثیوبرطتبى : هؼبیٌبت ّ ثزرطی ُبی پض اس هزگ غیز ّاثظتَ ثَ پشػکی لبًًْی

 اًزبم هی ػْد 
 کَ ثخؼی اس رًّذ ثبسثیٌی : هؼبیٌبت ّ ثزرطی ُبی اًزبم ػذٍ تْطظ پشػکی لبًًْی

 پشػکی لبًًْی ایبلت هی ثبػذ
     

  هعایٌات ّ بررضی ُای پص از هرگ غیر ّابطتَ بَ پسشکی قاًًْی
 هوکي اطت اس ػوب ثخْاٌُذ رضبیت دُیذ هتْفی تضت Eastern Healthکبرهٌذاى پشػکی 

چٌبًچَ اػتزاضی ًظجت ثَ اًزبم ایي فزآیٌذ . هؼبیٌبت ّ ثزرطی ُبی پض اس هزگ لزار گیزد
داریذ، یب در ارتجبط ثب آداة ّ رطْم فزٌُگی خبؽ فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ًگزاًی ای داریذ، 

ایي هؼبیٌبت ّ ثزرطی ُب ثَ کبرهٌذاى کوک هی کٌذ . ثظیبر هِن اطت کَ کبرهٌذاى را هغلغ کٌیذ
اغلت، . ػلت هزگ فزد را درک کٌٌذ، خـْؿًب اگز هزگ اّ ًبگِبًی ّ غیزهٌتظزٍ ثْدٍ اطت
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پیغ اس آًکَ تـویوی در ایي هْرد ثگیزیذ، . اػضبی خبًْادٍ ًیش هی خْاٌُذ ػلت هزگ را ثذاًٌذ
کبرهٌذاى درثبرٍ ایٌکَ چَ اتفبلی خْاُذ افتبد ّ ػلت هفیذ ثْدى آى ثب ػوب ؿضجت هی کٌٌذ، ّ هب 

ػوب را تؼْیك هی کٌین کَ ُزگًَْ طْالی کَ هوکي اطت داػتَ ثبػیذ را اس آًِب ثپزطیذ تب هْاردی 
کَ ّاضش ّ رّػي ًیظتٌذ یب در هْرد آًِب ًیبس ثَ اعالػبت ثیؼتز داریذ، ثزای تبى تْضیش دادٍ 

 . ػْد
 

 
 

ًظخَ ای اس گشارع هؼبیٌبت پض اس هزگ ثَ گزٍّ درهبًگز فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ارطبل 
پشػک خبًْادگی ػوب ًیش هی تْاًذ درخْاطت دریبفت ًظخَ ای اس ایي گشارع را . هی ػْد

خبًْادٍ ُب هی تْاًٌذ اس عزیك گزٍّ درهبًگز یب پشػک خبًْادگی خْد ثَ ایي گشارع . دُذ
 ُفتَ ثغْل ثیبًزبهذ ّ در ثزخی 4تِیَ ّ تکویل ایي گشارع هوکي اطت تب . دطتیبثی پیذا کٌٌذ

اس هْارد کَ هوکي اطت ًیبس ثَ اًزبم تزشیَ ّ تضلیل ُبی تخــی تز ثبػذ، دطتیبثی ثَ 
 . گشارع ًِبیی هوکي اطت سهبى ثیؼتزی ثجزد

  
 

 Victorian State Coronerدخیل بْدى پسشکی قاًًْی ایالت ّیکتْریا 
پشػکی لبًًْی سهبًی در هؼبیٌبت دخیل هی ػْد کَ ًیبس ثَ ثبسثیٌی طبثمَ پشػکی هتْفی ّ 

ایي هؼوْاًل ػبهل یک توبص تلفٌی ثیي ثیوبرطتبى ّ پشػکی . ػزایظ هزگ اّ ّرْد داػتَ ثبػذ
ثؼضی ّلت ُب، ثزای اًزبم ثبسثیٌی دلیمتز، فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ثبیذ اس . لبًًْی هی ػْد

 اًتمبل دادٍ Southbank, Melbourneثیوبرطتبى هظتمیوًب ثَ دادگبٍ پشػکی لبًًْی در 
 .   ػْد
 

 :  پشػکی لبًًْی عجك لبًْى هْظف اطت در هْارد سیز دخیل ػْد
  فزد ثغْر ًبگِبًی ّ غیزهٌتظزٍ ثویزد یب در احز تـبدف، رزاصت یب در ػزایظ

 غیزعجیؼی ثویزد 
  فزد پیغ اس هزگ در ثبسداػت پلیض ثْدٍ اطت 
   فزد عی رزاصی یب درهبى پشػکی ثغْر ًبگِبًی ّ غیزهٌتظزٍ هزدٍ اطت 
  پشػک لبدر ًجبػذ گْاُی فْت را ثب لیذ ػلت هزگ ثَ اهضب ثزطبًذ 
  ُْیت فزد ًبهؼلْم ثبػذ 
  فزد تضت هزالجت ادارٍ خذهبت اًظبًیDepartment of Human Services ٍثْد  
  فزد ثیوبری غیزداّعلت تضت هزالجت عجك لبًْى طالهت رّاى ثْدٍ اطت 
 

 
در ؿْرتیکَ کَ هزگ یک فزد هوکي اطت ًیبس ثَ هذاخلَ پشػکی لبًًْی داػتَ ثبػذ، یکی اس 

 هظتمیوًب ثب دفتز پشػکی لبًًْی هؼْرت خْاُذ کزد ّ ثؼذ ثب Eastern Healthپشػکبى 
خبًْادٍ هتْفی ًیش، در ؿْرت داػتي ُزگًَْ ًگزاًی، هی تْاًٌذ . خبًْادٍ هؼْرت هی کٌذ

 . ثزای دریبفت تْؿیَ ثب دفتز پشػکی لبًًْی هؼْرت کٌٌذ
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    هزکش خذهبت پشػکی لبًًْی 
 4444 9684 (03) تلفي 

 (خظ توبص رایگبى) 852 136 1800 توبص اس خبرد ػِز
 www.coronerscourt.vic.gov.au 

 
 
 
 
 
 

 :پشػکی لبًًْی عجك لبًْى هْظف اطت هْارد سیز را گشارع دُذ
  ًبم فزدی کَ فْت کزدٍ اطت 
  ػلل هزگ فزد 
  رشئیبت هْرد ًیبس ثزای حجت رطوی هزگ فزد 

        
 

 رًّذ بازبیٌی پسشکی قاًًْی 
در سهبى ثبسثیٌی ػزایظ ّ چگًْگی هزگ یک فزد، هوکي اطت السم ػْد کبلجذػکبفی یب 

چٌبًچَ ػوب ًوی خْاُیذ کبلجذػکبفی ثز رّی . آسهبیؼبت آطیت ػٌبطی ثز رّی فزد اًزبم ػْد
کبرهٌذاى آًگبٍ هی .  را اس ایي اهز هغلغ کٌیذEastern Healthفزد اًزبم ػْد، کبرهٌذاى 

تْاًٌذ خْاطتَ ُبی ػوب را ثَ پشػکی لبًًْی تْؿیَ کٌٌذ تب خْاطتَ ُبی ػوب هْرد ًظز لزار 
 . گیزًذ

 
 

ثظتَ ثَ ػزایظ هزگ فزد، هوکي اطت ُوچٌیي السم ثبػذ گشارػبت تخــی اس هتخــیي، 
تٌِب . ًظیز پلیض، پشػکبى، آتغ ًؼبًی ّ اظِبریَ ُبی ػبُذاى هزگ فزد روغ آّری ػًْذ

، ربیی کَ کلیَ ػْاُذ ّ (دادگبٍ اطتوبع)تؼذاد هؼذّدی اس هزگ ُب ػبهل دادگبٍ تضمیمبت رٌبیی 
 .    گشارػبت ثبسثیٌی خْاُذ ػذ، هی ػْد

 
 

هذاخلَ پشػکی . ثیؼتز تضمیمبت درثزگیزًذٍ افزادی هی ثبػٌذ کَ ثَ ػلل عجیؼی فْت کزدٍ اًذ
لبًًْی ثَ ایي هؼٌی ًیظت کَ ػخـی کبر اػتجبُی اًزبم دادٍ اطت یب اتفبلی افتبدٍ اطت کَ 

 .   اػضبی خبًْادٍ ثبیذ ًگزاى آى ثبػٌذ
 

 
دادگبٍ پشػکی لبًًْی فِزطتی اس خذهبت صوبیتی ثزای افزاد ّ خبًْادٍ ُبیی کَ درگیز ایي 

ایي خذهبت صوبیتی در ثزّػْر دادگبٍ پشػکی لبًًْی کَ اس . رًّذ هی ػًْذ در اختیبر دارد
، پلیض یب دادگبٍ پشػکی لبًًْی در دطتزص هی ثبػذ، Eastern Healthعزیك کبرهٌذاى 
 . هْرْد هی ثبػٌذ

http://www.coronerscourt.vic.gov.au/
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 تأخیر در ُواٌُگی هراضن تشییع ّ تذفیي 

چٌبًچَ پشػکی لبًًْی در ٌُگبم هزگ فزد دخیل ثبػذ، تزخیؾ هتْفی ثزای هزاطن تؼییغ ّ 
پض اس آًکَ پشػکی لبًًْی ّظبیف .  طبػت ثَ تأخیز ثیبفتذ24تذّیي هوکي اطت تب ثیغ اس 

خْد را تکویل کٌذ، هتـذی کفي ّ دفي هی تْاًذ هتْفی را اس ربًت ػوب هظتمیوًب اس دفتز 
 .   پشػکی لبًًْی اًتمبل دُذ

 
چٌبًچَ السم ثبػذ هزاطن تؼییغ ّ تذفیي را عی سهبى هؼیٌی ثزگشار کٌیذ، اس کبرهٌذاى 

Eastern Healthثخْاُیذ پشػکی لبًًْی را اس ایي اهز هغلغ کٌٌذ   . 
 

 
 

 هطائل ضْدهٌذ 
هوکي اطت توبیل داػتَ ثبػیذ اس فزدی دیگز، ػبیذ دّطتی اهیي یب ػضْی اس خبًْادٍ، 

. ثزخی اس افزاد رطیذگی ثَ ایي ّظبیف طْدهٌذ را هْحز هی داًٌذ. ثخْاُیذ ثَ ػوب کوک کٌذ
ًتزطیذ ّ اس دیگزاى . هِن اطت آى کبری را اًزبم دُیذ کَ اصظبص هی کٌیذ هٌبطت ػوبطت

کوک ثخْاُیذ چزا کَ هزدم در چٌیي سهبًی توبیل دارًذ هفیذ ثبػٌذ، اهب ًوی داًٌذ چگًَْ هی 
 .  تْاًٌذ کوک کٌٌذ

 
 ّصیت ًاهَ ُا

پیذا کزدى ّؿیت ًبهَ، دطتْرالؼول ُبی آخز یب ُزگًَْ طٌذ ّ هذرکی صمْلی هتؼلك ثَ هتْفی 
ّؿیت ًبهَ یب دطتْرالؼول ُبی آخز هی تْاًذ صبّی گشیٌَ ُبی هتْفی در . ثظیبر هِن اطت

طٌذ دیگزی کَ ثظیبر هِن . ارتجبط ثب هزاطن تؼییغ، تذفیي، آتغ طپبری یب خبکظپبری ثبػٌذ
 .اطت، تْافك ًبهَ هزاطن تؼییغ ّ تذفیي پیغ پزداخت ػذٍ یب ُوبٌُگی ثب لجزطتبًی خبؽ اطت

 
ثزای دریبفت هؼبّرٍ در هْرد ّؿیت ًبهَ ُب ّ دطتْرالؼول ُبی ًِبیی ثب ُز یک اس 

 : ًِبدُبی سیز توبص ثگیزیذ
  
 The Victorian State Trustees    

  6444 9667 (03) تلفي        
        www.statetrustees.com.au  

  
 The Victorian Legal Aid Commission    

  (ثزای توبص گیزًذگبى اس خبرد اس ػِز) 677 402یب  (03 )9269 0234 تلفي        
        www.legalaid.vic.gov.au 

 
  خـْؿی فزدی کَ فْت کزدٍ اطت، یب ّکیلی کَ خْد اًتخبة  (هؼبّر صمْلی)ّکیل

ثزای فِزطتی اس ّکال ّ هؼبّراى صمْلی ثَ راٌُوبی تلفي هضلی هزارؼَ - هی کٌیذ 

http://www.statetrustees.com.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
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 . کٌیذ
 

 حصر ّراثت 

دفتز صـز ّراحت ثخؼی اس دادگبٍ ػبلی اطت، کَ رطوًب هززی ّؿیت ًبهَ، فزدی کَ هزبس 
چٌبًچَ ّؿیت ًبهَ ای ّرْد ًذاػتَ . اطت دارایی ّ اهالک را هذیزیت کٌذ، را تؼییي هی کٌذ

را تؼییي خْاُذ  (هؼوْاًل ّارث ثالفـل هتْفی)ثبػذ، دفتز صـز ّراحت هززی ّؿیت ًبهَ 
دفتز صـز ّراحت ثَ ػوب رٌُوْدُبی هؼخؾ کٌٌذٍ ّظبیفی کَ السم اطت ارزا ّ تکویل . کزد

یب ػزکت اهبًت دار هوکي اطت ًبهشد کوک ثَ  (هؼبّر صمْلی)یک ّکیل . ػًْذ را خْاُذ داد
 . هظئْلیت ُبی هززی ّؿیت ًبهَ ػْد

 
    دفتز صـز ّراحت

 9296 9603 (03) تلفي 
 

 
 

 کوک ُسیٌَ تشییع ّ تذفیي 
 هوکي اطت ثزای افزادی کَ ًوی تْاًٌذ Bereavement Assistanceکوک هبلی طْگْاری 

چٌبًچَ ًیبس ثَ کوک ثیؼتزی داریذ، لغفًب . ُشیٌَ ُبی تؼییغ ّ تذفیي را پزداخت کٌٌذ هْرْد ثبػذ
 .  ثب یکی اس هذدکبراى ارتوبػی ثیوبرطتبى در ایي هْرد ؿضجت کٌیذ

 
  7778 9564 (03) تلفي

www.bereavementassistance.org.au 
 

 حوایت هالی 
تزتیجبت هزاطن تؼییغ ّ تذفیي هی تْاًذ پزُشیٌَ ثبػذ ّ ثزخی اس افزاد ّارذ ػزایظ دریبفت 

 . ُظتٌذCentrelinkصوبیت هبلی اس عزیك 
 Centrelinkثزای آًکَ ثذاًیذ آیب ّارذ ػزایظ دریبفت کوک ُشیٌَ ُبی هبلی ُظتیذ، ثب دفتز 

  . هضلی خْد توبص ثگیزیذ
www.centrelink.gov.au 

 
 

 چک لیطت - چَ کطاًی را بایذ هغلع کٌیذ 

چٌبًچَ ُوظز یب . ّلتی فزدی فْت هی کٌیذ، افزاد ّ طبسهبى ُبی هتؼذدی را ثبیذ هغلغ کٌیذ
ػزیک سًذگی تبى فْت کزدٍ ثبػذ، هوکي اطت السم ثبػذ رزئیبت صظبة ثبًکی هؼتزک خْد 

 .را ثَ ًبم خْد تغییز دُیذ
 

 :فِزطت سیز ثؼٌْاى یک راٌُوب ارائَ هی ػْد
    اػضبی خبًْادٍ، ثظتگبى، دّطتبى ّ ُوکبراى 
 

http://www.centrelink.gov.au/
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  ٍفزدی کَ ثؼٌْاى هززی ّؿیت ًبهَ ًبم ثزدٍ ػذ  
 
  (هؼبّر صمْلی)ّکیل  
 
    پشػک، دًذاًپشػک ّ دیگز هتخــیي ثِذاػتی کَ در سًذگی فزد هؼبرکت

 داػتٌذ
  

  (ثبًک ُب، هزبهغ هبلی هظکي، ؿٌذّق ُبی ثبسًؼظتگی)هؤطظبت هبلی  .  
 
  هظزذ ّ غیزٍ کَ آى فزد ػضْ آى ثْدٍ /ًوبیٌذٍ هذُجی یب کلیظب 
 
     Medicare  دیگز ؿٌذّق ُبی ثِذاػت ّ 
 
  َ(ثیوَ ػوز، هظکي، اتْهجیل ّ غیزٍ)ػزکت ُبی ثیو   
 
     ُن کبرفزهبی فزدی کَ فْت کزدٍ ّ ُن کبرفزهبی خْد ػوب، چٌبًچَ - کبرفزهبیبى

  . ثخْاُیذ اس طز کبر هزخـی ثگیزیذ
 

   Centrelink - ػالٍّ ثز . در ؿْرتی کَ فزد هشایبی ثبسًؼظتگی دریبفت هی کزد
 ُفتَ پض اس فْت اّ ّارذ ػزایظ دریبفت 14ایي، ُوظز یب هزالجت کٌٌذٍ هتْفی هوکي اطت تب 

کوک / چٌبًچَ پزداختی .  ثبػٌذBereavement Allowanceکوک ُشیٌَ طْگْاری 
 . ُشیٌَ هزالجت کٌٌذگبى را دریبفت هی کزدیذ، طٌتزلیٌک را اس ایي اهز هغلغ کٌیذ

     Centrelink 00 23 13  تلفي    
     www.centrelink.gov.au 
 
  ادارٍ اهْر ًظبهیبى طبثك Department of Veterans Affairs (DVA) 

  ( را دریبفت هی کزد DVAدر ؿْرتی کَ فزدی کَ فْت کزدٍ هشایبی ثبسًؼظتگی )
   6000 9284 (03) تلفي             
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    دّلت ّ ایبلت  - ادارٍ اهْر اًتخبثبت  

    
   RACV  ،آهجْالًض ،Vic Roads  

 ثزای هخبل، ثزای لغْ کزدى گْاُیٌبهَ راًٌذگی یب تغییز دادى ّ یب لغْ کزدى ػوبرٍ حجتی اتْهجیل   
 
 ثبػگبٍ ُب یب اًزوي ُب، ثزای هخبل، ػضْیت در گزٍّ ُبی ّرسػی یب ارتوبػی  
 
   ًَپظت خبًَ ّ طبیز خذهبت ػوْهی، هبًٌذ کتبثخب 
 
      ،ػزکت ُبی ارائَ دٌُذٍ ثزق، گبس، آة ّ تلفي، ثزای هخبل، ثزای لغغ کزدى گبس، آة

 ثزق ّ تلفي یب تغییز دادى اعالػبت هزثْط ثَ دریبفت کٌٌذٍ ؿْرتضظبة ُب 
 

 درک کردى غن ّ اًذٍّ  
 

 بیاًات ّ احطاضات هتفاّت  
. غن ّ اًذٍّ پض اس هزگ یک فزد هؼوْل هی ثبػذ ّ ثَ رّع ُبی هتفبّت اصظبص هی ػْد

ػکض الؼول ُبی رظوبًی، اصظبطی  ّ رّاًی ثظیبری ًظیز ػْک، دلتٌگی، ػـجبًیت، تِی 
ثْدى، تزص، ًْهیذی ّ یأص، تٌِبیی، گٌبٍ، ثی صظی، صبلت تِْع ّ افظزدگی اهکبى پذیز هی 

 . ثبػٌذ
 

غن ّ اًذٍّ هوکي اطت درثزگیزًذٍ اصظبص آراهغ ّ راصتی ًیش ػْد، خـْؿًب اگز فزدی کَ 
فْت کزدٍ اطت ثزای هذتی هزیض ثْدٍ، یب رّاثظ ػوب یب اػضبی خبًْادٍ ػوب ثب آى فزد ثب 

ثؼضی اس افزاد هوکي اطت اصظبص کٌٌذ دًیبی ػبى ثَ پبیبى رطیذٍ . هؼکالت رّثزّ ثْدٍ
یب هوکي اطت فزد ُیچ اصظبص هتفبّتی ًذاػتَ ثبػذ ّ ُوبًٌذ هؼوْل ثَ سًذگی خْد . اطت

 . اداهَ دُذ
 

اػضبی یک . ُیچ رّع ؿضیش یب غلغی ثزای ثیبى یب اصظبص کزدى غن ّ اًذٍّ ّرْد ًذارد
خبًْادٍ، ُوکبراى ّ دّطتبى ًیش هوکي اطت غن ّ اًذٍّ خْد را ثگًَْ ای هتفبّت اس دیگزاى 

 . ثیبى یب اصظبص کٌٌذ
 

هِن اطت ثَ یبد داػتَ ثبػیذ کَ چٌبًچَ غن ّ اًذٍّ ػوب طخت ّ عبلت فزطب اطت، هؼبّراى 
. هتخــی هْرْد هی ثبػٌذ کَ ثَ ػوب کوک کٌٌذ ّ در عْل ایي دّراى اس ػوب صوبیت کٌٌذ
چٌبًچَ غن ّ اًذُّی کَ اصظبص هی کٌیذ ًگزاى کٌٌذٍ اطت یب ػالئن یب تغییزات رظوبًی را 

 . تززثَ هی کٌیذ، ثَ پشػک، هؼبّر یب هتخـؾ ثِذاػت هضلی خْد هزارؼَ کٌیذ
 

 زًذگی کردى با غن ّ اًذٍّ 

 : ثزخی اس افزاد تزریش هی دٌُذ. تززثیبت غن ّ اًذٍّ ُز ػخؾ ثظیبر هٌضـز ثَ فزد اطت
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  اّلبت خْد را در کٌبر خبًْادٍ ّ دّطتبى طپزی کٌٌذ، در صبلیکَ ثزخی افزاد دّطت
 .  دارًذ تٌِب ثبػٌذ

  ّ اس آداة ّ رطْهی خبؽ پیزّی کٌٌذ، اس رولَ پختي غذایی هخـْؽ، اًزبم ػجبدات
ثزخی . آئیي ُبی هذُجی، رفتي ثَ لجزطتبى یب اهبکٌی کَ ثزای ػبى اس اُویت ثزخْردار اطت

اس افزاد هوکي اطت ثخْاٌُذ اس ربی هخـْؿی کَ ثب هتْفی ثَ آى هی رفتٌذ دیذار هزذد 
 . کٌٌذ
  ثزگزدًذ طز کبر یب ثَ فؼبلیت ُبی هؼوْل ثپزداسًذ، در صبلیکَ دیگزاى ًیبس ثَ هزخـی

 .  ثیؼتز یب ثبسگؼت تذریزی ثَ کبرُب ّ فؼبلیت خْد دارًذ
 یک دّطت، ػضْی اس خبًْادٍ، : ثب فزدی اهیي در هْرد اصظبطبت خْد ؿضجت کٌٌذ

فزدی دیگز هوکي اطت تزریش ثذُذ ثزبی . رّصبًی، هؼبّر/ُوکبر، پیؼْای هذُجی
 . ؿضجت کزدى ثب دیگزاى، ّلت خْد را ؿزف ًْػتي خبعزات کٌذ

  چٌبًچَ تززثَ . گزیَ کزدى اصظبطبت غن ّ اًذٍّ را اس ثذى خبرد هی کٌذ- گزیَ کٌٌذ
ػوب اس گزیَ کزدى ایي چٌیي اطت، ربیی کَ در آى اصظبص ایوٌی هی کٌیذ را پیذا کٌیذ ّ 

گزیَ کزدى ثزای ثؼضی اس . اصظبطبت خْد را اثزاس کٌیذ ّ ثگذاریذ اصظبطبتتبى لجزیش ػْد
 . افزاد هی تْاًذ دػْار ثبػذ

        
هِن اطت ثَ یبد داػتَ ثبػیذ کَ آًچَ ثزای ػوب هْحز ّ هفیذ اطت، هوکي اطت ثزای اعزافیبى ػوب هْحز 

در . صتی کظبًی کَ ثب ػوب ًشدیک ُظتٌذ هوکي اطت ًتْاًٌذ پبطخگْی اصظبطبت ػوب ثبػٌذ. ّالغ ًؼْد
پض اس عی کزدى . ؿْرت اهکبى، طؼی کٌیذ ثَ اعزافیبى خْد ثگْییذ السم داریذ چَ کبری اًزبم دٌُذ

هزصلَ غن ّ اًذٍّ ػذیذ خْد، هی تْاًیذ ثب دلت ثیؼتزی رارغ ثَ هظبئل فکز کٌیذ ّ اعویٌبى صبؿل کٌیذ 
آًچَ در یک سهبى ؿضیش ثَ ًظز هی رطذ هوکي اطت در . کَ تـویوبتی کَ هی گیزیذ هٌبطت ُظتٌذ

 . سهبًی دیگز اػتجبٍ ثبػذ
 

 
 

در ثزاثز غن ّ اًذُّی کَ داریذ ؿجْر ثبػیذ، چزا کَ سهبى عی کزدى غن ّ اًذٍّ ثزای ُز 
ثزای ثزخی اس افزاد، غن ّ اًذٍّ ُزگش آًِب را تزک ًوی کٌذ، اهب ثب . فزد هتفبّت هی ثبػذ

ثب کبُغ یبفتي ػذت غن ّ اًذٍّ، توزکش ثز خبعزات . گذػت سهبى لبثل تضول تز هی ػْد
 .هخجت ّ هخـْؽ ّ ػکل گیزی هزذد سًذگی ػخـی آطبًتز هی ػْد

 
تالع کٌیذ خْد را تضت فؼبر ًگذاریذ تب در هْرد هظبئل هِن، هبًٌذ فزّع خبًَ، اطتؼفب دادى، 
یب هزتت کزدى ّ دّر اًذاختي هتؼلمبت یب یبدگبری ُبی فزدی کَ فْت کزدٍ اطت تـویوگیزی 

 . کٌیذ
 

 حوایت از کْدکاى  
رّع کوک کزدى ثَ کْدکبى ثزای طْگْاری ّ اثزاس اصظبطبتؼبى اس یک فزٌُگ، آداة 

در ربیی کَ عجك . طٌتی ّ خبًْادٍ تب فزٌُگ، آداة طٌتی ّ خبًْادٍ ای دیگز هتفبّت اطت
آداة طٌتی هٌبطت ثبػذ، تالع کٌیذ کْدکبى را تؼْیك کٌیذ افکبر ّ اصظبطبتؼبى را هغزس کٌٌذ 

 .  ّ در ُز هزاطوی کَ ثَ یبدثْد ّ یب تزلیل هتْفی ثزگشار هی ػْد هؼبرکت داػتَ ثبػٌذ
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 هرگ چَ هفِْهی دارد؟ 

ثظتَ ثَ طي ػبى، کْدکبى غن ّ اًذٍّ خْد را ثَ گًَْ ای هتفبّت اس ثشرگظبالى اثزاس هی 
 : ایي هی تْاًذ ػبهل پزطیذى طْاالت سیبد در هْرد فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ػْد. کٌٌذ
  آًِب کزب ُظتٌذ؟ 
  ثزای آًِب چَ اتفبفی دارد هی افتذ؟ 
  کی ثَ هٌشل ثبس هی گزدًذ؟ 
  ثَ کزب هی رًّذ؟ 

 
چٌبًچَ کْدکبى ػوب هزگ یک صیْاى خبًگی یب فْت کزدى فزدی ػشیش را تززثَ ًکزدٍ 

ثظیبر هِن اطت کَ در ؿْرت اهکبى ثَ . ثبػٌذ، ػبیذ ثخْاٌُذ ثذاًٌذ هزگ چَ هفِْهی دارد
چٌبًچَ ػوب یب دیگز اػضبی . طْاالت کْدکبى پبطخی ؿبدلبًَ ّ هتٌبطت ثب طي ػبى ثذُیذ

خبًْادٍ تبى ثزای پبطخ دادى ثَ ایٌگًَْ طْاالت اصظبص راصتی ًوی کٌیذ، اس کبرهٌذاى 
 . ثیوبرطتبى، هتـذیبى کفي ّ دفي یب یک هؼبّر ثخْاُیذ ثَ ػوب کوک کٌٌذ

 
پبطخ ُبی هجِن، یب ًؼبى دٌُذٍ آًکَ فزدی کَ فْت کزدٍ اطت ربیی رفتَ اطت یب خْاثیذٍ اطت 

. تٌِب کْدکبى را گیذ هی کٌذ ّ ثؼضی ّلت ُب آًِب را ثیؼتز پزیؼبى ّ هضغزة هی کٌذ
ًذاًظتي ایي ّالؼیت کَ فزد کزبطت هی تْاًذ ثبػج ػْد کْدکبى طخت تز ثبّر کٌٌذ کَ دیگز 

ثؼضی ّلت . ثشرگظبالًی کَ هوکي اطت اس آًِب دّر ػًْذ، عجك لْلی کَ هی دٌُذ، ثبسگزدًذ
کْدکبى . ُب کْدکبى هوکي اطت ثتزطٌذ کَ ایي ثشرگظبالى ًیش هوکي اطت آًِب را تزک کٌٌذ

ًیبس دارًذ هکزرًا ثَ آًِب اعویٌبى دادٍ ػْد کَ چٌیي اتفبلی ًخْاُذ افتبد، ّ ػوب ُویؼَ آًِب را 
 . دّطت خْاُیذ داػت ّ اس آًِب هزالجت خْاُیذ کزد

 
کْدکبى ُوچٌیي هوکي اطت فکز کٌٌذ فزدی کَ فْت کزدٍ اطت کی ثبس هی گزدد، ّ ثزخی 

فکز هی کٌٌذ کَ هوکي اطت کبر خغبیی اس آًِب طز سدٍ ثبػذ کَ فزدی ُویؼَ ثب اّ در ارتجبط 
 . ثْدٍ، دیگز ثب اّ ارتجبعی ًذارد

 
 ابراز غن ّ اًذٍّ کْدکاى  

کْدکبى اغلت ثگًَْ ای هتفبّت اس رّع اثزاس اصظبطبت ثشرگظبالى، طْگْاری هی کٌٌذ ّ 
غن ّ اًذٍّ خْد را اس عزیك رفتبرُبیی ًظیز اضغزاة رذایی، کن اػتِبیی، خیبل پزداسی یب 

ثزخی اس کْدکبى هوکي اطت ثگًَْ ای رفتبر کٌٌذ کَ اًگبر . در ُن گظیختگی ًؼبى هی دٌُذ
گْػَ گیزی، در خْد فزّ رفتي یب ػذم اثزاس . هزگ ػشیشػبى ثز آًِب تأحیزی ًگذاػتَ اطت

ثبیذ ثَ کْدکبى فزؿت ُبیی . ػاللَ ثَ اًزبم فؼبلیت ُب هوکي اطت ػکض الؼولی دیگز ثبػذ
دادٍ ػْد کَ اصظبطبت خْد را ثَ رّع ُبیی ایوي ّ در ربیی کَ ثَ آًِب اعویٌبى هزذد دادٍ 

 .  هی ػْد، اثزاس کٌٌذ
 

ثؼضی ّلت ُب ثَ ًظز هی رطذ کْدکبى تضت تأحیز هزگ فزدی کَ هی ػٌبطٌذ لزار ًگزفتَ 
اًذ ّ هوکي اطت اصظبطبتؼبى را ثـْرتی ًبهٌبطت اثزاس کٌٌذ، ثزای هخبل، هوکي اطت عی 

خْد " هؼوْل"هزاطن تؼییغ ّ تذفیي ثبسی کٌٌذ یب ثخٌذًذ یب طزیؼًب ثَ اًزبم فؼبلیت ُبی 
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ایي ثذیي هؼٌی ًیظت کَ ایي هظئلَ ثزای ػبى اُویتی ًذارد؛ هوکي اطت ثَ ایي . ثبسگزدًذ
اگز کْدکبى . هؼٌی ثبػذ کَ پیغ اس رّثزّ ػذى ثب اصظبطبت خْد ًیبس ثَ سهبى دارًذ

هضغزة یب ًگزاى ًیظتٌذ، ثشرگظبالى ًجبیذ ًگزاى آًِب ثبػٌذ هگز آًکَ هتْرَ تغییزاتی در 
 .  رفتبر کْدک ػًْذ کَ غیزهؼوْل یب ًگزاى کٌٌذٍ اطت

 
ػوب ثبیذ هزالجت کٌٌذگبى کْدک، هبًٌذ هؼلویي ّ کبرهٌذاى پیغ دثظتبى، را اس ّلْع هزگ 

هغلغ کٌیذ تب آًِب ثتْاًٌذ ثگًَْ ای هٌبطت اس کْدک صوبیت کٌٌذ ّ اس ُزگًَْ تغییز در رفتبر 
 . کْدک آگبٍ ثبػٌذ تب ثتْاًٌذ ثز اّ ًظبرت داػتَ ثبػٌذ

 
 هشارکت کْدکاى در رّیت هتْقی 

در ربیی کَ عجك فزٌُگ ػوب هٌبطت ثبػذ، هؼبرکت کْدکبى در رّیت فزدی کَ فْت کزدٍ 
ثؼضی ّلت ُب کْدکبى دّطت دارًذ ػی ای هخـْؽ را در تبثْت . اطت ثبیذ تؼْیك ػْد

چٌبًچَ خْدػبى ًتْاًٌذ چٌیي کبری کٌٌذ، اػیبء را هی تْاى ثَ هتـذی کفي ّ دفي . لزار دٌُذ
 . داد تب آًِب اػیبء را در تبثْت ثگذارًذ

 
کْدکبًی کَ صوبیت هی ػًْذ ّ ثَ آًِب ایي فزؿت دادٍ هی ػْد کَ هتْفی را پیغ اس ثظتَ 

ػذى تبثْت رّیت کٌٌذ، اغلت ّالغ ثیٌبًَ آگبٍ هی ػًْذ کَ ایي فزد دیگز ًفض ًوی کؼذ، صزف 
ایي آگبُی هوکي اطت پذیزفتي هزگ فزد ّ ایي اهز کَ در داخل . ًوی سًذ ّ صزکت ًوی کٌذ

را ثزای ػبى آطبًتز - کَ هی تْاًذ هْرت اضغزاة آًِب ػْد - تبثْت یب در خبک سًذٍ ًیظتٌذ 
 .   کٌذ
 

 هشارکت کْدکاى در هراضن تشییع ّ تذفیي 
ػزکت دادى کْدکبى در ُز ثخؼی اس هزاطن، ػجبدات ّ آئیي ُبی هذُجی یب یبدثْد ثَ آًِب ایي 

ثظتَ ثَ . فزؿت را هی دُذ کَ اصظبص کٌٌذ ثخؼی اس آًچَ در صبل اتفبق افتبدى اطت ُظتٌذ
طي ػبى، هی تْاًیذ ثَ آًِب ایي فزؿت را ثذُیذ کَ داطتبًی را ثبسگْ کٌٌذ یب ًمبػی ای ثکؼٌذ 

صتی کبرُبی . کَ ًؼبى دُذ فزدی کَ فْت کزدٍ اطت چگًَْ ثزای آًِب اُویت داػتَ اطت
طبدٍ، هبًٌذ پخغ کزدى ثزگَ ُبی تْضیغ دٌُذٍ هزاصل هزاطن تؼییغ یب تذفیي یب چیشی یبدآّر 

 . هتْفی، ثزای ػزکت دادى آًِب کبفی هی ثبػذ
 

 
هِوتزیي ثخغ ُزگًَْ هؼبرکت کْدکبى، صضْر فزدی ثشرگظبل اطت کَ ؿبدلبًَ ّ هتٌبطت 

ایي فزد ثشرگظبل ثبیذ ثتْاًذ ثزای آًِب تْضیش . ثب طي آًِب ثَ طْاالتی کَ هی پزطٌذ پبطخ دُذ
دُذ چَ اتفبلبتی دارد هی افتذ ّ چزا، ّ هؼٌی ّ هفِْم کبرُبی هتفبّتی کَ دیگزاى اًزبم هی 

 . ایي فزد ثشرگظبل هی تْاًذ ػضْی اس خبًْادٍ یب دّطتی اهیي ثبػذ. دٌُذ چیظت
 

چٌبًچَ هی خْاُیذ کْدکبى را در ُز یک رْاًی آهبدگی ثزای هزاطن تؼییغ ّ تذفیي هؼبرکت 
دُیذ ّ اصظبص هی کٌیذ ًوی تْاًیذ ثشرگظبل صبهی آًِب ثبػیذ، تزتیجی ثذُیذ کَ ثشرگظبل 

دیگزی کَ اصظبص راصتی هی کٌذ ایي کبر را اًزبم دُذ، یب در ایي هْرد ثب هتـذی کفي ّ دفي 
 . ؿضجت کٌیذ
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 حوایت در ُفتَ ُای آتی 
 خذهات حوایتی 

رشئیبت توبص ثب ثزخی طبسهبى ُبی ربهؼَ هضلی کَ اس افزاد پض اس فْت فزدی ػشیش صوبیت 
هی کٌٌذ، هی تْاًٌذ ثَ صزف ُبی ػوب گْع دٌُذ ّ در سهبى طْگْاری ثَ ػوب کوک کٌٌذ، در 

 . سیز فِزطت ػذٍ اًذ
 

NALAG (VIC)  
 اًجوي هلی برای افراد ضْگْاری کَ فردی را از دضت دادٍ اًذ 

NALAG هی تْاًذ رزئیبت توبص هؼبّراى در ربهؼَ هضلی ػوب را ارائَ دُذ  . 
   (توبص رایگبى) 1800 100 023تلفي 

www.nalagvic.org.au 
 

    Grief Lineخظ اهذاد غن ّ اًذٍّ 
  ( ثؼذاسظِز3 ظِز تب 12)خذهبت هؼبّرٍ تلفٌی ثزای طْگْاری 

 ( 03 )9935 7400تلفي 
www.griefline.org.au 

 
 هرکس اضترالیایی غن ّ اًذٍّ ّ ضْگْاری  

 خذهبت هؼبّرٍ ثزای طْگْاری 
   2100 9265 (03) تلفي
 (توبص رایگبى) 1800 642 066یب 

www.grief.org.au 
 

  Road Trauma Support Teamگرٍّ حوایتی حْادث جادٍ 
 گزٍّ صوبیتی افزاد طْگْار  

  (توبص رایگبى) 1300 367 797تلفي 
 

 هراکس بِذاشت جْاهع هحلی ًْاحی شرقی 
 : ارائَ خذهبت هؼبّرٍ کن ُشیٌَ

 
 

  Inner Eastهزکش ثِذاػت ربهؼَ هضلی 
 ( 03 )9818 6703تلفي 

www.iechs.org.au 
 

   Eastern Access ،(EACH)ثِذاػت ربهؼَ هضلی 
www.each.com.au 

http://www.nalagvic.org.au/
http://www.griefline.org.au/
http://www.grief.org.au/
http://www.iechs.org.au/
http://www.each.com.au/
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    Knoxخذهبت ثِذاػتی ربهؼَ هضلی 

 6200 9757 (03) تلفي 
www.kchs.org.au 

 
    Monash Linkخذهبت ثِذاػتی ربهؼَ هضلی 

  1300 552 509تلفي 
www.monashlink.org.au 

 
   Inspiroخذهبت ثِذاػت ربهؼَ هضلی 

 ( Lilydaleلیلی دیل  )(03 )9738 8801تلفي 
www.inspiro.org.au 

 
    Whitehorse هزکش ثِذاػت ربهؼَ هضلی 

 2220 9890 (03) تلفي 
www.wchs.org.au 

 
    Yarra Valleyخذهبت ثِذاػت ربهؼَ هضلی 

   381 130 1300 تلفي
www.easternhealth.org.au/yarra/yvchs 

 
 

 ضازهاى ارائَ دٌُذٍ هراقبت ُای تطکیي بخش، 
 رّاًشٌاضاى، هذدکاراى اجتواعی ّ هشاّراى

  ؿضجت کٌیذ Eastern Healthثَ راٌُوبی تلفي هضلی خْد هزارؼَ کٌیذ یب ثب کبرهٌذاى 
 

 ّالذیي ضْگْار -هرکس غوخْاری دّضتاى

 . ثزای ّالذیٌی کَ اس هزگ فزسًذ پظز یب دختز خْد در ُز طٌی ّ ثَ ُز ػلتی رًذ هی ثزًذ
  (توبص رایگبى) 1800 641 091یب  (03 )9888 4944تلفي 

www.compassionatefriendsvictoria.org.au 
 

 
SANDS  :خذهات حوایتی هردٍ زایی یا هرگ ًْزاد زّدرش  

 . خذهبتی ثزای افزادی کَ تضت تأحیز هزگ ًْساد لزار گزفتَ اًذ
PH 1300 072 637 

www.sandsvic.org.au 
 

  ّ کْدکاى ّیکتْریا  SIDSضٌذرم هرگ ًاگِاًی ًْزاد
 307 308 1300  تلفي

http://www.kchs.org.au/
http://www.monashlink.org.au/
http://www.inspiro.org.au/
http://www.wchs.org.au/
http://www.easternhealth.org.au/yarra/yvchs
http://www.compassionatefriendsvictoria.org.au/
http://www.sandsvic.org.au/
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www.sidsandkidsvic.org 
 
   Sudden Infant Death Foundationًْزاد ًاگِاًی هرگ بٌیاد

 . خذهبت ثزای افزادی کَ هزگ ًبگِبًی ّ غیزهٌتظزٍ ًْساد را تززثَ کزدٍ اًذ
  9611 9822 (03) تلفي
 (توبص رایگبى) 1300 308 307یب 

 
 Cancer Council Victoriaاًجوي ضرعاى ّیکتْریا 

 20 11 13 تلفي 
www.cancervic.org.au 

 
 

 رِت کظت اعالػبت ثیؼتز لغفًب ثب ادارٍ هذدکبراى ارتوبػی 
 .  توبص ثگیزیذEastern Healthهزاکش ثِذاػتی 

 
 دضترضی بَ هٌایع اعالعاتی 

 ؿضجت کزدٍ ّ اس آًِب ثخْاُیذ هٌبثغ اعالػبتی رذیذ ثَ سثبًی Eastern Healthثب کبرهٌذاى 
 . کَ ػوب ؿضجت هی کٌیذ را ثَ ػوب هؼزفی کٌٌذ

 
 

 

 یادداشت ُا 
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