
اپ ایگ ےہ اُن ےک ےیل دنمرہج ذلی ادقاامت رکےن اچںیہ:  زی وافت   اکسٹ ڈنیل ںیم نج ولوگں اک وکیئ رقیبی زع

رباتؤ ایک اجےئ   • ور رہمابین اک  دردی ا
م

 اُن ےک اسھت درددنمی،ہ

م رکی  • ور اُن اک ارتحا ور ااقتعدات وک ںینس، ںیھجمس ا  امتم ولگ اُن یک وخااشہت، دنسپ ا

اہجں:   کی ایسی ہگج وہین اچےیہ   اکسٹ ڈنیل ا

ور ومت وک زدنیگ اک اکی دقریت ہصح اھجمس اج  •  ےئ مغ، یسک رقیبی زعزی یک وافت ا

تن رفامہ رکات وہ  اکی الھک رچلک وہ •  ہک اُںیھن وسگ انمےن اک ومعق ےلم    وج ولوگں وک اعمو

ور رواحین( اکی قح اھجمس اجات وہ  • ل ذجابیت، یلمع، امیل، امسیج ا احلص رکان )ومشب  دمد 

 ہک رہ صخش یسک رقیبی زعزی یک وافت رپ انمبس اعموتن احلص رک ےکس   ں ہی نیقی داہین رکےن یک وکںیشش یک اجیت وہ •

ور وتق دایتسب وہ •  ولوگں وک وسگ انمےن ےک ےیل ہگج ا

 ہک یسک رقیبی زعزی یک وافت یسک صخش یک زدنیگ ےک امتم ولہپؤں )ًالثم اقلعتت، وکسل، اکم یک ہگج( وک اتمرث رک یتکس ےہ۔  ہی اھجمس اجات وہ •

ور ویمکیٹن ےک ارفاد وک اعموتن رف  ن ا زی وفت وہ ایگ وہ، سج اک بلطم ہی ےہ ہک: اکسٹ ڈنیل ںیم ولگ اےنپ اےسی دووتسں، اخدنا  امہ رکےت ںیہ نج اک وکیئ رقیبی زع

 

واقت ںیم ہی فلتخم وہ ےتکس ںیہ  • ور ہی میلست ایک اجات ےہ ہک فلتخم ا ور مغ رپ ردلمع وک اھجمس اجات ےہ ا  ولوگں یک رضورایت ا

رمع رہ ےتکس ںیہ • ور اسری  ےلہپ رشوع وہ ےتکس ںیہ ا ہم ومت ےس  ور یسک رقیبی زعزی یک وافت اک دص  مغ ا

ہ   • تن احلص ےہ۔  نج ولوگں اک وکیئ رقیبی زعزی وفت وہ ایگ وہ ارگ و اسی وسحمس وہان اچےیہ ہک اںیھُن اس ےک ےیل اعمو  وفت دشہ صخش ےک ابرے ںیم ابت رکان اچںیہ وت اںیھُن ا

د وک یہ ںیہن وپری ویمکیٹن وک وہ اتکس ےہ  • ور مغ رصف ارفا زی یک وافت اک دصہم ا  یسک رقیبی زع

تن ےک ےیل  • دمد دایتسب ےہ ہک ااضیف اعمو اجیھب اجےئ ای اُن یک سک رطف رامنہیئ یک اجےئ  اس ابرے ںیم اجےنن ےک ےیل   ولوگں وک اہکں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رپ   ںیم یسک رقیبی زعزی یک وافت  اکسٹ ڈنیل 

ر )اچررٹ(  وغلں ےک ےیل وشنم ور اب  وچبں ا

زی وفت    ہی وشنمر ایبانت اک اکی ٹیس رفامہ رکات ےہ وج ہی ایبن رکےت ںیہ ہک مہ اکسٹ ڈنیل ںیم یسک اےسی صخش ای ولوگں ےک رگوپ وک ےسیک اعموتن  رفامہ رک ےتکس ںیہ نج اک وکیئ رقیبی زع

زی وفت وہ ایگ وہ اُس اک  ہی وشنمر اس وخاشہ رپ ینبم ےہ ہک اکسٹ ڈنیل ںیم وج ولگ اےنپ یسک   اجےئ  ایھچ رطح ایخل رھک   ااسنین قح ےہ ہک اُس اک  وہ ایگ وہ۔ سج صخش اک وکیئ رقیبی زع ۔ 

ہ بس ھچک رک ںیکس۔   اکسٹ ڈنیل ںیم رہ صخش یک اجےنن واےل ای اینپ ویمکیٹن ںیم یسک صخش یک وافت ےک دعب الکشمت ںیم التبم وہ ےتکس ںیہ اُن یک دمد رکےن ےک ےیل مہ وج ھچک رک ےتکس ںیہ  ہی     و

ہم د  ری ےہ ہک ہی نیقی دیہ رکے ہک ہی دصقم احلص وہ اجےئ۔ امہرے ایبانت دنمرہج ذلی ںیہ: ذ  ا

دنمرہج ذلی وبی اسٹئ رپ لم یتکس ںیہ   ور ااضیف ولعمامت   www.scottishcare.org/bereavementوشنمر ا

 

ور ومیظنتں ےن لم رک د ا  ایتر ایک اھت نج ںیم دنمرہج ذلی یھب اشلم ںیھت:   ہی وشنمر فلتخم ارفا
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