
 

 

 

 ثبت وفات در گالسگو و کالید طی 

 19دنیاگیری بیماری کووید 
( Registering a death in Glasgow and Clyde during the 

COVID-19 pandemic – Farsi)  

 

  



 بعمل آمده است 19تغییراتی کھ در ثبت وفات طی دنیاگیری بیماری کووید 

 بدینوسیلھ مایلیم از صمیم قلب بھ شما و خانواده تان در این موقعیت بسیار دردناک تسلیت بگوئیم.

عادی ثبت وفات در (ویروس کرونا) الزامأ تغییراتی را در روند  19دنیاگیری بیماری کووید 
انگلستان بوجود آورده است.  در این برگھ توضیحاتی در مورد ترتیبات ویژه کھ در حال حاضر  
در گالسگو و کالید اجرا میگردد، درج شده است.  با وجودیکھ این موقعیت بسیار دشواریست، 

 مفید باشد.امیدواریم این اطالعات برایتان 

 ثبت کنید 19چگونھ میبایست فوت شخصی را در دورات دنیاگیری بیماری کووید 

قرار مالقات حضوری با نمایند ثبت احوال تا اطالع بعدی، قطع شده است، ھر چند میتوانید وفات 
تحویل را از راه دور ثبت نمائید.  الزم نیست گواھی فوت را از بیمارستان / مطب پزشک عمومی 

 بگیرید، و یا اینکھ بمنظور ثبت وفات بھ دفتر ثبت احوال مراجعھ نمائید.

 اطالعات را بصورت الکترونیکی ارسال مینمایند و ثبت وفات را پای تلفن انجام میدھید •
گواھی پزشک قانونی راجع  بھ علت فوت (معموأل آنرا "سند فوت" مینامند)، توسط پزشک  •

 تکمیل میگردد
اسکن و ایمیل کردن سند فوت توسط پزشک تنظیم میگردد کھ مستقیمأ بھ دفتر ثبت ترتیب  •

 احوال مورد نظرتان ارسال میگردد 
 پزشک سند اصلی فوت را بھ دفتر ثبت احوال پست میکند  •
نسخھ ای از این سند را بوسیلۀ ایمیل    NHS Greater Glasgow and Clydeسازمان  •

 برایتان ارسال مینماید
، با شما تماس میگیرند نمایندۀ ادارۀ ثبت احوال کپی اسکن شدۀ سند فوت را دریافت نمایدوقتی  •

 و بمنظور ثبت فوت، قرار تلفنی ترتیب میدھند

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این قسمت از مراحل، لطفأ از سایت ذیل دیدن کنید:
www.nrscotland.gov.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 اطالعاتی کھ نماینده اداره ثبت احوال در مورد شخصی کھ فوت نموده از شما میپرسد

 نام کامل، نشانی منزل و شغل ایشان •
 نام کامل پدر و مادرشان و شغل ھای ایشان •
 نام و نشانی پزشک عمومی شان •
ازدواج ھای مدنی ایشان.  اگر این در صورت اطالع، مشخصات تولد و ازدواج ھا و یا  •

ازدواجھا در اسکاتلند انجام شده باشد، نمایندۀ ادارۀ ثبت احوال میتواند سوابق را از طریق 
سیستم تاریخچھ خانواده ھای اسکاتلند پیدا کند.  اما، اگر وقایع زندگی خارج از اسکاتلند پیش 

شما تقاضا کند، در صورت امکان، نسخۀ آمده باشد، امکان دارد، نمایندۀ ادارۀ ثبت احوال از 
 دیجیتال اسناد (مثل یک اسکن و یا تصویر) را برایشان ارسال دارید.

 : وقتی وفات ثبت شد، نمایندۀ ادارۀ ثبت احوال

(گواھی ثبت وقوع وفات) را مستقیمأ توسط ایمیل، بھ مدیر  14نسخۀ الکترونیک فُرم  •
 تشییع جنازه مورد نظرتان ارسال مینماید

(گواھی ثبت وقوع وفات) را مستقیمأ از طریق پست، بھ مدیر تشییع  14نسخۀ چاپِی فُرم  •
 جنازه مورد نظرتان ارسال مینماید

 نسخۀ خالصھ شده از سند فوت را برای شما پست میکند (بطور مجانی) •
در صورتی کھ شما درخواست کنید، نسخھ ای از سند کامل را برایتان پست میکند (ھزینھ  •

 متحمل خواھید شد)ای را 

 بررسی اسناد وفات

خدمات بررسی اسناد وفات کھ بمنظور کنترل کیفیت و صحت گواھی پزشکی علت فوت، 
معموأل بھ بررسی تعدادی ، اداره میگردد (NHS Scotland)توسط سازمان بھداری اسکاتلند 

اسناد بطور تصادفی از گواھیھای پزشکی کھ بطور تصادفی انتخاب شده اند، میپردازند.  این 
در طول مرحلۀ ثبت وفات انتخاب میشوند و گاھی اوقات منجر بھ تأخیر کوتاھی در تکمیل 

 روند ثبت میگردد.

 ، مرحلۀ بررسی متوقف شده است.19در طول دوران دنیاگیری بیماری کووید 

 خدمات یک بار بھ ما بگوئید

این خدمات اختیاری میتواند بھ شما کمک کند تا وقوع فوت را بھ کلیھ ادارات دولتی ملی و 
محلی اطالع بدھید، از قبیل رسیدگی بھ مسائل مربوط بھ مزایای دولتی، حقوق بازنشستگی  

بمنطور پارک مجانی ماشین.  معموأل دولتی، پاسپورت، تصدیق رانندگی و گواھی معلولیت 
، نمایندۀ ادارۀ ثبت 19وفات انجام میشود.  طی دنیاگیری بیماری کووید  این کار طی ثبت

احوال شماره عطفی برای شما صادر میکند و سپس با استفاده از این شماره میتوانید مراحل را 
 تلفنی و یا از طریق روی خطی، از خانھ انجام دھید.

  



 راھھای تماس بمنظور کسب راھنمائی و ساپورت

سؤالی راجع بھ مراحل ثبت وفات در گالسگو و کالید دارید، خواھشمندیم با اداره ثبت اگر 
 احوال شھرداری خود تماس برقرار کنید.

  www.glasgow.gov.ukGlasgow Cityشھر گالسگو 
 0141 287 7677 

  
 www.eastdunbarton.gov.uke East Dunbartonshirدانبارتون شایر شرقی   

0300 123 4510 
 

 dunbarton.gov.uk-www.westDunbartonshire  Westدانبارتون شایر غربی 
 01389 738 351  

 
  www.inverclyde.gov.ukInverclydeاینورکالید  

01475 714 250 
 

  www.eastrenfrewshire.gov.ukRenfrewshire Eastرینفروشایر شرقی 
0141 577 3004 

 
 www.renfrewshire.gov.uk  Renfrewshire رینفروشایر 

 0300 300 0310 
 

 (National Records of Scotland (NRS))ثبت احوال ملی اسکاتلند 

میباشد.  اگر شما خارج از منطقۀ  NRSدر اسکاتلند ترتیبات الزم برای ثبت وقوع وفات بعھدۀ 
NHSGGC    زندگی میکنید، بمنظور کسب اطالعات راجع بھ اداره ھای ثبت احوال، باNRS  تماس

 www.nrscotland.gov.ukبگیرید. 
 

 NHSGGCخدمات و منابع سوگ و داغداری 

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

 
 اینفورم : مقابلھ با غم و اندوه –ان اچ اس 

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

 
 خدمات مراقبتی سوگ و داغداری کروز اسکاتلند: خط امداد و منابع

2227 600 0845 
  بعدازظھر  4صبح تا  10شب، جمعھ  8 صبح تا 10 تا پنجشنبھ  دوشنبھ 

www.crusescotland.org.uk/support/leaflets 
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