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COVID-19 جةEFلقد فقدت أحد أفراد أ&ته ن 
  

 الظروف الخاصة لهذا الموت =مكن أن تجعل الحداد أ234 صع/.ة. قد (ان الموت
ة و F3ته مرة أخKانك رؤPامQ ائك محدودة . قد لم =كنTا ،و(انت آخر اتصاالتك مع أح  مفاجئ\

وطة àQوف الحجر cdالجنازة (انت م 
  

i تمر بها ، =مكنك االتصال Qأحد أعضاء فKlقنا ij̀ األ=ام أو tuالمحنة المؤلمة ال ij̀ لمرافقتك 
 األسابيع القادمة

 س�تيح هذا الدعم النف�i مساحة من حKlة ال~الم واالستماع واالهتمام لك ولعائلتك و y أو
 ألطفالك

 هذە المقاQالت الهاتف�ة �Kة ومجان�ة =قوم بها مختصون نفسيون وآطTاء نفسيون من
 .CRPPN - المركز اإلقل��i للصدمات النفس�ة Qار�س شمال

  =مكنك االتصال بنا
 عVW الهاتف عS الرقم 01 48 95 59 40

ا حtu الساعة 5 مساًء ` إ� الجمعة من الساعة 10 صTاح\ Fمن اإلثن� 
i �شF3 إ� تفاص�ل

tد الصو�K  خارج هذە الساعات ، ير � ترك رسالة ع� ال�3
 .االتصال الخاصة Qك

psychotrauma.avicenne@aphp.fr (
:jو kWlد اإللn VWال VWع 

ل¤i يتصل Qك مختص

ا الرج/ع إلى الجمع�ات التي تجمع بين عائالت الضحا=ا والتي =مكنها دعمك في  =مكنك أ=ض\
 إجراءاتك

 العuش في حداد: 06 15 14 28 31
fede.vivresondeuil@gmail.com http://vivresondeuil.asso.fr/ 

 آمبرانت ، مرافقة الحداد: 01 42 38 08 08
escanement@empreintes-asso.com https://www.empreintes-asso.com/ 

www.cn2r.fr المKÂد من الموارد على الموقع

 ~عض النصائح لألطفال

ا للتحدث مع أطفالك عن المتوj̀ دون إجTارهم ع� الق�ام Qذلك.  •كن متاح\

 انTÇه لشعورە كطفل ، =مكنك أن تTدأ Åسؤاله عما فهمه قTل اإلجاQة ع�
 أسئلته

 قد ال تتمكن من اإلجاQة ع� جميع أسئلته ، =مكنك القول أنك ال تملك جميع
 اإلجاQات

i قد تو Q iأن المتوj̀ قد tuس�طة ، وتجنب ال~لمات الÅ استخدم (لمات 
 =عود )(نائم ، ذاهب

 ال تتفاجأ إذا (ان الطفل Qحاجة إ� أن =كون أ234 مع الTÌار من حوله وأن =عزز
` QالÍسTة له Fالعالقات مع أولئك المهم� 

` يوiÏ يTعث ع� Fظل الحجر، حافظ ع� روت� ij̀ ، 
\
 إذا (ان ذلك ممكنا

ا \ F3االطمئنان للطفل ، مع ضمان أنه ال =عزل نفسه كث 

` ، من التعرض المفرط Fالغ�Tحما=ة األطفال من محادثات الQ إذا أمكن ، قم 
 .للقلق من وسائل اإلعالم

 .نحن جاهزون لمرافقتك حول الموت والحزن مع أطفالك


