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ਕੌਮਪਟਨ 
ਸੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਆਪਣਾ ਦੱੁਖ ਪਰਰਗਟਾਓ
ਦੁਖੱ ਡਰਾਉਣਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਕਮਿੋ਼ਰ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਕੰਟਰਲੋ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਿਬ਼ਾਤ 
ਨੰੂ ਦਬੱਣਾ ਸਰੁਜੱਖਅਤ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਕਉਂਜਕ ਅਜਿਹਾ ਲਗੱ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਇਕੱ ਵਾਰ ਸ਼ਰੁ ੂ ਹੁਜੰਦਆ ਂ ਤਸੁੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਰਕੁਗੋ।ੇ 

ਆਪਣਾ ਦੁਖੱ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਪਰਰਗਟਾਉਣ ਨੰੂ ਰਿੋ਼ 
ਥੜੋਹਰਾ-ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਣੇਾ ਲਾਹਵੇਦੰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਿੰ ਤਹੁਾਡੀ 
ਪਸਦੰ ਦ ੇਸਮਂੇ ਅਤ ੇਥਾਂ ‘ਤ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪਹੁਚੰ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਇਹ ਹਰੋ ਪਰਰਬਧੰ ਕਰਨਯਗੋ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ 
ਿਦਜਕ ਇਹ ਤਹੁਾਡ ੇਿਿਬ਼ਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਸਰੁਜੱਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਜਦੰਦਾ ਹ।ੈ

ਕੀ ਜ ਿ਼ਦੰਗੀ ਜਿਰ ਤੋ ਂਆਮ ਵਾਗਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ
ਿਦੋ ਂਅਸੀ ਂਪੀੜ ਅਤ ੇਦੁਖੱ ਦ ੇਅਜਹਸਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੁਦੇੰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਚੋਣਾ ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਿ਼ਦੰਗੀ 
ਜਿਰ ਤੋ ਂ ‘ਆਮ’ ਵਾਂਗ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕੁਝ ਲਕੋਾਂ ਲਈ ਜਸਖੱਣ ਵਾਸਤ ੇਨਵੀਆ ਂਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਜਵਹਾਰਕ 
ਕੰਮ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, ਿ ੋਜਕ ਜਮਰਰਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੇ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤ ੇਸੀ। 
ਆਪਣ ੇਖ਼ਦੁ ਦ ੇਦੁਖੱ ਦ ੇਪਰਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਜਦਆਂ 
ਹਇੋਆ,ਂ ਉਸੇ ਸਮੇ ਂਨਵੇ ਂਕਾਰਿ ਕਰਨੇ ਇਕੱ ਵਗੰਾਰ ਹ ੋਸਕਦੀ 
ਹ।ੈ

ਤਹੁਾਡੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਜਵਚੱ ਅਜਹਮ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਿੂਦਾ 
ਜਰਸ਼ਜਤਆ ਂ ਅਤ ੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ਦੰਾਜਦਲੀ ‘ਤ ੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਲਕੋ ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਤਹੁਾਡੇ ਦੁਖੱ ਸੁਣ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਹਰੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰ਼ੀਆ ਵਧੱ 
ਜਵਹਾਰਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਕੋਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਚੋਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋ ਸਕਦ ੇ ਹਨ, ਜਨਰਾਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਸ ਢਗੰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ 
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਂਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਪਣ ੇਿਿਬ਼ਾਤਾਂ ਅਤ ੇਦੁਖੱ ਲਈ ਪਰਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰਰਵਾਣ 
ਕਰਨ ਨੰੂ ਜਸਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੋਨਾਂ ਲਕੋਾਂ ਤੋ ਂਜਮਲਣ ਵਾਲੀ 
ਮਦਦ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਜਵਚੱ ਇਕੱ ਨਵੀਂ  ‘ਆਮ’ ਜਿ਼ਦੰਗੀ 

ਉਸਾਰਣ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਉਸਾਰ ੂਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਜਵਚੱ ਲਗੇੱ ਰਜਹੰਜਦਆ,ਂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਖ ਪਰਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਦਣੇਾ ਵੀ ਤਹੁਾਡੀ ਘਾਟ ਦ ੇਅਜਹਸਾਸ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਜਵਚੱ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਤਹੁਾਡੀ ਜਿੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਵਾਂਗ ਖੜਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਆਪਣਾ ਜਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਹਮ ਹ ੈਜਕ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋ ਂਬਹਤੁੀ ਉਮੀਦ ਨਾ 
ਕਰ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ‘ਤ ੇਰਜਹਮ ਕਰ,ੋ ਜਿਸ ਸਮਂੇ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ  
ਬਰੁਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹੁਦੇੰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ ਖ਼ਦੁ 
ਦੀਆ ਂਿ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸਗੋ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤ ੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਖੀ ਨੀਂਦ ਲਣੈ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਨਰਈੋ ਖ਼ਰੁਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਜਸਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਜਖਆ਼ਲ ਰਖੱਣ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਕਿੰ ਮਜਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ 'ਤ ੇਉਸਾਰੂ 
ਅਸਰ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
ਜਿਵੇ ਂਹੀ ਲਕੋ ਆਪਣ ੇਨਵੇ ਂਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਬਠਾਉਣਾ 
ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਕ਼ਰਮੰਦ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਇਿੰ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਉਹ ਜਮਰਰਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੰੂ ਭਲੁਦੇ 
ਦਾ ਰਹ ੇਹਨ ਿਾਂ ਜਕਸ ੇਵੀ ਤਰਹਰਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਉਹ 
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਬਪੇਰਵਾਹ ਹ ੋਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣ ੇ ਅਜਹਮ ਸ਼ਖਸ਼ ਨਾਲ ਿੜੇੁ ਰਜਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਭੱਣਾ 
ਬਹਤੁ ਿਰ਼ਰੂੀ ਹ।ੈ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਿੀਅ ਲਈ ਇਹ ਵਖੱ-ਵਖੱ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ:ੈ ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ  ਕਬਰ ‘ਤ ੇਿਾਣਾ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਿੜੇੁ ਰਜਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੋਂ 
ਿਟੋਆੋ ਂਦੀ ਵਰਤੋ ਂਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ 
ਬਾਰ ੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ 
ਿੜੁੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤ ੇਕਰਨਾ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਨਮ-ਜਦਨਾਂ 
ਅਤ ੇਸਾਲਜਗਰਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਜਹਮ ਜਦਨ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ 
ਸ਼ਖਸ਼ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਜਤਕਾਰ ਦੇਣ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਜਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਕੱਢਣਾ
ਹਾਲਾਂਜਕ ਕੁਝ ਲਕੋ ਆਪਣ ੇਦੱੁਖ ਨਾਲ ਹਰੋ ਜਵਹਾਰਕ ਨਿ਼ਰੀਏ 
ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਬਲਜਕ ਮਸਰਿ਼ੂ ਰਜਹਣਗੇ ਅਤੇ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੰੂ ਲਾਈ ਰਖੱਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ 
ਜਵਚੱ ਆਈ ਘਾਟ ਬਾਰ ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਪਜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈ ਜਕ ਕੀ 
ਹਇੋਆ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਆਪਣ ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਵਚੱ ਹਰੋਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿੜੇੁ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਵਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰਖੱਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲਦਾ ਹ।ੈ

ਿ ੇਤਸੁੀ ਂਆਪਣ ੇਅਨੁਭਵ ਬਾਰ ੇਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਲੱਹਰਕੇ ਗੱਲ 
ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨੰੂ ਪਰਰਗਟਾਉਣ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆ ਂਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜਕੇ ਹਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਕੋਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਨੁਭਵ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਰੋ ਸੋਗਵਾਰ 
ਲਕੋਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਲਾਹਵੇਦੰ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਦੱੁਖ ਜਕਸੇ ਮੈਨਅੁਲ ਼ਾਂ 
ਰੋਡਮੈਪ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂਾ।

ਸੋਗਵਾਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਦੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣ ੇਅਜਹਸਾਸ ਨੂੰ 
ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ਹਣੋ ਵਾਗਂ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ...

ਦੁਖੱ ਪਰਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਹੁਾਡਾ 
ਦੁਖੱ ਭਾਰ ੂਹੁਦੰਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸਦੀ ਭਜਵਖੱਬਾਣੀ ਕਰਨਾ 
ਿਾਂ ਉਸ ‘ਤ ੇ ਕਾਬ ੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸਭੰਵ ਲਗੱਦਾ ਹ।ੈ 
ਹਰੋਨਾਂ ਸਜਮਆ ਂ ‘ਤ ੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ 
ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇ ਸਗੋ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤ ੇ ਹਰੋਨਾਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਜਵਚੱ ਰੁਝੱਣ ਦਾ ਪਰਰਬਧੰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਰਥੱ ਹ।ੋ

...ਇਹ ਸ਼ੁਰ ੂ ਤੋ ਂ ਅਖੀ਼ਰ ਤਕੱ ਇਨੰਾ ਸਖੁਾਵਾਂ ਰਾਹ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂਹੁਦੰਾ। ਤਹੁਾਨੰੂ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਤਸੁੀਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ‘ਤ ੇਕਾਬ ੂਕਰ ਜਲਆ ਹ ੈਅਤ ੇਗੱਲਾਂ 
ਚਖੋਾ ਪਰਰਬਧੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਲਗੱਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 
ਜਿਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਜਿਰ ਤੋ ਂਉਸੀ 
ਥਾਂ ‘ਤ ੇਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹ ੋਅਤ ੇਸਭ ਕੁਝ ਜਿਰ ਤੋਂ 
ਭਾਰ ੂਲਗੱਣ ਲਗੱ ਪੈਦਂਾ ਹ।ੈ

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਪਣਾ ਦੱੁਖ ਪਰਰਗਟਾਓ

ਆਪਣ ੇਅਜਹਸਾਸਾ ਂਨੂ ੰਸਮਝਣਾ

ਉਸਾਰੂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣਾ

ਆਪਣਾ ਜਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ

ਜਵਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਼ੁੜ ੇਰਜਹਣਾ

ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
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ਦੱੁਖ ਇੱਕ ਜਨ਼ੀ ਅਨਭੁਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਜ਼ਸ ਜਵਚਂੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਕੱਜਲਆ ਂਲੰਘਣਾ ਪੈਦਂਾ  ਹੈ।

ਇਸ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਜਵਚਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਟੈਲੀਿੋਨ: 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


