
 

 ��جيل وفاة ��

 19 - كوفيدو�اء  جائحةغالس�و وكاليد خالل 
(Registering a death in  

Glasgow and Clyde during the COVID-19 pandemic) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   19 -و�اء كوفيد  التغ��ات �� ��جيل الوفيات خالل جائحة

 .�� هذا الوقت العصيب �عاز�نانود أن نقدم لك ولعائلتك 

لت�جيل الوفيات ��  لمتعودة�غي��ات �� العملية ال) طرأت هناك �وروناف��وس ( 19  –و�اء �وفيد  جائحة �سبب

هذا  من أّن مع أننا ع�� علم اسكتلندا. �شرح هذه النشرة ال��تيبات ا�خاصة املعمول ��ا حالًيا �� غالس�و وكاليد. 

 نأمل أن ت�ون هذه املعلومات مفيدة فوقف صعب للغاية ، امل

 

 

  19 -و�اء كوفيد  كيفية ��جيل الوفاة أثناء جائحة

��جيل الوفاة  ي�ون من املمكن لكإشعار آخر ، ولكن سأم�ن ال�جل إ�� غاية تم �عليق املواعيد وجًها لوجھ مع 

املستشفى / الطبيب العام ، أو الذهاب إ�� مكتب الت�جيل ال تحتاج إ�� جمع شهادة الوفاة من وأنت عن ُ�عد. 

 �خصًيا لت�جيل الوفاة.

 سيتم إرسال املعلومات إلك��ونيا و�مكن إكمال الت�جيل ع�� الهاتف •

 يكمل الطبيب الشهادة الطبية لسبب الوفاة (�شار إل��ا غالًبا باسم "شهادة الوفاة") •

ضوئًيا و�رسالها بال��يد اإللك��و�ي مباشرة إ��  الشهادة �حم الزمة ح�ى يتمال��تيبات الالطبيب  يتخذس •

 مكتب الت�جيل الذي ترغب �� استخدامھ

 سيتم إرسال الشهادة األصلية من قبل الطبيب إ�� مكتب الت�جيل  •

��خة من الشهادة ع�� ال��يد لغالس�و وكاليد مص�حة ال�حة الوطنية أن أيتش أس س��سل لك  •

 اإللك��و�ي

ن�خة ممسوحة من شهادة الوفاة ، سوف يتصل بك و�رتب موعًدا هاتفًيا ل�جل أم�ن البمجرد استالم  •

 لت�جيل الوفاة 

 

 

 www.nrscotland.gov.uk: ملز�د من املعلومات حول هذا ا�جزء من العملية ، ير�� ز�ارة



��جل عن ال�خص الذي أم�ن الما سيسألھ   
ّ
 تو�

 تھووظيف ھال�امل وعنوان ھاسم •

 ماوظيف��و  ال�املة ھأسماء والدي •

 اسم وعنوان طبيبھ العام •

�� اسكتلندا ،  األخ��ة إذا حدثت هذهفأو شرا�ات مدنية ، إذا �انت معروفة.  زواجتفاصيل والدتھ وأي  •

تار�خ العائلة االسكتلندي. ومع ذلك ، إذا حدثت  �� منظومةتفاصيل ال�جل البحث عن م�ن اليمكن أل 

�جل أن ترسل إل��م ��خة أم�ن الذات صلة خارج اسكتلندا ، فقد يطلب منك  �خصيةأي أحداث 

 ذلك. رقمية (ع�� سبيل املثال م�ح ضوئي أو صورة) من الشهادات ، إن أمكن

 

 �جل بما ي��أم�ن البمجرد اكتمال الت�جيل ، سيقوم 

(شهادة ��جيل الوفاة) ع�� ال��يد اإللك��و�ي مباشرة إ��  14��خة إلك��ونية من النموذج إرسال  •

 مدير ا�جنازة الذي اخ��تھ

 (شهادة ��جيل الوفاة) مباشرة إ�� مدير ا�جنازة الذي اخ��تھ 14إرسال ��خة مطبوعة من النموذج  •

 إرسال شهادة وفاة مختصرة لك (مجاًنا) •

 رسوم)مقابل دفع طلبت ذلك (كنت قد إذا  �امل من املستخرج ال�شر ��خة  •

 
 شهادات الوفاة ةمراجع

 NHS مص�حة ال�حة الوطنية أن أيتش أس اسكتلندا مراجعة شهادات الوفاة ، ال�ي تديرها مص�حةتقوم 

Scotland     بإجراء مراجعات عشوائية للتحقق من جودة ودقة الشهادات الطبية 
ً
لسبب الوفاة. يتم ، عادة

 .ؤدي أحياًنا إ�� تأخ�� قص�� �� إكمال الت�جيليقد مّما اختيار الشهادات �ش�ل عشوائي أثناء عملية الت�جيل 

 19و�اء �وفيد  ة تم �عليق عملية املراجعة هذه خالل جائح

 
ا�س)أخ��نا مص�حة   مرة واحدة (تيل أز و

إخطار اإلدارات ا�ح�ومية الوطنية وا�حلية بالوفاة ، ع�� سبيل عل يمكن أن �ساعدك هذه ا�خدمة االختيار�ة 

شارة الزرقاء. لا ال�خص أو معاش الدولة أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو استحقاقاتاملثال للتعامل مع 

، سيصدر لك  19 –ز�اء �وفيد  أثناء جائحة عادة ما يتم ذلك  عند الت�جيل.  يحدث هذا عادة أثناء الت�جيل.

 .استخدامھ إلكمال العملية من املن�ل ع�� الهاتف أو ع�� اإلن��نت لك رقًما مرجعًيا يمكنأم�ن ال�جل 

 
 
 



 جهات االتصال ل�حصول ع�� املشورة أو الدعم 

 الس�و وكاليد غأي أسئلة حول عملية الت�جيل ��  طرحل ا�خاص بك لمجلس التا�ع ل ت�جيلالير�� االتصال بمكتب 

 www.glasgow.gov.uk مدينة غالسكو
0141 287 7677 

 www.eastdunbarton.gov.uk إ�ست دونبارتو�ش��  
 0300 123 4510   

 www.west-dunbarton.gov.uk  دونبارتو�ش�� ويست 
01389 738 351 

 www.inverclyde.gov.uk  انفركاليد 
01475 714 250 

  www.eastrenfrewshire.gov.uk  نفروش��� ر إ�ست 
0141 577 3004 

  www.renfrewshire.gov.uk نفروش��� ر 
0300 300 0310 

   (NRS) (أن أر أس ) ال�جالت الوطنية السكتلندا

ت�جيل الوفيات �� اسكتلندا. ير��  الضرور�ة ل مسؤولة عن ال��تيبات NRS إّن مص�حة ال�جالت الوطنية السكتلندا

منطقة املص�حة الوطنية لل�حة أن أيتش  خارج ل�حصول ع�� تفاصيل م�اتب الت�جيل إذا كنت �عيش NRS ب  االتصال

 www.nrscotland.gov.uk  أس لغالس�و الك��ى وكاليد
 

      غالسكو الك��ى وكاليدلالوطنية أن أيتش أس  ال�حة   ملص�حة  العزاء  وموارد خدمات

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-services/ bereavement-
services/bereavement/ 

 : مواجهة ا�حزن  أن أيتش أس إنفورم 

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/ death-and-bereavement/coping-
with-grief 

  2227 600 0845 املطبوعاتاملساعدة و : خط ز للعزاءكرو  رعاية  خدمة

 مساء  4صباحا إ��  10مساء، ا�جمعة من  8صباحا إ��  10من االثن�ن إ�� ا�خميس من 

www.crusescotland.org.uk/support/leaflet 
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