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ਕੌਮਪਟਨ 
ਸੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਪੱਡਲ ਜੰਚਪੰਗ
ਆਪਣ ੇ ਆਲ-ੇਦਆੁਲ ੇ ਦੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦ ੇ ਮੁਕਾਬਲ ੇ ਬਜੱਚਆ ਂ ਦੇ 
ਦੁਖੱ ਦਾ ਅਜਿਸਾਸ ਵਖੱਰਾ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਬਾਲਗ਼ ਅਕਸਰ ਦੱੁਖ 
ਨੰੂ ਤਿ਼ੇ ਵਜਿ ਰਿ ੇਦਜਰਆ ਿਾਂ ਨਜਿਰ ਜਵਚੱ ਪੁਠੇੱ ਪਾਸ ੇਚਲੱਣ 
ਵਿੋ ਂ ਦੱਸਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇਿ ਸਾਰ ੇਆਲ-ੇਦਆੁਲ ੇ ਨੰੂ ਮਜਿਸੂਸ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ

ਬਜੱਚਆ ਂਦ ੇਦੱੁਖ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ‘ਪਡੱਲ ਿਜੰਪਗੰ’ (ਦੱੁਖ ਦ ੇਅਜਿਸਾਸ 
ਨਾਲ ਥੜੋਿਹੀ ਦਰੇ ਲਈ ਉੱਛਲਣਾ, ਬਜਿ ਿਾਣਾ ਅਤ ੇਦੁਖੱ ਦੇ 
ਵਲਵਲ ੇਨਾਲ ਜਿਰ ਉੱਛਲਣ ਲਗੱ ਪਣੈਾ) ਵਿੋ ਂਦਜੱਸਆ ਿਾਂਦਾ 
ਿ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਵਜੇਖਆ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਜਕ ਬਚੱ ੇਉਦਾਸੀ ਅਤ ੇਿਝੰਆੂਂ 
ਨਾਲ ਿੀ ਿ਼ਰੌਨ ਰਿ਼ੋ-ਬ-ਰਿ਼ੋ ਦ ੇਆਮ ਕੰਮਾਂ ਜਵਚੱ ਲਗੱ ਿਾਂਦੇ 
ਿਨ ਅਤ ੇਆਮ ਵਾਂਗ ਖਡੇਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਆਮ ਗੱਲ ਿ ੈਅਤੇ 
ਇਸ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਦੱੁਖ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ 
ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਜਮਲਦੀ ਿੈ।

ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਚਕ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ
ਦੁਖੱ ਬਾਰ ੇਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਚੱ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜੱਚਆਂ 
ਵਲੋ ਂਆਪਣ ੇਜਵਿਾਰ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਖੱ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਿਤੁ 
ਜਿਆ਼ਦਾ ਸਭੰਾਵਨਾ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ ਉਿਨਾਂ ਬਜੱਚਆ ਂਅਤ ੇਨੌਿਵਾਨਾਂ 
ਲਈ ਇਿ ਵਾਕਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਿ ੋ ਸਕਦੀ ਿ,ੈ ਜਿਿਨਾਂ ਕੋਲ 
ਆਪਣ ੇਅਜਿਸਾਸ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿੀਂ ਿੁਦੰ।ੇ ਉਿ 
ਿਰੋ ਵਧੱ ਮਾਰ ੂਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ ਿਾਂ ਉਿਨਾਂ ਜਵਚੱ ਵਧੱ ਗੱੁ਼ਸ ੇਵਾਲੇ 
ਨਖਰ਼ ੇਿੁਦੰ ੇਿਨ। ਗੱੁ਼ਸਾ ਆਉਣਾ ਿਾਇਿ ਿੁਦੰਾ਼ ਿ ੈਅਤ ੇਬਾਲਗ, 
ਬਜੱਚਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਕ ਿਦੋ ਂਉਿ ਬਚੈੇਨੀ ਮਜਿਸਸੂ 
ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਾਂ ਿਰੋਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ 
ਪਿੁਚੰਾਉਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚੇੱ ਆਪਣ ੇਬਚਪਨ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਂ 
ਦਿੁਰਾ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਿਵੇ ਂਆਪਣਾ ਅਗੂੰਠਾ ਚਸੂਣਾ ਿਾਂ ਆਪਣੇ 
ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਨਾਲ ਸਣੌ ਦੀ ਇਛੱਾ ਿਾਂ 
ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਨੇੜੇ-ਤੜੇ ੇਰਜਿਣਾ। 

ਮਤੌ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬਜੱਚਆ ਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਕਸਰੂਵਾਰ ਿਣੋ ਦਾ 
ਅਜਿਸਾਸ ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਬਜੱਚਆ ਂ ਦੀ ‘ਿਾਦਈੂ ਸਚੋ’ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਯਕੀਨ ਜਦਵਾ ਸਕਦੀ ਿ ੈਜਕ ਮਤੌ ਉਸ ਕਰਕੇ ਿੀ ਿਈੋ ਿ ੈਿਾਂ ਿੇ 
ਉਿ ਜਸਰਿ ਼ਚਗੰਾ ਜਵਿਾਰ ਕਰ ਜਰਿਾ ਿੁਦੰਾ, ਤਾਂ ਮਤੌ ਟਾਲੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਿਤੁ ਭਰਸੋਾ ਦਆੁਉਣਾ 
ਪੈਦਂਾ ਿ ੈ ਜਕ ਇਿ ਉਸਦਾ ਕਸਰੂ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਜਿਡੱ ਜਵਚੱ 
ਪੀੜ ਿਾਂ ਭਤੇ-ਭਰੀ ਪੀੜ ਅਤ ੇਦੁਖੱ ਦਾ ਅਜਿਸਾਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਦੱੁਖ ਆਮ ਗੱਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਨਿ਼ਦੀਕੀ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਿਣੋ 'ਤ ੇਦੱੁਖ ਿਣੋਾ ਆਮ 
ਗੱਲ ਿ ੈਅਤ ੇਬਚੱ ੇਅਤ ੇਨੌਿਆੁਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋ ਂਨਿੀ ਂਬਚ ਸਕਦੇ।

ਬਚੱ ੇਿਾਂ ਨੌਿੁਆਨ ਨੰੂ ਦੁਖੱ ਜਵਚੱ ਵਖੇਣਾ ਤਕਲੀਿਦੇ਼ਿ ਿ ੋਸਕਦਾ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਪਰੂੀ ਤਰਿਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਿ ੈ ਜਕ ਬਾਲਗ, 
ਬਜੱਚਆ ਂਅਤ ੇਨੌਿਆੁਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਿਾਂ ਗੱੁ਼ਸੇ ਜਵਚੱ ਵਖੇਣ ਦੀ 
ਥਾਂ ਦੁਖੱ ਮਨਾ ਰਿ ੇ ਉਿਨਾਂ ਬਜੱਚਆ ਂ ਅਤ ੇ ਨੌਿੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਸ਼ੁ 
ਰਜਿਣ ਲਈ ਿਲੱਾਸ਼ਰੇੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁਦੇੰ ਿਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਡੇੱ, ਮੌਤ 
ਅਤ ੇ ਮਰ ਰਿ ੇ ਸ਼ਖਸ਼ ਬਾਰ ੇ ਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਨਿ਼ਰਅਦੰਾਿ਼ ਕਰਕੇ 
ਿਾਂ ਸਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜੱਚਆ ਂਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਤੋ ਂਬਚਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਿਨ। ਿਾਲਾਂਜਕ, ਉਮਰ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਚੱ 
ਰਖੱਜਦਆ ਂਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾਕਈ ਿਰ਼ਰੂੀ ਿ ੈਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ 
ਅਤ ੇਜਦਆਨਤਦਾਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਓ।

ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਚਸਰਜਣਾ
ਬਚੱ ੇਜਸਰਿਣਾ ਅਤ ੇਖਡੇ ਰਾਿੀ ਂਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਖਿੋਦੇ ਅਤ ੇਸਮਝਦੇ 
ਿਨ। ਬਜੱਚਆ ਂ ਅਤ ੇ ਨੌਿੁਆਨਾਂ ਲਈ ਇਿ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ 
ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਿਾਂ ਅਸਭੰਵ ਵੀ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਜਕ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਣੋ 
'ਤ ੇਉਿ ਆਪਣ ੇਅਜਿਸਾਸ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਕਵੇ ਂਪਰਹਗਟਾਉਣ। 
ਜਮਰਹਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਬਾਰ ੇਬਜੱਚਆ ਂਦੀ ਤਕਲੀਿ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤ,ੇ ਸਾਡੀ 
ਬਜੱਚਆ ਂਦ ੇਸੋਗ ਸਬਧੰੀ ਮਾਜਿਰ ਟੀਮ ਡਰਹਾਮੇ, ਖਡੇ, ਕਿਾਣੀਆ,ਂ 
ਸਗੰੀਤ, ਆਰਟ, ਗੇਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਨਾਲ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 
ਮਜੌਲਕ ਿਗੰ ਨਾਲ ਅਤ ੇਿਾਸੇ-ਮਿਾ਼ਕ ਵਾਲ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਸੋਗਵਾਰ ਬਚੱਿਆ ਂ ਅਤੇ ਨਜੁੌਆਨਾ ਂ ਦੀ ਚਕਸ 
ਤਰਹਹਾ ਂਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਚੱ ੇਅਤ ੇਨੌਿੁਆਨ ਦੱਸਦੇ ਿਨ ਜਕ ਿਠੇਾਂ ਜਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਨਾਲ 
ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ:

• ਮਤੌ ਨੰੂ ਮਨੰ ਲਣੈਾ

• ਉਮਰ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਵਚੱ ਰਖੱਜਦਆ ਂ ਜਦਆਨਤਦਾਰਾਨਾ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ

ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ 
ਚਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੰ 
ਵੀ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਅਚਹਮ 
ਚਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ ਦੱੁਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਵੱਚਡਆਂ ਵਾਗਂ ਹੀ ਬੱਿੇ 
ਨੂ ੰਵੀ ਸਦਮੇ, ਆਤਮ-
ਚਤਆਗ, ਗੱੁ਼ਸੇ, ਪੀੜ, 
ਚਨਰਾਸ਼ਾ, ਤੜਫ ਅਤੇ 
ਕਸੂਰ ਦਾ ਅਚਹਸਾਸ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ– ਪਰ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਅਤ ੇਅਚਹਸਾਸਾ ਂਨੂ ੰਬੋਲਕੇ 
ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ।

• ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਜਕ ਉਿ ਮੌਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਿੀ ਂਿੈ

• ਅਲਜਵਦਾ ਕਜਿਣ ਅਤ ੇ ਜਮਰਹਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੰੂ ਸ਼ਰਧਾਂਿਲੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜਕਆ ਂਜਵੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਿਣੋਾ

• ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਜਿਸਾਸਾਂ ਅਤ ੇਮਨ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਜਿਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ

• ਉਸਦੇ ਨਿ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਆਪਣਾ ਚਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਖ਼ਦੁ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਲ ਿਝੂ ਰਿ ੇਿ,ੋ ਤਾਂ ਤਿੁਾਨੰੂ ਲਗੱ 
ਸਕਦਾ ਿ ੈਜਕ ਇਸ ਬਾਰ ੇਬਜੱਚਆ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ।ੇ ਿ ੇਇਸ ਬਾਰੇ 
ਦੱਜਸਆ ਵੀ ਨਿੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਚੇੱ ਅਤ ੇਨੌਿੁਆਨ ਸਮਝ ਿਾਂਦੇ 
ਿਨ ਜਕ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਿਇੋਆ ਿ।ੈ ਉਿਨਾਂ ਜਵਚੱ ਵੀ ਤਿੁਾਡੇ ਵਾਂਗ 
ਿੀ ਿਿਬ਼ਾਤ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ। ਬਜੱਚਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ 
ਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਿ ੇਬਚੇੱ ਵਖੇਦੇ ਿਨ ਜਕ ਬਾਲਗ਼ 
ਆਪਣ ੇਅਜਿਸਾਸ ਸਾਂਝ ੇਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿ,ੇ ਤਾਂ ਉਿ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਿ ੇਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਿਾਂ ਜਦਆਨਤਦਾਰ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀ ਂਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਿ ਅਦੰਾਿ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ 
ਵਲੋ ਂਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੁਦੰੀ ਿੈ 
ਅਤ ੇਕੀ ਵਾਪਜਰਆ ਿ ੈਿਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਰਿਾ ਿ,ੈ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਮਨ 
ਜਵਚੱ ਕਿਾਣੀਆ ਂਘੜ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਤਸੁੀਂ ਦੱੁਖ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਜਵਚੱ 
ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ,ੋ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਸਾਸ 
ਅਤ ੇਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿ ਦੇਣਾ 
ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚਲ ੇਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੁਛੱਣ 
ਲਈ ਕਜਿਣਾ। ਿਾਲਾਂਜਕ, ਇਿੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿ ਵੀ ਿਰ਼ਰੂੀ ਿੈ 
ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ ਜਖਆ਼ਲ ਰਖੱ।ੋ

ਦੱੁਖ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਨੰੂ ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ 
ਰਿੂਾਨੀ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਮਾਨਜਸਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਜਵਿਾਰਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਅਤੇ 
ਮਾਲੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਗੰਾਰ ਸਕਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਸਾਡੀ ਜਿੰ਼ਦਗੀ 'ਤ ੇਕਈ 
ਤਰੀਜਕਆ ਂਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਿਰ਼ਰੂੀ 
ਿ ੈਜਕ ਆਪਣ ੇਆਪ 'ਤ ੇਰਜਿਮ ਕਰ,ੋ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਅਤ ੇਮਨ 
ਦਾ ਜਖਆ਼ਲ ਰਖੱ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋ ਂਿਾਂ ਿਰੋਨਾਂ ਤੋ ਂਬਿਤੁੀ 
ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰ।ੋ



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

ਵੈਬਸਾਈਟ:
ਟੈਲੀਫੋਨ:

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

ਦੱੁਖ ਇੱਕ ਚਨਜੀ ਅਨਭੁਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਚਜਸ ਚਵਿਂੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਕੱਚਲਆ ਂਲੰਘਣਾ ਪਣੈਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਇਸ਼ਜਤਿਾਰ ਜਵਚਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਿੋਰ 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 ੇਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ


