
مجموعة أدوات رعاية 

المواساة لقادة المجتمع 
ساعدنا وساعد نفسك وساعد اآلخرين

دليل البدء السريع

نص رسالة بريد إلكتروني

منشورات مواقع 
التواصل االجتماعي

ملصق رقمي

كتيب إرشادي رقمي لألسر 
التي تعيش حالة حداد

الموارد الرقمية )ارتباط تنزيل 

في رسالة بريد إلكتروني(

لربط  استخدامها  أمثالك  المجتمع  قادة  يستطيع  التي  المواد  من  مجموعة  عىل  هذه  األدوات  مجموعة  تحتوي 

مجتمعاتهم بما هو متاح مجانًا من الموارد والدعم من خالل مركز مساعدة رعاية األسرة الظاهري )VFAC( التابع 

.redcross.org/vfac للصليب األحمر عىل

ملصقات كبيرة

بطاقات مواساة

كتيب إرشادي لألسر 
التي تعيش حالة حداد

مواد مطبوعة )مرفقة(

هل أنت بحاجة للمزيد من المواد المطبوعة؟ اتصل بلجنة 
. الصليب األحمر المحلية عىل

http://redcross.org/vfac


هل تبحث عن مواردك الرقمية؟
ابحث عن رسالة بريد إلكتروني تحتوي عىل ارتباط تنزيل مواردك الرقمية ودليل البدء. هل عندك أسئلة؟ 

. اتصل بلجنة الصليب األحمر المحلية عىل

كتيب إرشادي لألسر التي تعيش حالة حداد

هذا الكتيب اإلرشادي مصمم لمساعدة اآلخرين عىل معرفة ما ينبغي فعله عند 

وفاة شخص عزيز. ويمكنك إرسال نسخة مطبوعة أو رقمية من الكتيب اإلرشادي 

بنية  اإلرشادي  الكتيب  ويقدم  عزيز.  شخص  فقد  من  يعانى  تعرفه  شخص  إىل 

أساسية وقائمة تدقيق بما ينبغي فعله، باإلضافة إىل ربطها بموارد مركز مساعدة 

رعاية األسرة الظاهري التابع للصليب األحمر األمريكي.

الملصقات

ضع الملصقات في المناطق كثيفة الحركة في مكان عملك أو أماكن مجتمعك. 

وال تتردد في طلب المزيد أو طباعة نسخ من ملف األصول الرقمية الخاص بك. 

بعض األماكن الرائعة لوضع الملصقات هي:

• المراكز االجتماعية.
• المدارس.
• المكتبات.
• الكنائس.

• متاجر البقالة.

كيفية استخدام المواد المطبوعة

بطاقات مواساة

تحتوي مجموعة األدوات هذه عىل ثالثة أشكال مختلفة من بطاقات المواساة. وعندما يفقد أحد معارفك من العمالء أو أفراد 

المجتمع شخًصا بسبب كوفيد-19، أرسل له بطاقة تحتوي عىل الموارد أيًضا.

يعاني أحد أفراد المجتمع من الفقد:
يفقد شخص في مجتمعك أحد األصدقاء أو 

أفردا األسرة بسبب كوفيد-19.

اكتب رسالة شخصية:
اكتب له رسالة شخصية عىل بطاقة مواساة 

سلمها  أو  بالبريد  وأرسلها  األحمر  الصليب 

باليد. 

يستلم فرد المجتمع بطاقتك:
مالحظة  مع  بطاقتك  المجتمع  فرد  يستلم 

مساعدة  مركز  موارد  عىل  ويتعرف  شخصية 

األحمر  للصليب  التابع  الظاهري  األسرة  رعاية 

األمريكي ويتمكن من الوصول إليها عبر الهاتف 

أو الموقع اإللكتروني. 

ادعم أفراد المجتمع

شارك المعلومات
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