
عندما يكون إنسان مقرب قد

(فارق الحياة (1 

عندما يكون من الالزم توديع إنسان قضى نحبه فإن ذلك ال يكون خطوة سهلة. في نفس الوقت فإن ذلك يكون بالنسبة للكثير

من الناس ذو أهمية كبيرة في سياق التعامل مع واستيعاب الحدث، وهذا ما ينطبق عىل الكبار وأيضا عىل األطفال والناشئين.

عليكم أن تقوموا باحتواء طفلكم في األمر بصورة مفعمة بالحب والرفق ومتناسبة مع سنه، وأن تقوموا بإيضاح أن اإلنسان

المقرب لم يعد في استطاعته أن "يسكن" في جسده بسبب أن قلبه قد توقف عن النبض. في صحيفة المعلومات "كلمات

للموقف الحرج - التحدث مع األطفال بشأن مرض" وصحيفة المعلومات "كلمات للموقف الحرج - التحدث مع األطفال بشأن

مفارقة الحياة والموت" تجدون المزيد من المساعدة عىل صياغة عبارات مناسبة والمزيد من اإليحاءات واالقتراحات.

التوديع بعد الموت

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

عليكم التفاهم بشأن ومناقشة بأي شكل يمكنكم أنتم وطفلكم توديع الشخص الذي قضى نحبه. عند كون طفلكم ال يريد ذلك،

فيكون عليكم أن تأخذوا هذه الرغبة مأخذ الجد وأن تحاولوا فهم السبب الكامن وراء ذلك. يحتمل أن تكون - لدى طفلكم أو أيضا

لديكم أنتم أنفسكم - مخاوف تقف في طريق الرغبة الحقيقية. في هذه الحالة يكون في الكثير من األحيان من الممكن التغلب

عىل هذه المخاوف من خالل تخطيط جيد ومن خالل تصرف متحوط ومتئد خطوة بخطوة بحيث يتم جعل التوديع ممكنا.

نحن جميعا نريد عىل األفضل أن نحمي األطفال من التعرض لمشاعر مؤلمة ومن مشاعر فقدان شخص عزيز. لكن ذلك لألسف ال

يكون ممكنا عند التعامل مع الموت. األلم والحزن يكونان بال شك من العناصر المؤثرة في هذا الوقت ويمثالن أجزاء سوية

وصحيحة من االرتباط والتوديع. لهذا السبب يكون عليكم أن تحرصوا عىل أن ال يتمثل الهدف الذي تسعون لتحقيقه هو أن تقوموا

أوال وقبل كل شيء بحماية طفلكم من التعرض أللم، بل أن يكون الهدف عىل األحرى هو أن تقوموا باألخذ بيد طفلكم ومرافقته

عبر مشاعره الصعبة هذه.

عليكم التحدث مع الطفل وإخباره عن األشخاص الذين يقومون في الوقت الراهن باالهتمام باإلنسان الذي قضى نحبه

وبأنه يتم رعايته ومعاملته بصورة جيدة. بالنسبة للكثير من األطفال يكون من المهم جدا أن يسمعوا أن هناك أشخاص

آخرين يقومون باالهتمام واالعتناء باإلنسان الذي قضى نحبه.

يرجى منكم بقدر اإلمكان أن تحرصوا عىل اختيار مؤسسة دفن موتى ذات خبرة في مرافقة األطفال والناشئين المثقلين

باألحزان. عليكم التفاهم بشأن ومناقشة الكيفية التي يمكن بها احتواء طفلكم في مجريات الدفن والكيفية التي بها

يمكن لطفلكم أن يقوم بنفسه بالمشاركة وعمل شيئا ما.

في حالة ما إذا كان طفلكم متأكدا من أنه ال يرغب في التوديع بصورة شخصية أو في حالة ما إذا كان التوديع بصورة

شخصية غير ممكنا، عندئذ يوجد الكثير من اإلمكانيات الجيدة التي تؤدي الغرض أيضا من عىل الرغم من البعد. فيما

يتعلق بذلك يمكنكم عمل ما يلزم للحصول عىل مشورة وإيحاءات ويمكنكم أيضا االطالع عىل صحيفة المعلومات

"عندما يكون إنسان مقرب مصابا بمرض جسيم (3): كيف يمكن لطفلكم الحفاظ عىل قيام االتصال، أيضا بدون
زيارات".


