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) (Hospice Søndergårdيف مكب ابحرم

ةطحم نم برقلاب ) (Søndergårdsområdetةقطنم يف عقتو ًاصخش 14
ةحوتفم يه ) (Måløv). (Hospice Søndergårdيف ةيلحملا تاراطقلا
 2010.لوأ نيرشت  /ربوتكأ  25ذنم نيميقملا لابقتسإل

عورشمك  Realdaniaنم معدب ) (Hospice Søndergårdسيسأت مت دقو
)”. (Hospice Søndergårdةديجلا ةيكتلا جمانرب“ دَعُملا جمانربلل يحيضوت
ريغ ةمظنم يهو  (OK-Fonden).يريخلا قودنصلا ةسسؤم اهلغشتو اهكلمت
نسلا رابك نكاسمو ةيسفنلا ضورعلاو نينسملا رود لاجم نمض لمعتو ةيحبر
.ةزجعلا رودو
فرغ عيمجو ةريغص ةريحب عقت ) (Hospice Søndergårdنم لامشلا ىلا
زيكرتلا بصنيو .ةريحبلا هذه ىلع لطت اهلعجي ٍلكشب ةديشم نيميقملا
لكش يف ريثأتلا ميقم لكل نكميو يلزنم عباط تاذ ةئيب ريفوت ىلع
.مامحلا كلذ يف امب ًاعبرم ًارتم  36اهتحاسم غلبت يتلا ةشورفملا هتقش
فئاظولل ًاقفو ةطيسبو ةحضاو ةقيرطب ةمسقم )(Hospice Søndergård
هباش امو رمسلاو سولجلل ةصصخملا ةكرتشملا تاحاسملا  -ةيساسألا
عيمجل ىنستي ىتح لخدملا نم برقلاب عقت نيفظوملل تاليهستلاو
.ةيصوصخلا نم ردق ىصقأ قيقحت نكاسملا
بيحرتلا ينعت امك ” ،لُزُن“ ينعتو ” “hospitumاهردصم ةملك يه )(Hospice
.ليزنلاب
ءارو نمكت يتلا راكفألاو ئدابملل اقفو لمعت )(Hospice Søndergård
.مهبراقأو ةريطخ ضارمأب نيباصملا صاخشألا جالعو ةفطلملا ةياعرلا
ةرتفلا يف مهئافش نم سوؤيملا صاخشألل ناكم يه )(Hospice Søndergård
.مهتايح نم ةريخالا
Lise-Lotte Andersen ،
لزنلا ةريدم

لزنلا ىلإ يتأي نم
؟)(Hospice

نم فيفختلا ىلع وه طقف زيكرتلا نكلو
ةلمتحم هتايح لعجو ضيرملل بعتم وه ام ةأطو
نأ يغبنيو .ريخألا اهئزج يف نكمأ ام ردق
ةبغر لزنلا ىلإ ئيجملا يف ةبغرلا نوكت
تناك اذإ ام ركذ بجي  ،كلذلو .هسفن ضيرملا
لزنملا يف ًالثم  ،ةماقإلل ىرخأ تارايخ كانه
.ىفشتسملا يف وأ صاخلا
لهاك لقثي ام نسحتيو فخي نأ ثدحي دقو
لوطأ ةايحلا روظنم اهعم حبصي ةجردل ضيرملا
ضيرملا عيطتسي يلاتلابو  ،عقوتملا نم
ًاليلق لزنملا ىلإ باهذلا نايحألا ضعب يف
لزنلا ىلإ ةدوعلا مث  ،تقولا ضعبل ءاضقل
ةبغر يه هذه تناك اذإ ضرملا دتشي امنيح
.هسفن ضيرملا

لوصحلا نكمي فيك
لزنلا يف ناكم ىلع
؟)(Hospice

هبيبط عم بلط ةرامتسإ ءلمب صخشلا موقي
تقولا يف جالعلا نع لوؤسملا بيبطلا وأ
عقوملا ىلع ةحاتم تابلطلا هذهو .يلاحلا
 (Hospice Søndergård) ،ﻠ ينورتكلإلا
سكافلاب وأ ديربلاب بلطلا لاسرإ يغبنيو
سَردُت كانهو  (Hospice Søndergård) ،ىلإ
ىقلتي فوس  ،قحال تقو يفو .تالاحإلا عيمج
سانلاو .هبلط ىلع در اهيف ةلاسر بلطلا مدقم
 ،وحنلا اذه ىلعو ًالوأ نوتأي ًاضرم رثكألا
ءاعدتسا نكميو .راظتنا ةمئاق كانه دجوت الو
كانه نأب نيموي وأ موي لبق هراطخإب صخشلا
ً.ارغاش ًاناكم
رايتخإ يف ةيرحلا لماك كرامندلا يف صخشلل
ةيموكحلا تاهجلا عفدتو  ،ديري يذلا لزنلا

دودح لخاد ةعقاولا قطانملل لقنلا فيلاكت
دحأ يف ةماقإلا ديرت تنك اذإو  ،ميلقإلا
يف رظنلا ذئدنع نكمي  ،ىرخألا دالبلا ميلاقأ
.تالصاوملا فيلاكتل ةيصخشلا ةيطغتلا

.ةيناجم يه ) (Hospice Søndergårdيف ةماقإلا
هعم نيميقملا ضيرملا براقأ ىلع بجوتي نكل
.ةصاخلا مهتابجو نمث عفد  ،لزنلا يف

؟ةماقإلا ةفلكت يه ام

قيرف ) (Hospice Søndergårdيف لمعي
نم ةيلاع ةجرد ىلع تاصصختلا ددعتم
ضارعأ نم فيفختلل نوبردم هدارفأو ةينهملا
مامتهإلاو ىضرملا عم نواعتلاو ضيرملا
ءابطألاو تاضرمملا لباقتو .براقألاب
خبطملا يفظومو يعيبطلا جالعلا ييئاصخأو
 ،نيعوطتملا قسنمو  ،نيعوطتملاو  ،تامدخلاو
مسقلا يف ضيرمتلا لوؤسمو  ،ريتركسلاو
.لزنلا ريدمو

نيذلا نوفظوملا مه نم
لزنلا يف مهلباقأس
؟)(Hospice

.لزنلا يف ًاضيأ ًارود ةنهكلل نأ امك
ةماقإلا كيلإ نيبرقملا صاخشألل نكمي ! -معن
وأ جوزلا ءالؤهب دَصقُيو  ،لزنلا يف كعم
.لافطألا وأ ءاقدصألا وأ ةايحلا كيرش

يبراقأل نكمي له
يف يعم لوزنلا
؟)(Hospice

رضحأ نأ نكمي له
يتاناويح يعم
؟ةفيلألا
يل زوجي له
؟نيخدتلا
لزنلا همدقي يذلا ام
؟)(Hospice

ناك املاط اهب بحرم ةفيلألا كتاناويح ! -معن
.كنكسم يف يه املاطو اهب ينتعت نأ كناكمإب

.نكسملا يف نيخدتلاب حمسي ! -معن

يف ةيرحلاو صاخلا نكسملا ىلا ةفاضالاب
ضورع كانه  ،تقولا نأشب رارقلا ذاختإ
ضيرملا اهنم يناعي يتلا ضارعألا فيفختل
 ،ةطشن ةريخأ ةيتايح ةرتف شيعل معدلاو ،
لماعتلل معدلاو  ،نيبرقملا ءابحألل ةحاسمو
معدلاو لاضعلا ضرملاب ةطبترملا رعاشملا عم
.تقولا لاوط براقألل
 (Hospiceيف ةماقإلا راتخت نأ لبق
نووعدم كتلئاع وأ  /و تنأ  øndergård) ،
S
قفتاو انب لصتإ .لزنلا ةرايزو مودقلا ىلإ
عيطتسنو كراظتنإ يف نوكن ىتح دعوم ىلع
.ناكملا يف ةلوج يف كباحطصإ

ىتح  ،يح نئاك يأ لثم لماعُأ نأ يف قحلا َّيدل
.يتوم
رظنلا ضغب  ،يلمأب كسمتلا يف قحلا يدل
.ريغتي فوس  ،هانمتأ ام تنك اذإ امع
نيذلا كئلوأ نم ةيانعلاو ةياعرلا يف قحلا يدل
هنأ نم مغرلا ىلع لمألاب نوظفتحي نولازي ال
.رَّيغتي دق
اميف يرعاشم نع ريبعتلا يف قحلا يدل
يتقيرطبو  ،كيشولا يتومب قلعتي
.ةصاخلا
تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا يف قحلا يدل
.يتحارب ةقلعتملا
جالعلا عقوت يف رارمتسإلا يف قحلا يدل
مل فدهلا نأ مغر ةيبطلا ةياعرلاو يبطلا
روعشلا يف نكلو ،ءافشلا يف لثمتي دعي
.ةحارلاب
ً.اديحو تومأ ال نأ يف قحلا يدل
.عجوتأ ال نأ يف قحلا يدل
ةقداص تاباجإ ىلع لوصحلا يف قحلا يدل
.يتلئسأل
ءافخإو عادخلل ضرعتلا مدع يف قحلا يدل
.ينع رومألا

نيرضتحملا قوقح

يل ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف قحلا يدل
.يتوم لوبقل يترسألو
.ةماركو ءودهب تومأ نأ يف قحلا يدل
ال نأو يتيلالقتسإب ظافتحالا يف قحلا يدل
ضراعتت تناك ول ىتح  ،يتارارق ببسب نادُأ
.نيرخآلا يأر عم
يبراجت نع ريبعتلاو ةشقانم يف قحلا يدل
.نيرخآلل ينعت تناك ًايأ  ،ةيحورلاو ةينيدلا
يرشبلا دسجلا ةمرح مرَتحُت نأ يف قحلا يدل
.يتوم دعب
سانأ يتياعرب موقي نأ يف قحلا يدل
مهف نولواحيو ةمحرلاو ةءافكلاب نوعتمتي
ءاقل يف يتدعاسم نأ نوريو  ،يتاجايتحا
.ءاطعو مرك  ،يتوم

 Ballerup Byvejعراش ىلإ ًالامش رد
 Smørum Parkvejعراش ىلإ ًاراسي رد
 Tueholmenىلإ ًانيمي رد

نأ يننكمي فيك
؟قيرطلا ىلع لدتسأ

 (Målov Station):ةيلحملا تاراطقلا ةطحم
 (Målovىلإ ) (S-Togيلحملا راطقلا لقتسإ
)Station
) C & Hطوطخلا(
 Søndergårds Alléعراش عبات
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Tueholmen 6
2760 Måløv
: 44 20 86 40فتاهلا
: 44 20 86 50سكافلا
www.ok-hsg.dk

