
 )تل أس وانس /Tell Us Once" (أخبرنا مرةً "خدمة 
 
تساعدك ھذه الخدمة االختیاریة على إخبار دوائر الحكومة الوطنیة والمحلیة بالوفاة، على  

ز السفر، أو اسبیل المثال، للتصرف بإعانات الشخص، أو المعاش التقاعدي الحكومي، أو جو
أثناء الجائحة، سیصدر . عادةً أثناء التسجیلیحصل ذلك . رخصة القیادة، أو الشارة الزرقاء

لك أمین السجل رقًما مرجعیًا یمكنك استخدامھ إلكمال العملیة من البیت ھاتفیًا أو عبر 
 .اإلنترنت

 
 :للحصول على المزید من الدعم والمشورة، الرجاء التواصل مع

 
 :سجل فایف ناءأم
 

ُ  یل في فایف، الرجاء التواصلللسؤال عن عملیة التسج  .مناء سجل مجلس فایفمع أ
www.fife.gov.uk  03451 55 00 77أو 

 
 ):NRS( اندتلسكالسجالت الوطنیة إل

 
 إسكتلندامسؤولةٌ عن إجراءات تسجیل الوفیات في  اتلندسكالسجالت الوطنیة إل

https://www.nrscotland.gov.uk 
 
 )إنفورمإن أتش إس /NHS Inform(" أخبر ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة" 
 

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

 
العدید من صیغ التواصل المیسرة،  NHS Fifeتوفر ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة في فایف 

خٍ سھلة بما في ذلك صیغًا لألشخاص الذین یتكلمون بلغات المجتمع الذین یحتاجون إلى نس
القراءة، والذین یتحدثون لغة اإلشارة البریطانیة، أو یقرأون طریقة بریل، أو یستخدمون 

 .الصیغ الصوتیة
 
ولألشخاص الذین یعانون من مشاكل في السمع أو النطق، تُوفر ھیئة الخدمات الصحیة  

 .07805800005رقم خدمات الرسائل النصیة  NHS Fifeالوطنیة في فایف 
 

 :تواصل مع ،على المزید من المعلومات عن الصیغ المیسرةللحصول 
fife.EqualityandHumanRights@nhs.net  01592 729130أو رقم الھاتف 

 
 )2202 -5 النسخة. الرعایة الروحیة(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفاة في فایف حالة   تسجیل               



 
 عملیة تسجیل الوفاة 

 
 . نعرب لك ولعائلتك عن عمیق تعاطفنا في ھذه األوقات العصیبة 
 
توضح ھذه النشرة اإلجراءات الخاصة المطبقة حالیًا في ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة  

الوضع شدید الصعوبة، نأمل أن تكون ھذه ھذا وعلى الرغم من . NHS Fifeفي فایف 
أو /و www.nrscotland.gov.uk :الرجاء مشاھدة. المعلومات مفیدةً 

www.nhsinform.scot،  ٍبیانات التواصل (إضافیین  إذا احتجت إلى دعٍم ومشورة
 ). على الصفحة الخلفیة

 
 كیفیة تسجیل الوفاة  
 
لقد تم تعلیق مواعید أمین السجل وجًھا لوجٍھ حتى إشعاٍر آخٍر، ولكنك تستطیع تسجیل  

الطبیب أو /لست بحاجٍة إلى الحصول على شھادة الوفاة من المستشفى. الوفاة عن بعدٍ 
 . الذھاب إلى مكتب التسجیل شخصیًا لتسجیل الوفاة

 
 . بدًال عن ذلك، ستُرسل المعلومات إلكترونیًا، ویمكن إكمال التسجیل على الھاتف  •
 ").شھادة الوفاة"التي تسمى غالبًا ( "الشھادةَ الطبیةَ لسبب الوفاة"سیكمل الطبیب   •
سیتدبر الطبیب أمر تصویر الشھادة وإرسالھا بالبرید اإللكتروني مباشرةً إلى مكتب   •

 .التسجیل
 . الشھادة األصلیة إلى مكتب التسجیل بالبرید سیرسل الطبیب •
الشھادة "إلیك نسخةً من  NHS Fifeسترسل ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة في فایف  •

 .بالبرید "الطبیة لسبب الوفاة
التي تسمى (بالبرید  "الشھادة الطبیة لسبب الوفاة" المصورة منعند استالمك النسخة  •

 03451 55 00 99ب، الرجاء االتصال على الرقم من الطبی") شھادة الوفاة"غالبًا 
 .لتحدید موعٍد ھاتفيٍ مع أمین السجل لتسجیل الوفاة

 
 

 :للحصول على مزیٍد من المعلومات عن ھذا الجزء من العملیة، الرجاء زیارة
 https://www.nrscotland.gov.uk  أوwww.fife.gov.uk  
 
 
 
 
 

 
 :عن المتوفى األسئلة التي سیطرحھا علیك أمین السجل

 
 .اسم المتوفى الكامل، والعنوان المعتاد، والمھنة  •
 .امل والمھنةم األبوین الكاس  •
 .وعنوانھ) GP(اسم طبیبھ الممارس   •
 .رقم ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة، إن توفر  •
، یستطیع إسكتلنداإذا حصل ذلك في  .بیانات المیالد والزواج أو الشراكة المدنیة  •

ولكن، إذا  .اإلسكتلنديأمین السجل البحث عن البیانات في نظام تاریخ العائلة 
، قد یطلب منك أمین السجل أن ترسل لھ إسكتلنداخارج  ذات صلةٍ  حصلت أحداثٌ 

 .من الشھادات، إذا أمكن) مثل صورة ماسح، أو صورة فوتوغرافیة(نسخةً إلكترونیةً 
 
 :عندما تنتھي عملیة التسجیل، سیقوم أمین السجل بما یلي 
 
بالبرید اإللكتروني، ثم بالبرید ) أي شھادة تسجیل وفاة Form 14( 14إرسال االستمارة  

 .د الجنازة الذي اخترتھھمباشرةً إلى متع
 
 ).مجانًا(إرسال شھادة وفاة موجزة إلیك  
 .البریدإذا اشتریت النسخة الكاملة، ستُرسل إلیك ب 
 
 مراجعات شھادات الوفاة 
 
الشھادات الطبیة لسبب " جودةتُجري خدمة مراجعة وثائق الوفاة مراجعاٍت للتدقیق في  

آلخر في  قد یتسبب اختیار الشھادات عشوائیًا أثناء عملیة التسجیل من حینٍ . ودقتھا "الوفاة
یقوم بالمراجعات فریق مراجعین طبیین یتألف من . تأخیٍر صغیٍر في إتمام عملیة التسجیل

بإمكانك  ،للحصول على مزیٍد من المعلومات عن خدمة المراجعات. أطباء أصحاب خبرةٍ 
 dcrs@nhs24.scot.nhs.uk: إرسال برید إلكتروني إلى

 
 
 
 
 

http://www.nrscotland.gov.uk/

