مراسم ی ن
تدف�

مراسم ی ن
تدف� معموال به عنوان یک فرصت خوب برای وداع
تلقی میشود ،نە تنها فقط برای والدین و براداران و خواهران،
بلکه برای ن
کسا� هم که به خانواده نزدیک هستند .شما میتوانید
تصنیف کودکان و
اشعارمذه� و شعر بخوانید.
ب
فراموش نکنید که شما میتوانید چندین بار قبل از فرارسیدن
لحظه وداع ،فرزند خود را مالقات نمایید .شما میتوانید ،اگر
بخواهید ،لباسش را به تنش بپوشانید و اشیاء یادگاری را در
تابوت قرار دهید .برای یک برادر یا خواهر اجازە قرار دادن یک
هدیه شخیص یا یک ش
نقا� در آنجا میتواند باارزش باشد.
شما بعنوان والدین میتوانید خودتان خییل از کارها را برای مراسم
ین
تدف� انجام دهید ،اما مجبور نیستید ،کلیسای بیمارستان و
بنگاه کفن و دفن میتوانند در مهیاسازی به شما کمک کنند.

forskning om spädbarnsdöd och förbä�rad
omvårdnad av dem som har mist barn.

i kan då sjunga barnvisor
ammans och läsa dikter.

Alla bidrag �ll Stödfonden går �ll vår stödverksamhet, som fungerar som e� kompleتحقیقات و صندوقها
ment �ll
vården.
بنیاد نوزادان ( )Spädbarnsfondenدارای دو نوع صندوق

u kan träﬀa di� barn ﬂera
t är dags. Du kan, om du
n i egna kläder och lägga
er i kistan. För e� syskon
rdefullt a� få lägga ner en
n teckning.

ت
تحقیقا� ()forskningsfond
( )fondمیباشد ،یک صندوق
ن
پشتیبا� (:)stödfond
و یک صندوق

ت
تحقیقا� ساالنه جهت تحقیقات در مورد مرگ نوزادان
صندوق
ن
ت
و پرستاری به� از کسا� که فرزندی را از دست دادەاند بودجەای
اختصاص میدهد.
ن
پشتیبا� ،به عنوان افزودەای به مراقبت
کمک مایل به صندوق
ن
پشتیبا� ما اختصاص داده میشود.
و پرستاری ،به فعالیتهای

et är du som bestämmer
öra ceremonin och om den
eller borgerlig.

Persiska

بیاد داشته باشید که این شمایید در ی ن
تعی� شخص برگزارکننده
مذه� بودن یا یغ�
و
مذه� بودن مراسم ،تصمیم یگ�نده
ب
ب
هستید.
بنیاد نوزادان Spädbarnsfonden
بنیاد نوزادان ( )Spädbarnsfondenیک سازمان یغ� انتفاعی
ن
پشتیبا� ،اطالعات،
مذه� میباشد که در راستای
یغ�سیایس و یغ� ب
تحصیالت و تحقیقات کوشا میباشد .اساس این انجمن از طرف
ن
والدی� پ� ریزی شده است که آنها ی ز
ن� فرزند خود را از دست
دادەاند.
ما در خدمت شما هستیم .شما بعنوان عضو ،به مالقاتها،
گفتگو� ،مراسم یادبود و ن
سخ�انیها دعوت خواهید
گروهای
ی
گ
ین
شد .ما
همچن� تعطیالت خانواد� که بە اصطالح ”روزهای
آرام” نامیده میشود ترتیب خواهیم داد ،آنوقت شما میتوانید با
دیگران در مورد مصیبت خود درددل نمایید.

Till dig som
mist di� b

älder göra mycket själv inn, men du måste inte. Sjukegravningsbyrån kan hjälpa
delserna.
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g. Spädbarnsfonden är en
iöst obunden ideell organitar med stöd, informa�on,
rskning. Föreningens grund
själva har förlorat barn.

edlem inbjuden �ll träﬀar,
minnesstunder och förengerar också familjehelger
’’, då du kan tala med andبه شما که فرزند خود را از دست دادەاید
rlust har inneburit för dig.

årt a� kontakta oss, be en
gon på sjukhusetSpädbarnsfonden
om hjälp.

به شما که فرزند خود را از دست دادەاید

ماتم گنجایش احساسات بسیار مختلفی را دارد ،از پوچی کامل
گرفته تا خشم و غضب .هیچ احسایس اشتباه نیست .سؤال
”چرا؟” معموال تکرار میشود .مرگ یک آدم خردسال چه معنیای
میتواند داشتە باشد؟
آدم میتواند جوابهای خود را از طریق مختلفی جستجو نماید:
از طریق خدمات ن
درما� ،از طریق دین خود ،نزد ما در بنیاد
نوزادان ( ،)Spädbarnsfondenاز طریق تماس با خانواده
ت
های دیگری که دارای ی ن
تجربیا� هستند .خود چگونه عمل
چن�
ن
میک� مهم نیست ،مهم آن است که برای خود و خانوادەات
رضایتبخش باشد.
ما که این بروشور را نوشتەایم مادران و پدر نا� هستیم که ما
هم فرزند خود را از دست دادەایم .طبق تجربیات ما گفتگو
ن
پشتیبا�
و مالقات با دیگر نا� که دارای همان وضعیت هستند
گ
ارزشمندی خواهد بود و در مصیبت کمک بزر� است.

جمع آوری خاطرات

میم�د بسیار مهم است که والدین ت
ت
فرص�
وق� کودک خردسایل ی
ن
برای وداع بیابند .عجلەای در کار نیست .هر زما� که نیاز دارید
بر خود ارز نا� دهید .کودک خود را نزد خود داشته باشید .اگر
بگ�ید .با همدیگر عکس
میخواهید کودک خود را در آغوش ی
بگ�ید .ت
ح� اگر در آن لحظه احساس نامأنوس بودن به شما
ی
دست بدهد ،آن عکسها میتوانند روزی تبدیل به خاطرا�ت
باور ن
نکرد� بشوند.

میتوانید لباسهای کوکتان را به تنش بپوشانید ،اثر دست و
ین
همچن� با کمال
بگ�ید ،یک فر مویش را قیچی نمایید.
پایش را ی
میل از خانوادە و دوستان نزدیک خود بخواهید که به شما و
فرزندتان رس بزنند.

لحظه یادبود

اگر فرزندتان هنوز نامگذاری نشده یا اینکه اگر مرده بدنیا آمده
زیبا�
است یک مراسم نامگذاری میتواند تبدیل به لحظەی ی
بگردد .شما و خانوادەاتان میتوانید اسم فرزندتان را بر زبان
بیاورید ،با همدیگر آواز و شعر بخوانید و موزیک بنوازید.
ین
بگ�د.
کودکتان
خ� قرار ی
همچن� میتواند مورد دعای ی

برادران و خواهران

کودکان هم سوگواری میکنند ،اما همیشه به نحوه بزرگساالن
نیست .با کمال میل اجازه بدهید که هنگام وداع ،برادران و
خواهران کودک ی ز
ن� بهمراه شما باشند .این باعث خواهد شد آنها
ت
آسان� بتوانند سوگواری خانواده را تقسیم نمایند.
عملکرد کودکان معموال از طریق بازی و سؤال خواهد بود.
به ی ن
هم� دلیل کوشش نمایید که تا حد ممکن به سؤاالت آنها
مستقیم و صادقانه جواب دهید.

از دست دادن یک خواهر خردسال یا برادر کوچک میتواند برای
برادر یا خواهر ،موجب ن
ناام� شود .سعی کنید از طریق ایجاد
امنیت و با هم بودن زیاد ،با آن ضدیت نمایید.
گ
چگونه روزی زند� میتواند دوباره خوب بشود؟
بگ�یم؟
چگونه میتوانیم دوباره ین�و ی
”حاال”� وجود دارد اما بعداً چه وجود خواهد داشت؟
الآن
ی
ما ی ز
چ�ی را که داشتەایم هرگز پس نخواهیم گرفت.

خانواده ،خویشاوندان و دوستان

شاید برای دیگران مشکل باشد که بفهمند چه عکس العمل
گفتاری یا رفتاری داشته باشند ت
وق� که با کیس برخورد مینمایند
که فرزندش را از دست داده است .ی ن
بهم� دلیل واضح برایشان
توضیح بدهید که چطور میخواهید با شما برخورد بشود .با کمال
میل با خویشاوندان و دوستان در مورد افکار و احساساتتان
صحبت کنید.
اطرافیان ،در مورد اینکه چه ت
مد� آدم ”باید” سوگوار باشد
ت
نظریا� داشته باشند .اگر با اینها برخورد
بع�ض وقتها میتوانند
نمایید ،بیاد داشته باشید که این فقط نظریه است .هیچ ی ز
چ�
ت
درس� وجود ندارد .همه به نحوه مختلف سوگواری
غلط یا
مینمایند .و همه باید امکان این را داشته باشند کە آن را در
فراست خود انجام بدهند.

