
الدفن يف
الثقافات املختلفة



ترحب فونوس جبميع الثقافات 
واألديان إلجراء مراسم جنازة كرمية.



األمن للجميع
الدفن هو نسبيا أحد أكرث األحداث شدة يف الحياة. وبالنسبة لكثري من الناس هو 

أيضا أحد أكرث األحداث أهمية. وهناك مجموعة متنوعة من التقاليد والعادات، 

ا.  والتي ميكن أن تبدو مختلفة جدًّ

وجهات نظر مختلفة حول املوت والحزن
االنتقال إىل بلد أجنبي خطوة كبرية. ومعرفة أنك عىل وشك املوت والدفن خارج 

موطنك األصيل ميكن أن يسبب لك صدمة. ففي شامل رشق غوتاالند، ميكنك إيجاد 

عدد من الطوائف الدينية من مختلف الثقافات، والتي تتحمل مسؤولية كبرية يف 

مثل هذه الحاالت. فهم دعم ومساعدة ال تقدر بثمن يف هذه اللحظة الثقيلة. 

ونحن، يف فونوس، نعمل بشكل وثيق مع العديد منهم ونفعل كل ما بوسعنا 

للمساعدة يف حالة الوفاة والدفن.  

كيف نعمل؟
مبوجب القانون السويدي، تتحمل البلدية أو املقاطعة دامئا املسؤولية الرئيسية، 

عندما ميوت شخص. وعندما يحني وقت الجنازة، يشارك فيها أقارب املتوىف، 

ومعظمهم من األصدقاء وأفراد األرسة، وكذلك وكالة الدفن. وبعد ذلك، يشارك 

املجتمع الديني املعني.

لدينا املعرفة والخربة
يف فونوس، نقدم لجميع عمالئنا جنازة كرمية، بغض النظر عن الجنسية والدين. 

فنحن ندرب جميع موظفينا عىل االختالفات والعادات الثقافية ويتمتع مستشارو 

العمالء لدينا بخربة قيمة ميكن أن يشاركوها معكم. 



الرجاء االتصال يب:
االسم 

العنوان 

الرمز الربيدي 

الهاتف 

الجوال 

الربيد اإللكرتوين

أريد معرفة املزيد عن:
  الجنازات املدنية      خدمات الجنازات للثقافات املختلفة

  األرشيف األبيض      القانون     أخرى

اتصل بنا ملزيد
من املعلومات

بغض النظر عن الدين أو الثقافة، يشعر جميع عمالئنا بنفس درجة األمان معنا. ونحن نبذل 

قصارى جهدنا لتسهيل تلبية ووضع أساس جيد لدفن الئق. فإذا كانت لديك أسئلة حول 

الحزن واملوت والجنازات تتعلق بأي ثقافات، ال ترتدد يف االتصال بنا. ميكنك الوصول إلينا عىل 

مدار الساعة. مرحبا! 
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 Fonus Öst املكتب الرئييس لـ

Gamla Rådstugugatan 34
Box 2093

600 02 Norrköping 
00 27 36-011، مقسم 

Boxholm
Storgatan 25

590 10 Boxholm
0142-503 83

Finspång
Kalkugnsvägen 8
612 30 Finspång

0122-416 35

Gamleby
Västerviksvägen 2

594 30 Gamleby
0493-130 60

Linköping
Drottninggatan 50
582 27 Linköping

013-12 47 04
55 58 13-013، القسم القانوين

Mjölby
Kungsvägen 56

595 30 Mjölby
0142-105 77

Motala
Repslagaregatan 5

591 30 Motala
0141-520 15

Söderköping
Skönbergagatan 11

614 30 Söderköping
0121-146 40

Tranås
Storgatan 19

Box 31
573 22 Tranås

0140-105 05

Vadstena
Stora Torget 3A

592 32 Vadstena
0143-103 59

Valdemarsvik
Storgatan 11

615 30 Valdemarsvik
0123-101 92

Västervik
Västra Kyrkogatan 25

593 33 Västervik
0490-317 10

Åtvidaberg
Torggatan 5

597 30 Åtvidaberg
0120-121 39

Ödeshög
0144-108 91

سوف نزورك يف املنزل.

Familjejuristen Norrköping
Gamla Rådstugugatan 36

602 32 Norrköping
011-19 77 70

Familjejuristen Linköping
Drottninggatan 50
582 27 Linköping

013-13 58 55

 فونوس هي وكالة جنازات رائدة لديها خربة واسعة يف الجنازات وقانوناملوت. ولدينا مواقع مختلفة يف جميع أنحاء البالد. 

 ويوجد يف منطقتنا 12 مكتباً لفونوس ويقع مقرها الرئييس يف نوركوبينغ. وعموما، لدينا 40 موظفاً، منهم مستشارين عمالء 

ومحامني وموظفني إداريني. ونعمل يف مجال الجنازات وقانون األرسة.



Fonus Norrköping
Box 2093
600 02 Norrköping

يرسم

الختم هنا


