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ਕੌਮਪਟਨ 
ਸੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਮਤੌ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਮਦਦ ਦੇ ਸਮਹੂਕ ਪਰਰਗਟਾਵ ੇਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹਣੋਾ 
ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਲਕੋਾਂ ਲਈ ਧਾਰਜਮਕ 
ਮਦਦ ਲਣੈਾ ਵੀ ਅਜਹਮ ਅਤ ੇਢਾਰਸ ਬਨਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰਰਤੋ ਹੁਦੰਾ 
ਹ।ੈ  ਇਹ ਮਨੰਣਾ ਵਾਕਈ ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਹ ੈਜਕ ਮਦਦ ਲਣੈ ਦ ੇਇਸ 
ਮਕੇੌ ਤੋ ਂਸਾਨੰੂ ਵਾਂਜਝਆ ਂਰਜੱਿਆ ਜਗਆ ਹ।ੈ

ਇਿੰ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਦੁਿੱ ਦਾ ਤਹੁਾਡਾ ਜਨਿੀ ਅਜਹਸਾਸ 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਏੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਸਮੁਦੰਰ ਜਵਚੱ ਲੁਕੱ ਜਗਆ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਜਕ ਤਹੁਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਂੇਦਰ ਬਦਲ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਿਦਜਕ 
ਲਕੋ ਵਡੱੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੇਦ ੇਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਜਿਤੀ 
ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਜਬਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹਾਲਾਤ
ਤਸੁੀ ਂ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦਰੌਾਨ ਮੌਤ 
ਹਈੋ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਬਤਾਉਣ ਿਾਂ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਲਾਈਆਂ 
ਗਈਆ ਂ ਪਾਬਦੰੀਆ ਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਿਦੰਗੀ ਦੀ ਆਿਿਰੀ 
ਘੜੀ 'ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹਣੋ ਦ ੇਅਸਮਰਿੱ ਰਹ ੇਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਤਸੁੀਂ ਉਦਰਵੇੇ,ਂ ਅਫਿਸਸੋ, ਗਿੁਸੱ ੇ ਿਾਂ ਕਸੂਰ 
’ਤ ੇਜਧਆਨ ਜਦੱਤਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਅਜਿਹੀਆ ਂਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 
ਬਾਰ ੇ ਤਸੁੀ ਂ ਜਮਰਰਤਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਕਜਹਣ ਦੇ 
ਸਮਰਿੱ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿ ੋਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਅਜਹਮ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ 
ਅਧਰੂਾ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ

ਜਕਉਂਜਕ ਲਕੋ ਸਸੰਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਉਂਤ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ,ੇ ਿ ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਰਰਤਕ ਦੀ 
ਜਿਿਦੰਗੀ ਦਾ ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤ ੇ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਚਣੁੀ ਹਏੋਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਵਚੱ ਬਇੇਨਸਾਫਿੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਆ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਢਕੁਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਿਲੀ ਦੀ ਜਧਆਨ ਨਾਲ 
ਜਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਸਮਰਿੱ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ

ਇਿੰ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਸਗੋ ਦੇ ਹਰੋਨਾਂ ਮਜੌਕਆ,ਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਚੱ 
ਤਸੁੀ ਂਗਏ ਹ,ੋ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲ ੇਤਸੁੀਂ ਢਕੁਵੀਂ ਜਵਦਾਇਗੀ ਸਮੇ ਂਕੁਝ ਵੀ 
ਕਜਹਣ ਦ ੇਸਮਰਿੱ ਨਹੀਂ ਰਹ ੇਹ।ੋ

ਸਵਤਕਾਰ ਅਤ ੇਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਆਮ ਰਸਮਾਂ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਜਰਆਂ 
ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਹਕੇੋ ਉਸ ਜਵਛੜੀ ਆਤਮਾ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਜਿਿਦੰਗੀ ਨਾਲ 
ਿੜੁੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਹਝੰਆੂਂ 
ਅਤ ੇਹਾਜਸਆ ਂਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਕ ਤਕਲੀਫਿ 
ਅਤ ੇਿਿਸ਼ੁੀ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਚੱਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਹਣੋਾ ਅਜਹਮ 
ਲਗੱਦਾ ਹ।ੈ ਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ, ਫਟੋਆੋ ਂ ਅਤ ੇ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਸਾਂਝੀਆ ਂ ਕਰਨ ਦ ੇ ਹਰੋ ਤਰੀਕੇ ਲਭੱਣਾ, ਭਾਵੇ ਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ 
ਮੀਡੀਆ, ਜਚਠੱੀ-ਪਤੱਰੀ ਿਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਂਹਵੋ,ੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜਕਆ ਂਦੀ ਲੜੋ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਿੱਿੇ 
ਉਹ ਆਮ ਸਜਮਆ ਂਜਵੱਚ ਚਾਣਚੱਕ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਤਹੁਾਡ ੇਵਲੋ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਰੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿੱ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਸੁੀ ਂਲਕੋਾਂ 
ਨਾਲ ਜਡਿੀਟਲ ਰਪੂ ਜਵਚੱ ਿਾਂ ਭਜੌਤਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ?ੋ

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਲਜਹਦਗੀ ਨੰੂ 
ਘਟੱ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਤਹੁਾਨੰੂ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਿਦਂੋ ਤਸੁੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਜਫਰ ਤੋ ਂਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ 
ਰਹ ੇਹ।ੋ ਇਿੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿ ੋਕੁਝ ਵਾਪਜਰਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਅਮਲ 
ਜਵਚੱ ਜਲਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਆਪਣਾ ਵਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ
ਇਹ ਿਿਰਰੂੀ ਹ ੈਜਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋ ਂਬਹਤੁੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਆਪਣ ੇਆਪ 'ਤ ੇਰਜਹਮ ਕਰ।ੋ

ਸਗੋ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤ ੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਚਿੋੀ ਨੀਂਦ ਲਣੈ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਨਰਈੋ ਿਿਰੁਾਕ ਿਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਜਸਹਤ ਦਾ 
ਜਿਿਆਲ ਰਿੱਣ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਆਪਣਾ ਜਿਿਆਲ ਰਿੱਣ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਕਿੰ ਮਜਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ 
'ਤ ੇਉਸਾਰ ੂਅਸਰ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿੋਿ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਅਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਵਮਆਂ 
ਵਿਚੱ ਵਿਦੰਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 
ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਉਨ 
ਅਤ ੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਂੋ ਢੁਕਿੀਂ 
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨ ੇਸਾਡੀ 
ਵਜਿਦੰਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਵਹਲੂ 'ਤੇ 
ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਕੱ ਦਸ਼ੇ ਵਿੋ ਂ ਅਸੀ ਂ ਸਮਹੂਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਾਂ: ਇਸ ਸਮਂੇ ਦਰੌਾਨ ਕਈ 
ਲਕੋ ਮਰ ਰਹ ੇਹਨ; ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਿਿਦੰਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਦੀ ਘਾਟ; ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਿਿਾਦੀ ਨਾ 
ਜਮਲਣੀ;ਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਲੁਾਕਾਤ ਨਾ ਹਣੋੀ; 
ਜਨਰ-ਉਦਸ਼ੇ; ਪਛਾਣ ਗੁਆਚਣੀ।

ਇਸ ਸਮਂੇ ਦਰੌਾਨ, ਿ ੇਇਕੱ ਅਜਹਮ ਸ਼ਿਿਸ ਦੀ ਮਤੌ 
ਹ ੋਗਈ ਹ,ੈ ਭਾਵੇ ਂਇਹ ਵਾਇਰਸ ਿਾਂ ਜਕਸ ੇਹਰੋ ਚੀਿਿ 
ਨਾਲ ਹਈੋ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਸਾਡ ੇਵਲੋ ਂਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ 
ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲ ੇਕਾਰਿਾਂ ਜਵਚੱ ਪਕੇੱ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਅਮਲਾਂ ਅਤ ੇਸਗੋ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾਂ ਜਵਚੱ 
ਕਈ ਫਿਰਕ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਗੇੋ।  ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦਿੁ 
ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰਿੱਾ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਢਾਲ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਣ ਜਵਚੱ ਵੀ 
ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਜਜਿਬਾਤ
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿਿਿਬਾਤਾਂ 
ਨਾਲ ਪੈਦਂਾ ਹ।ੈ

ਮੌਿੂਦਾ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਸਦਮੇ, ਡਰ, ਗਿੁੱਸੇ, ਕਸੂਰ, ਦੁਿ, 
ਜਨਰਾਸ਼ਾ ਿਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦ ੇਅਜਹਸਾਸ ਹਰੋ ਉਭਰਵੇ ਂਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਬਹਤੁ ੇਲਕੋਾਂ ਨੰੂ ਜਬਨਾ ਸੋਗ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਿਿਿਬਾਤੀ 
ਪਰਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਹਰੋ ਤਕਲੀਫਿ ਤੋ ਂਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਿਿਬਰਾਂ 
ਵਿੇਣ ਦੇ ਆਪਣ ੇਸਮਂੇ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਵਚੱ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਤਸੁੀਂ ਜਕਵੇ ਂਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਇਸ ਨੰੂ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ 
ਅਤ ੇ ਜਿਿਦੰਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ,ੋ ਇਹ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ 
ਹ ੈ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਮਕੁਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹ ੇਅਤ ੇਮਦਦ ਲਈ ਵੀ 
ਕਜਹਣਾ ਠੀਕ ਹ।ੈ

ਅਧੂਰਾ ਕਾਰਜ 
ਭਜਵਿੱ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਮਰਰਤਕ 
ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਚਠੱੀ ਜਲਿਣੀ

ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਿ ੇਤਸੁੀ ਂਚਾਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਜਫਰ ਤੋ ਂਕਹਾਣੀ ਸਣੁਾਉਣੀ

ਆਪਣਾ ਵਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ

ਆਪਣ ੇਅਵਹਸਾਸਾ ਂਨੂ ੰਸਮਝਣਾ

ਲੋੜ ਪਣੈ 'ਤ ੇਮਦਦ ਲਈ ਕਵਹਣਾ

ਯਾਦਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨ ਅਤ ੇਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ



ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਜਰਟੀ ਨੰਬਰ: 512387
comptoncare.org.uk
0300 323 0250

ਿੈਬਸਾਈਟ:
ਟੈਲੀਫੋਨ:

Compton Hall, 4 Compton Road West, Wolverhampton, WV3 9DH

ਦੱੁਖ ਇੱਕ ਵਨਜੱੀ ਅਨਭੁਿ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚਂੋ ਤੁਹਾਨੂ ੰਇਕੱਵਲਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਲੰਘਣਾ ਪਂੈਦਾ।

ਇਸ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਜਵਚਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01902 774 570 ਿਾਂ ਈਮੇਲ bereavement@comptoncare.org.uk 'ਤ ੇਸਗੋ 
ਸਬਧੰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਟੀਮ ਨਾਲ ਬਜੇਝਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ comptoncare.org.uk 'ਤ ੇਹਰੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ


