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ਕੌਮਪਟਨ 
ਸੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸੰਚਾਰ ਵਜਂੋ ਵਵਹਾਰ
ਆਪਣ ੇਦੁਖੱ ਬਾਰ ੇਸਾਨੰੂ ਦਸੱਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਨੌਿਆੁਨਾਂ ਵਲੋ ਂਸਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣ ੇਆਪਣ ੇਜਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਦੁਖੱ ਪਰਰਗਟਾਉਣ ਦੀ 
ਹਰੋ ਵਧੱ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਜਿਹਨਾਂ ਡੂਘੰ ੇਿਿਬ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹੁਦੰ ੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇ ਸ਼ਬਦ 
ਲਭੱਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਹ 
‘ਅਜਿਹੀਆ ਂਹਰਕਤਾਂ’, ਕਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿ ੋਜਕ 
ਮਾਰ,ੂ ਅਸਜਥਰ ਿਾਂ ਅਜਤ ਉਤਸਾਹੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ 
ਅਸਲ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਜਵਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਵਚੱ ਅਤ ੇ ਗੇਜਮਗੰ ਅਤੇ 
ਸਸ਼ੋਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਨੱਲਾਈਨ ਖਡੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਗੱੁ਼ਸਾ 
ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹ,ੈ ਪਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੌਿੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦ ੇਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਕ ਿਦੋ ਂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗੱੁ਼ਸਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਿਾਂ ਹਰੋਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁਚੰਾਉਣ। ਉਹ ਿਿਬ਼ਾਤਾਂ 
ਜਵਚਕਾਰ ਝਲੂਦ ੇਲਗੱ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਿੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮਨੋਸ 
ਅਤ ੇਜਵਕਾਸ ਅਤ ੇਦੁਖੱ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਨੌਿਆੁਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਮਤੌ ਅਤ ੇਮਰਣ ਵਾਲ ੇਜਵਅਕਤੀ 
ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਸਜਥਰਤਾ ਬਾਰ ੇਚਗੰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਪਤਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਖ਼ਦੁ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਜਵਚੱ ਉਦਸ਼ੇ ਜਕਵੇਂ 
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ ੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਧਾਰਜਮਕ ਿਾਂ ਰਹੂਾਨੀ ਆਸਥਾ 'ਤ ੇਵੀ ਸਆੁਲ ਖੜਹਰੇ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਸਦੀ ਜਦਲਚਸਪੀ ਗੇਮਸ ਅਤ ੇਜ਼ਲ਼ਮਾਂ, ਿੋ 
ਮਤੌ ਅਤ ੇਮਰਣ ਰਹੇ ੇਜਵਅਕਤੀ ਬਾਰ ੇਦਸੱਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਵਚੱ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਨੌਿਆੁਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਿ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਸਭੰਵ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪਤਾ ਹਣੋ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਅਤ ੇਜਵਹਾਰਕ 
ਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦ ੇਹਨ, ਿ ੋਮਤੌ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਜਰਵਾਰ 
'ਤ ੇਪ ੈਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲੀ-ਮਾਮਜਲਆ,ਂ ਰਜਹਣ-ਸਜਹਣ ਦੇ 
ਪਰਰਬਧੰਾਂ, ਘਰ ਦ ੇਕੰਮਾਂ ਿਾਂ ਛੋਟ ੇਭਣੈ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਲ-ਸਭੰਾਲ 
ਬਾਰ ੇਜ਼ਕ਼ਰਮੰਦ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਿ਼ਦੀਕੀਆ ਂਦੀ 
ਜਸਹਤ ਬਾਰ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਸਗੋਵਾਰ ਨੌਿੁਆਨ 
ਵਜੱਡਆ ਂਦ ੇਕਾਰਿ ਜਨਭਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਤਿ਼ੇੀ ਨਾਲ 
ਵਡੱ ੇਹੁਦੰ ੇਲਗੱਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛਟੋ ੇਬਜੱਚਆ ਂਦੀ ਪਰਵਜਰਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਪਰਰਦਾਤ ੇ ਿਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਭਜੂਮਕਾ ਜਨਭਾ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖੱਣਾ ਵਾਕਈ ਅਜਹਮ ਹ ੈ ਜਕ ਨੌਿੁਆਨ, 

ਵਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਅਵਹਮ 
ਹੈ, ਦੀ ਮੌਤ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੰ 
ਦੱੁਖ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।. 
ਵੱਵਡਆਂ ਵਾਗਂ ਹੀ, ਨਜੁੌਆਨ ਨੂੰ 
ਵੀ ਸਦਮੇ, ਆਤਮ-ਵਤਆਗ, ਗੱੁ਼ਸੇ, 
ਪੀੜ, ਵਨਰਾਸਾ, ਤੜਫ ਅਤੇ ਕਸੂਰ 
ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ– ਪਰ 
ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਂਅਤੇ 
ਅਵਹਸਾਸਾ ਂਨੂ ੰਬੋਲਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਾਲਗ਼ ਅਕਸਰ ਦੁਖੱ ਨੰੂ ਤਿੇ ਼ ਵਜਹ ਰਹ ੇ ਦਜਰਆ ਿਾਂ 
ਨਜਹਰ ਜਵਚੱ ਪੁਠੇੱ ਪਾਸ ੇ ਚਲੱਣ ਵਿੋ ਂ ਦਸੱਦ ੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸਾਰ ੇ ਆਲ-ੇਦਆੁਲ ੇ ਨੰੂ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਛਟੋ ੇ ਬਚੱ ੇ ਆਪਣ ੇ ਅਜਹਸਾਸਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ 
ਨਜਿਠੱਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣ ੇਦੱੁਖ ਦੇ 
ਉਤਾਰ-ਚੜਹਰਾਅ ਵਲੇ ੇ‘ਪਡੱਲ ਿਪੰ’ ਲਾਉਣਗੇ, ਿਦਜਕ 
ਨੌਿਆਨ ਵਡੇੱ ਜਵਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣ ੇ ਦੁਖੱ ਨਾਲ 
ਜਘਰ ੇਰਜਹ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਬਜੱਚਆ ਂਵਾਂਗ ਮਨ ਜਵਚਲੇ 
ਉਤਾਰ-ਚੜਹਰਾਅ ਵਲੇ ੇਿਪੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਨੌਿੁਆਨ 
ਜਵਕਾਸ ਸਬਧੰੀ ਵਡੱੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਨਿਦ਼ੀਕੀ ਦੀ ਮਤੌ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦ ੇ ਪਰਰਤੀਕਰਮ ਤੀਬਰ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੈ – ਅਿੇ 
ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੱ ਵਡੱ ੇਿਿਬ਼ਾਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੱ ਿੜੁ ੇਹੁਦੇੰ 
ਹਨ, ਨੰੂ ਪਰਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਪਜਕਆਈ ਨਹੀਂ 
ਹ ੋਸਕਦੀ ਅਤ ੇਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੱ ਉਹਨਾਂ ਅਜਹਸਾਸਾਂ 
ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਦ ੇ ਤਿਰਬ ੇ ਰਾਹੀਂ 
ਲਚੀਲਪੇਨ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ। ਉਹ ਇਕੱ 
ਨੌਿਆੁਨ ਵਾਂਗ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈਆਪਣ ੇਆਲ-ੇਦੁਆਲ਼ੇ 
ਦ ੇਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੱੁਖ ਮਨਾ ਜਰਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ 
ਬਾਲਗ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।



ਬਾਲਗ਼ ਨਹੀ ਂਹੁਦੇੰ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਭਜੂਮਕਾ ਦੀਆਂ 
ਿ਼ੁਮੰਵੇਾਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਚੁਕੱਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ 

ਿ ੇ ਡੂਘੰ ੇ ਅਜਹਸਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ ਨੌਿਆੁਨ 
ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਰਗਟਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਦੇੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੀੜ ਅਤ ੇਦਰਦ ਮਜਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਜਕਹੋ 
ਜਿਹਾ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਦੰਰ ਦੱਬੀ ਰਖੱਣ ਦੀ 
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਿਝੂ ਰਹ ੇਹਨ, 
ਨੰੂ ਖਾ਼ਰਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿ ੇਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਂਦਸੱ ਸਕਦੇ ਜਕ 
ਉਹ ਜਕਹ ੋਜਿਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਕੁਾਬਲਾ ਕਰਨ 
ਦ ੇ ਬਕੇਾਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਨੌਿਆੁਨ 
ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪਰਰਰੇਕ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਖੋਮ ਲ ੈਸਕਦ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਤਿਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸੋਗਵਾਰ ਨੌਿਆੁਨ ਲਈ ਇਹ 
ਵਗੰਾਰ ਵਾਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਕਉਂਜਕ ਆਪਣ ੇਤੀਬਰ ਅਜਹਸਾਸਾਂ 
ਨੰੂ ਨਿਰ਼ਅਦੰਾਿ਼ ਕਰਨ ਿਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਜਵਚੱ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈਅਤ ੇਿਖੋਮ ਵਾਲ ੇਜਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਤੋ ਂਲਕੇੈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਵਾਈ ਲ ੈਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਸਗੋਵਾਰ ਨੌਿਆੁਨ 'ਤ ੇਬਜੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆ ਂਮਸ਼ੁਜਕਲ ਿਾਂ 
ਬਲੇੜੋੀਆ ਂਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਿਰ਼ਰੂੀ ਹ ੈਜਕ ਬਾਲਗ਼ਾਂ 
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ ਆਲ-ੇਦਆੁਲ ੇ ਉਸ 'ਤ ੇ ਪਾਬਦੰੀਆ ਂ ਲਾਈਆਂ 
ਹਈੋਆ ਂਹਨ, ਖਾ਼ਸ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਦੋ ਂਉਹ ਸਗੋ ਮਨਾ ਰਹ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ। 

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਆਪਣ ੇਪਜਰਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲ ੇਨੌਿਆੁਨ 
ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਦ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇ ਅਮਲ ਜਵਚੱ ਹੁਦੰ ੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹਤੁਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਆਨੱਲਾਈਨ 
ਅਤ ੇਆ਼ਲ਼ਾਈਨ ਸਸ਼ੋਲ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤ ੇ ਜਬਤਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ 
ਵਲੋ ਂਆਪਣੀ ਗਭਰਟੇ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ੇਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਅਤ ੇਅਜਹਸਾਸਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਘਟੱ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਤੋ ਂਮਦਦ ਲਣੈ ਦੀ 
ਵਧੱ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਿਦੋ ਂਇਕੱ ਨੌਿੁਆਨ ਘਰ ਜਵਚੱ ਹੀ ਆਪਣ ੇਪਜਰਵਾਰ ਤੋ ਂ ਦੂਰ 
ਰਜਹਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਖਾ਼ਸ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਦਂੋ ਉਹ ਸਗੋਵਾਰ 
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਿੁਆਨ ਨੰੂ ਲਗੱਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਸਦ ੇਆਲ-ੇ
ਦਆੁਲ ੇਦੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਜਦਤੱਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਅਡੱਰਾ 
ਹ ੋ ਜਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 
ਜਸਲਜਸਲਾ ਟੁਟੱ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਨੌਿੁਆਨ ਨੰੂ ਨਰਮਾਈ ਅਤ ੇਧੀਰਿ 
ਨਾਲ ਭਰਸੋਾ ਦਵੁਾਓ ਜਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਉੱਥ ੇਹੋ 
ਅਤ ੇਿਦੋ ਂਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ,ੇ ਤਾਂ ਸਬਧੰ ਮੜੁ-
ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰ਼ੀਆ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਦੱੁਖ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ
ਆਪਣ ੇ ਜਕਸ ੇ ਨਿ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਮਤੌ ਲਈ ਦੁਖੱ ਇਕੱ ਆਮ 
ਪਰਰਤੀਕਰਮ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਗੱਲ ਨੌਿੁਆਨ ਲਈ ਵੀ ਸਚੱ ਹ।ੈ 

ਨੌਿਆੁਨ ਨੰੂ ਦੁਖੱ ਜਵਚੱ ਵਖੇਣਾ ਤਕਲੀ਼ਦ਼ਹੇ ਲਗੱ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੂੀ ਤਰਹਰਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹ ੈਜਕ ਬਾਲਗ਼, ਨੌਿੁਆਨ 
ਨੰੂ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਿਾਂ ਗੱੁ਼ਸ ੇਜਵਚੱ ਵਖੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਖੱ ਜਵਚਲ ੇਨੌਿਆੁਨ ਨੰੂ 
ਖ਼ਸ਼ੁ ਵਖੇਣ ਲਈ ਪਰਰਰੇਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਡੇੱ, ਮਤੌ ਅਤ ੇਮਰ 
ਰਹ ੇਸ਼ਖਸ਼ ਬਾਰ ੇਸੱਚਾਈ ਨੰੂ ਨਿਰ਼ਅਦੰਾਿ਼ ਕਰਕੇ ਿਾਂ ਸਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 
ਬਜੱਚਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਦੁਖੱ ਤੋ ਂਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।                                                                                                             
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤ ੇਜਦਆਨਤਦਾਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਵਾਕਈ 
ਅਜਹਮ ਹ।ੈ

ਵਸਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ 
ਨੌਿਆੁਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਿਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮਤੌ ਹਣੋ 'ਤ ੇਉਹ ਆਪਣ ੇਅਜਹਸਾਸ 
ਨੰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਕਵੇ ਂ ਪਰਰਗਟਾਉਣ। ਇਹ ਅਜਹਸਾਸ ਬਸੱ 
ਬਹਤੁ ਵਡੱ ੇਅਤ ੇਤੀਬਰ ਹਨ। ਜਮਰਰਤਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਬਾਰ ੇਬਜੱਚਆਂ 
ਦੀ ਤਕਲੀ਼਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤ,ੇ ਸਾਡੀ ਬਜੱਚਆ ਂਦੇ ਸਗੋ ਸਬਧੰੀ ਮਾਜਹਰ 
ਟੀਮ ਡਰਰਾਮ,ੇ ਖਡੇ, ਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਸੰਗੀਤ, ਆਰਟ, ਗੇਮਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋ ਂ ਨਾਲ ਅਤ ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਜੌਲਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਹਾਸ-ੇਮਿਾ਼ਕ ਵਾਲ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਆਪਣਾ ਵਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਖ਼ਦੁ ਦ ੇਦੁਖੱ ਨਾਲ ਿਝੂ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲਗੱ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਇਸ ਬਾਰ ੇਬਜੱਚਆ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲੱ।ੇ ਿ ੇਇਸ 
ਬਾਰ ੇਦਜੱਸਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨੌਿੁਆਨ ਸਮਝ ਿਾਂਦੇ 
ਹਨ ਜਕ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿ ੇਉਹ ਵਖੇਦੇ ਹਨ ਜਕ ਬਾਲਗ਼ 
ਆਪਣ ੇਅਜਹਸਾਸ ਸਾਂਝ ੇਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਿ ੇਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲੂੀ ਿਾਂ ਜਦਆਨਤਦਾਰ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਜਰਵਾਰ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਹਰੋਨਾਂ ਸਰਰਤੋਾਂ ਤੋ ਂਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਮਦਦ ਲੈਦਂ ੇਹਨ, ਿ ੋਜਕ 
ਲਾਹਵੇਦੰ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ। 

ਆਪਣ ੇਨੌਿਆੁਨ ਬਚੱ ੇਦ ੇਅਜਹਸਾਸ ਅਤ ੇਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰਨ 
ਲਈ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਣੁਕੇ, ਉਤਸਾਹ ਦੇਕੇ ਦੁਖੱ ਜਵਚੱੋ ਂਲਘੰਣ ਦੇ 
ਉਸਦ ੇਅਮਲ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਿਰ਼ਰੂੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮਨ ਜਵਚਲ ੇਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੁਛੱਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ 
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇਿੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਿਰ਼ਰੂੀ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ 
ਜਖਆ਼ਲ ਵੀ ਰਖੱ।ੋ 

ਦੁਖੱ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਨੰੂ ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ 
ਰਹੂਾਨੀ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਮਾਨਜਸਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਜਵਹਾਰਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਅਤੇ 
ਮਾਲੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਗੰਾਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਡੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ 'ਤ ੇਕਈ 
ਤਰੀਜਕਆ ਂਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਰ਼ਰੂੀ 
ਹ ੈਜਕ ਆਪਣ ੇਆਪ 'ਤ ੇਰਜਹਮ ਕਰ,ੋ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਅਤ ੇਮਨ 
ਦਾ ਜਖਆ਼ਲ ਰਖੱ ੋਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋ ਂਿਾਂ ਹਰੋਨਾਂ ਤੋ ਂਬਹਤੁੀ 
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 ਵਨਜੀ ਅਨਭੁਵ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਵਵਚਂੋ 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


