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ਕੌਮਪਟਨ 
ਸੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਅੱਡਿਾਪਣ
ਦੁਖੱ ਦਾ ਇਕੱ ਤਤੱ ਅਕਸਰ ਅਡੱਰਾਪਣ, ਉਦਰਵੇਾਂ ਅਤ ੇਇਹ 
ਭਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਜਕ ਉਸਦੇ ਆਲ-ੇਦਆੁਲ ੇਦ ੇਲਕੋ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦ ੇਜਕ ਸੋਗਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਜਕਵੇ ਂਮਜਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਸਗੋਵਾਰ ਲਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿ਼ਰਅਦੰਾਿ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਲਕੋਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲਕੋ ਓਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, 
ਜਿਨੰਾ ਸਗੋਵਾਰ ਲਕੋਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਸਜੋਚਆ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿ ੋਜਕ ਜਨਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤ ੇਤਕਲੀਫਦ਼ਹੇ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸਗੋਵਾਰ ਲਕੋਾਂ ਤੋ ਂਇਹ ਪੁਛੱਣਾ ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਕਉਂਜਕ ਿਦਂੋ ਉਹ ਬਹਤੁ ਬਰੁਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੁਦੇੰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਿਰ਼ਰੂਤਾਂ ਬਾਰ ੇਸਪਸ਼ਟ 
ਤਰੌ 'ਤ ੇਦਸੱਣ ਦ ੇਸਮਰਥੱ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦ।ੇ

ਪਹੁਚੰ ਕਿਨੀ
ਕੁਝ ਲਕੋ ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸਣੁਨ ਨੰੂ 
ਤਰਿੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੋਨਾਂ ਲਕੋਾਂ ਦਾ ਆਪਣ ੇਨਾਲ DIY 
ਿਾਂ ਭਿੋਨ ਦ ੇਪਕੇੈਟ ਜਲਆਉਣਾ ਹਰੋ ਜਵਹਾਰਕ ਨਿਰ਼ੀਆ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਤਸੁੀ ਂਕੁਝ ਵੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਪਰ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਓ ਜਕ 
ਤਸੁੀ ਂਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਹ ਜਕ ਉਹ ਅਜਹਮ 
ਹਨ। ਤਸੁੀਂ ਛੋਟ ੇਛਟੋ ੇਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾ 
ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਤਸੁੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹ:ੋ

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੱੁਖ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ 
ਨੂ ੰਸਹਾਿਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਰਕਲ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤ ੇ ਸਾਡਾ ਸੱਜਭਆਚਾਰ, ਸਾਡ ੇ ਆਪਣੇ 
ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦ ੇਅਦੰਰ ਅਤ ੇਸਮਾਿ ਦ ੇਅਦੰਰ ਉਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਪਰਰਭਾਜਵਤ ਕਰਗੇਾ, ਿ ੋ ਪਰਰਤੀਕਰਮ 
ਅਸੀਂ ਮਤੌ, ਦੁਖੱ ਅਤ ੇਕਮੀ ਲਈ ਜਦਦੰ ੇਹਾਂ। ਲਕੋਾਂ ਦੀ 
ਆਸਥਾ ਦੇ ਪਰਰਬਧੰ ਅਤ ੇਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ 
ਪਾਉਣਗੀਆ ਂਜਕ ਦੁਖੱ ਜਵਚੱ ਉਹ ਜਕਵੇ ਂਪਰਰਤੀਕਰਮ 
ਜਦਦੰ ੇਹਨ। 

ਲਕੋੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁਛੱਣਗੇ ਜਕ ਜਕਸ ੇ ਸੋਗਵਾਰ 
ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਆਪਣ ੇਦਸੋਤ ਿਾਂ 
ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਿੀਅ ਦੀ ਮਦਦ ਜਕਵੇ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਸਬਕ ਹਨ, ਿ ੋਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਵਚੱ ਨਹੀਂ 
ਜਸਖਦ ੇ ਅਤ ੇਿ ੇਸਾਡੇ ਆਪਣ ੇਤਿਰਬ ੇਜਵਚੱ ਇਹੋ 
ਜਿਹੀਆ ਂਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦ ੇਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀ ਂਹਨ ਜਕ 
ਸਾਨੰੂ ਜਕਵੇ ਂਪਤਾ ਚਲੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਕੀ ਲਾਹਵੇਦੰ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਕਾਿਡ, ਨਟੋ ਜਾ ਂਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣਾ

ਕੰਮਾ ਂਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨੀ

ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇ ਂਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ

ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ



ਬਹਤੁ ਰਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਿੋ
ਸਗੋਵਾਰ ਹਣੋ ਨਾਲ ਲਕੋ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਕ ਸਮਾਿਕ 
ਤਰੌ 'ਤ ੇਉਹ ਲਕੋਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਣਾ-ਜਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦੇੰ ਅਤੇ 
ਆਮ ਕਾਰਿਾਂ ਜਵਚੱ ਜਹਸੱਾ ਨਹੀਂ ਲੈਦਂ।ੇ ਲਕੋਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਨ 
ਜਟਕਾਉਣ ਜਵਚੱ ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤ ੇ'ਤੇ 
ਵੀ ਅਸਰ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਧੱਰ ਘਟਣਾ ਅਤ ੇਨੀਂਦ ਦੀ 
ਕਮੀ ਵੀ ਕਾਰਕ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਹਮ ਹ ੈਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੱ ੋਅਤੇ 
ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰ ੋ ਜਕ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇ ਸਮਰਥੱ 
ਹਣੋਗੇ, ਜਿਵੇ ਂਜਕ ਉਹ ਪਜਹਲਾਂ ਕਰਦ ੇਹੁਦੰ ੇਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ 
ਅਤ ੇਜਵਅਕਤੀ ‘ਤ ੇਵਾਧ ੂਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾਕਈ ਲਾਹਵੇਦੰ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ
ਲਕੋ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਖੱ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਜਕ ਕੋਈ 
ਜਵਅਕਤੀ ਜਕਵੇ ਂਪਰਰਤੀਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਇਥੱੋ ਂਤਕੱ ਜਕ ਿ ੇਤਹੁਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ੋਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ 
ਸਚੋ ੋਜਕ ਤਸੁੀ ਂਸਮਝਦ ੇਹ,ੋ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਜਿਜਗਆਸਾ ਅਤ ੇਖੁਲੱਹਰਕੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਵਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਜਦਓ ਜਕ ਉਹ ਜਕਵੇ ਂਮਜਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਨੂ ੰਠੀਕ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਿੋ
ਇਹ ਸਜਹਿ ਪਰਰਤੀਕਰਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਜਬਹਤਰ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ 
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਸਾਰ ੂਗੱਲਾਂ ਕਰ ੋਿਾਂ ਆਪਣ ੇਖ਼ਦੁ ਦ ੇਤਿਰਬੇ 
ਸਣੁਾਓ।

ਲਕੋ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ‘ਸਮਾਂ ਸਾਰ ੇਿਖ਼ਮ਼ ਭਰ 
ਜਦੰਦਾ ਹ’ੈ ਿਾਂ ‘ਉਸਦੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਸੀ’ ਿਾਂ ‘ਮਨੰੂੈ ਪਤਾ 
ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਜਕਵੇ ਂਮਜਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਹ’ੋ।

ਇਹ ਕਜਹਣਾ ਹੀ ਬਹਤੁ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ‘ਮੈਂ 
ਅਦੰਾਿ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਜਕਹ ੋਜਿਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹ ੋਸਕਦ ੇਹ’ੋ ਿਾਂ ’ਮਨੰੂੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਂਹ ੈਜਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 
ਪਰ ਮੈ ਂਇਥੱ ੇਤਰੇ ੇਨਾਲ ਹਾਂI’

ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਗੱਲ ਕਿਨ ਰਦਓ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖੱ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਲਕੋਾਂ ਨੰੂ ਮਤੌ ਅਤ ੇਕੀ 
ਵਾਪਜਰਆ ਹ,ੈ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੋ ਪੈਦਂੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਿੰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਧੀਰਿ ਰਖੱ ੋ ਅਤ ੇ ਕੀ ਵਾਪਜਰਆ ਸੀ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਲ ੇਛੱਡ ਜਦਓ।

ਜਜਿਬਾਤ
ਜਕਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਲਕੋਾਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਿਿਬ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ 
ਵਾਸਤਾ ਪੈਦਂਾ ਹ।ੈ

ਦੁਖੱ ਜਵਚੱ ਉਦਰਵੇਾਂ, ਗੱੁ਼ਸਾ, ਜਖਝ, ਤਾਂਘ, ਜਨਰਾਸਾ, ਸਦਮਾ, ਬਚੇਨੈੀ 
ਸਾਰ ੇਆਮ ਿਿ਼ਬਾਤ ਹਨ।

ਸਾਡ ੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਿ਼ਦੀਕੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮੁਕਾਬਲ ੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ 
ਬਅੇਸਰ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਖੱ-ਵਖੱ ਿਿਬ਼ਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਮਸ਼ੁਜਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿ ੋਜਕ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸ ੇਪਰਰਤਖੱ ਕਾਰਣ ਦ ੇਪਲ-ਜਛਣ ਜਵਚੱ ਬਦਲ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਦੁਖੱ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤ ੇਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਾਲ ਿੀਣਾ ਮਸ਼ੁਜਕਲ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿ ੋਸਾਡ ੇਦਸੋਤਾਂ ਿਾਂ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਜਵਚ 
ਆਈਆ ਂਹਨ।

ਜਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੋ ਤੋ ਂ ਜਬਨਾ, ਸਭ ਤੋ ਂਔਖੀਆ ਂਘੜੀਆਂ 
ਜਵਚੱ ਜਸਰਫ ਼ਵਖੇਣਾ ਅਤ ੇਿਫੱੀ ਪਾਉਣਾ ਿਾਂ ਹਥੱ ਦੀ ਸਖੁਾਵੀਂ ਛਹੋ 
ਦ ੇਅਜਹਸਾਸ ਦਾ ਬਹਤੁ ਅਸਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਪਹੁਚੰ ਕਿੋ

ਬਹਤੁ ਰਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਿੋ

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਰਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ

ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ

ਯਤਨ ਨਾ ਕਿੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂ ੰਠੀਕ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 
ਕਿੋ

ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਗੱਲ ਕਿਨ ਰਦਓ

ਮੁਸ਼ਰਕਲ ਵੇਲੇ ਰਧਆਨ ਰਦਓ



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

ਵੈਬਸਾਈਟ:
ਟੈਲੀਫੋਨ:

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

ਦੱੁਖ ਇੱਕ ਰਨਜੀ ਅਨਭੁਵ ਹੈ, ਪਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਰਜਸ ਰਵਚਂੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਕੱਰਲਆ ਂਲੰਘਣਾ ਪੈਦਂਾ  ਹੈ।

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


