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ਿਮੌਪਟਨ 
ਸੋਗ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਪ ਰ੍ਤੀਿ੍ਮ 
ਜਿਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰ ੇਿਿਬ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ 
ਪੈਦਂਾ ਹ।ੈ 

ਉਦ੍ਵੇਾ ਂਸਾਡ ੇ 'ਤ ੇਉਸ ਸਮੇ ਂਹਾਵੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਿਦੋ ਂਸਾਨੰੂ 
ਇਸਦੀ ਜਬਲਿੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਅਤ ੇਇਿੰ ਜਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਇਿੰ ਗਾਜਿਆ,ਂ ਟੀਵੀ 'ਤ ੇਆਉਿ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਿ਼ਾਂ, 
ਲਿੋਾਂ ਵਲੋ ਂਿੀਤੀਆ ਂਿਾਿ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਿਈ ਵਾਰੀ ਲਿੋੀਂ ਇਸਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤ ੇਆਈ ਸਮੁਦੰਰ ਦੀ ਛੱਲ 
ਵਾਂਗ ਦਸੱਦ ੇ ਹਨ। ਇਸਦ ੇ ਅਸਰ ਹਠੇਲਾ ਸ਼ਖਸ਼ ਿਾ਼ਰ-ਿ਼ਾਰ 
ਰੋਦਂਾ ਹ,ੈ ਸਿੁਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਦੱੁਖ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੁੰਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਨੰੂ 
ਅਦੰਰੋ ਂਖਾ਼ਲੀ ਅਤ ੇਥਿਵੇੇ ਂਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹਇੋਆ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹ।ੈ 

ਿਈ ਵਾਰੀ ਲਿੋਾਂ ਨੰੂ ਗ਼ੁਸੱਾ, ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਸ ਿਰਿੇ ਉਹ 
ਮਡੈੀਿਲ ਪਸ਼ੇੇਵਰਾਂ, ਰਬੱ, ਪਜਰਵਾਰ ਦ ੇਿੀਆਂ ਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਦਂੇ 
ਹਨ ਿਾਂ ਇਥੱੋ ਂਤਿੱ ਜਿ ਜਮਰਿਤਿ ਜਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਿਰਨ 
ਲਗੱ ਪੈਦੇਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਸੱਦਾ ਹ ੈਜਿ ਉਸਦਾ ਧੀਰਿ ਘਟ ਜਗਆ 
ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੱ ਅਸਜਹਿਸ਼ੀਲ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ 
ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ।

ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਿਦ ੋਤਹੁਾਡ ੇਆਲ-ੇਦੁਆਲ ੇਦੇ 
ਲਿੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ ੇਜ਼ਿ਼ਰਮਦੰ ਹਿੋ, ਜਿਹੜੀਆ ਂਇਸ ਸਮਂੇ 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲਗੱ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਸਗੋਵਾਰ ਲਿੋ ਅਿਸਰ ਗੁਨਾਹ, ਦ ੇ ਅਜਹਸਾਸ ਬਾਰ ੇ ਗੱਲ 
ਿਰਦ ੇਹਨ, ਇਛੱਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਜਿ ਿ ੋਿਝੁ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ 
ਬਦਲਿ ਦਾ ਿਈੋ ਤਰੀਿਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਜਿ ਿੀ ਉਹ ਿਝੁ ਹਰੋ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਸੀ? ਲਿੋਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੱ ‘ਿੀ ਹੁਦੰਾ ਿ’ੇ ਵਰਗੇ ਢਰੇ 
ਸਾਰ ੇਸਆੁਲ ਵੀ ਆ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

ਸਦਮਾ ਇਿੱ ਪਰਿਤੀਿਰਮ ਹ ੋ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਿ ੋ ਤਹੁਾਨੰੂ ਨਿਰ਼ 
ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਥੱੋ ਂਤਿੱ ਜਿ ਿਦੋ ਂਤਸੁੀਂ ਮਤੌ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਰਹ ੇਹੋ 
ਸਿਦ ੇਹ।ੋ ਇਹ ਸਚੋਿਾ ਵੀ ਮਸ਼ੁਜਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਜਿ ਸਜਥਤੀ 
ਸਚੱਾਈ ਹ,ੈ ਇਹ ਵਖੇਿਾ ਤਿਲੀ਼ਦ਼ਹੇ ਹ ੈਜਿ ਦਨੁੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲੱ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਿਦੋ ਂਤਸੁੀਂ ਇਸ ਅਜਹਮ ਘਾਟ ਅਤੇ 
ਤਹੁਾਡੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਜਵਚੱ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਿਾ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹ ੋ। 

ਜਮਰਿਤਿ ਜਵਅਿਤੀ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀ ਅਜਤ ਦੀ ਤੜਪ, ਉਸਦ ੇਨਾਲ 
ਇਥੱ ੇਅਿ ੇਵੀ ਨਾਲ ਰਜਹਿ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਜਹਸਸੂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹ।ੋ 

ਿਈ ਵਾਰੀ ਲਿੋ ਸਿਨੂ ਮਜਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿ ਉਹ ਜਵਅਿਤੀ 
ਮਰ ਜਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਹਿੁ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋ ਂਛੁਟਿਾਰਾ ਜਮਲ ਜਗਆ 
ਹ।ੈ ਿਦੋ ਂਤਸੁੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦੇੰ ਜਿ ਉਹ ਜਵਅਿਤੀ ਮਰ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਇਿੱ ਮਸ਼ੁਜਿਲ ਭਜਰਆ ਅਜਹਸਾਸ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਸਾਰ ੇ ਪਰਿਤੀਿਰਮ ਆਮ ਹਨ ਅਤ ੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖੱਿਾ 
ਲਾਹਵੇਦੰ ਹ ੈਜਿ ਦੁਖੱ-ਤਿਲੀ਼ ਼ਲਈ ਿਈੋ ਵੀ ਸਹੀ ਿਾਂ ਗ਼ਲਤ 
ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਆਪਣਾ ਕਖ਼ਆਲ ੍ੱਖਣਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਹਮ ਹ ੈਜਿ ਆਪਿ ੇਆਪ ਤੋ ਂਬਹਤੁੀ ਉਮੀਦ ਨਾ 
ਿਰ ੋਅਤ ੇਆਪਿ ੇਆਪ ‘ਤ ੇਰਜਹਮ ਿਰ,ੋ ਜਿਸ ਸਮਂੇ ਅਸੀਂ ਬਹਤੁ 
ਬਰੁਾ ਮਜਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹ ੇ ਹੁਦੇੰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਿੀਆ ਂ ਖ਼ਦੁ 
ਦੀਆ ਂਿ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਦੇਿਾ ਮੁਸ਼ਜਿਲ ਲਗੱ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਗੋ ਮਨਾਉਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤ ੇ ਸਰੀਰਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਚਖੋੀ ਨੀਂਦ ਲਿੈ, ਿਸਰਤ ਿਰਨ ਅਤੇ 
ਨਰਈੋ ਖ਼ਰੁਾਿ ਖਾਿ ਨਾਲ ਆਪਿੀ ਸਰੀਰਿ ਜਸਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਿਰਨ ਜਵਚੱ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ  ਇਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ 
ਆਪਿਾ ਜਖਆ਼ਲ ਰਖੱਿ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜਿੰਿ ਮਜਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ 
'ਤ ੇਉਸਾਰ ੂਅਸਰ ਪ ੈਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿ਼ੋ ਨੇਮ ਨਾਲ ਿਮੰ 
ਿਰਨ ਦੀ ਿਜੋਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਬਿਾਈ ਰਖੱਿ ਜਵਚੱ ਵੀ 
ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਨਕਿੱਠਣ ਦੇ ਹੋ੍  ਤ੍ੀਿੇ
ਆਪਿ ੇ ਅਜਹਮ ਸ਼ਖਸ਼ ਨਾਲ ਿੜੇੁ ਰਜਹਿ ਦੇ ਤਰੀਿ ੇ ਲਭੱਿਾ 
ਬਹਤੁ ਿਰ਼ਰੂੀ ਹ।ੈ ਿਝੁ ਲਿੋਾਂ ਨੰੂ ਿਬਰ ਿਾਂ ਿਬਜਰਸਤਾਨ ਿਾਿ 
ਨਾਲ ਸਖੁ ਜਮਲ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਿਦਜਿ ਹਰੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਤਿਲੀ਼ਦ਼ਹੇ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ

਼ਟੋਆੋ,ਂ ਅਜਹਮ ਵਸਤਾਂ ਵਖੇਿੀਆ,ਂ ਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਿਰਨੀ, ਯਾਦਾਂ ਜਲਖਿੀਆ,ਂ ਡਾਇਰੀ਼ ਰਖੱਿੀ, ਜਮਰਿਤਿ ਸ਼ਖਸ਼ 
ਬਾਰ ੇ ਗੱਲ ਿਰਨੀ, ਸਗੰੀਤ ਸੁਿਨਾ ਉਹ ਸਾਰ ੇ ਤਰੀਿੇ ਹਨ, 
ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੋਾਂ ਨੰੂ ਲਗੱ ਸਿਦਾ ਹ ੈਜਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਛੜੀ 
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਪੰਰਿ ਬਜਿਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ 

ਘਰ ਜਵਚੱ ਿਾਂ ਬਗੀਚੇ ਜਵਚੱ ਸਿਨੂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਭੱਿੀ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ 
ਦੱੁਖ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਢੱਿਾ ਵੀ ਅਜਹਮ ਹੁਦੰਾ 
ਹ।ੈ ਿ ੇਤਸੁੀ ਂਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਿਾ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਹ 
ਵਗੰਾਰ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਸਮਾਂ ਬੀਤਿ ‘ਤ ੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਗੇਾ ਜਿ ਦੱੁਖ ਦੇ ਤਹੁਾਡੇ 
ਅਜਹਸਾਸ ਘਟੱ ਤੀਬਰ ਹੁਦੇੰ ਹਨ ਅਤ ੇ ਅਿਸਰ ਘਟੱ ਹੁਦੇੰ 
ਹਨ। ਇਹ ਲਮੰਾ ਅਮਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸੁਭਾਵਿ ਦੱੁਖ ਦੇ 
ਪਰਿਤੀਿਰਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੁੀਂ ਸਾਹਮਿਾ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਨਾਲ 
ਨਜਿੱਠਿ ਲਈ ਤਹੁਾਡੇ ਵਲੋ ਂਲਭੱ ੇਗਏ ਤਰੀਜਿਆ ਂ'ਤ ੇਜਨਰਭਰ 
ਿਰਗੇਾ।

ਿੀ ਕਿੰ਼ਦਗੀ ਿਦੀ ਪਕਹਲਾ ਂਵ੍ਗੀ ਆਮ ਵਾਗਂ 
ਹੋਏਗੀ?
ਜਿਉਂਜਿ ਤਸੁੀ ਂਆਪਿੇ ਦੱੁਖ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਲਭੱ ਲਏ 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਸੁੀ ਂਇਿੱ ਵਖੱਰ ੇ‘ਆਮ’ ਸ਼ਖਸ਼ ਬਿ ਿਾਓਗੇ। 
ਜਿੰ਼ਦਗੀ ਿਦੀ ਵੀ ਪਜਹਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹਏੋਗੀ, ਜਿਵੇ ਂਜਿ ਇਹ 
ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਅਜਹਮ ਜਵਅਿਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋ ਂਪਜਹਲਾਂ ਸੀ।

ਿਈ ਵਾਰੀ ਲਿੋ ਜਚੰਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿ ਉਹ ਆਪਿੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ 
ਜਵਚੱ ਆਪਿ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਸਰੂ਼  ਼ਿਰਿ ੇਆਪਿ ੇ ਦੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਅਗੇੱ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਜਿ 
ਉਹ ਜਮਰਿਤਿ ਜਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਭੁਲੱ ਜਰਹਾ ਹ,ੈ ਿ ੋਜਿਸੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਿ਼ਬਾਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਦੰਦਾ ਹ।ੈ

ਜਮਰਿਤਿ ਜਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਿੜੇੁ ਰਜਹਿ ਦੇ ਸਾਰਥਿ ਤਰੀਜਿਆ ਂਨੰੂ 
ਲਭੱਿਾ ਇਿੱ ਅਜਹਮ ਤਰੀਿਾ ਹ,ੈ ਿ ੋਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਠੀਿ ਲਗੱਦਾ 
ਹ।ੈ

ਬਹੁਤ ਕਿ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਿ੍ੋ
ਦੱੁਖ ਮਨਾਉਿਾ ਸਾਨੰੂ ਿਿਬ਼ਾਤੀ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਸਰੀਰਿ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ 
ਰਹੂਾਨੀ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਮਾਨਜਸਿ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਜਵਹਾਰਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇ ਅਤੇ 
ਮਾਲੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਵਗੰਾਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਡੀ ਜਿੰ਼ਦਗੀ 'ਤ ੇਿਈ 
ਤਰੀਜਿਆ ਂਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਰ਼ਰੂੀ 
ਹ ੈਜਿ ਆਪਿ ੇਆਪ 'ਤ ੇਰਜਹਮ ਿਰ,ੋ ਆਪਿ ੇਸਰੀਰ ਅਤ ੇਮਨ 
ਦਾ ਜਖਆ਼ਲ ਰਖੱ ੋਅਤ ੇਆਪਿ ੇਆਪ ਤੋ ਂਿਾਂ ਹਰੋਨਾਂ ਤੋ ਂਬਹਤੁੀ 
ਉਮੀਦ ਨਾ ਿਰ।ੋ

ਦੱੁਖ ਸੇਧ-ਪੁਸਕਤਿਾ ਿਾਂ 
ਸੜਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਆਉਦਂਾ।

ਇਹ ਕਵਲੱਖਣ ਅਤੇ 
ਸ੍ਬਕਵਆਪੀ ਦੋਵੇ ਂਹ.ੈ..

ਜਿਸ ੇਅਜਹਮ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿੋ ਵਲੇ ੇਸਾਡੇ ‘ਤ ੇ
ਇਸਦਾ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ ਤਰੀਜਿਆ ਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਜਿਵੇ ਂਮਜਹਸੂਸ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਜਿ 
ਸਾਡਾ ਦੁਖੱ ਸਾਡ ੇਆਪਿੇ ਜਪਛੋਿੜ, ਸਵ-ੈਅਜਹਸਾਸ 
ਅ'ਤ ੇ ਜਨਿੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇ ਨਜਿੱਠਿ ਦੀ ਸ਼ਲੈੀ ਨਾਲ 
ਗੰੁਜਦਆ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

...ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਿ ਜਵਚੱ 
ਮਸ਼ੁਜਿਲ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਜਿਉਂਜਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤ ੇਿਜੋਸ਼ਸ਼ ਿਰਦ ੇਹਾਂ ਜਿ ਹਿੁ ਸਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਜਵਚੱ 
ਿੀ ਹ ੋਜਰਹਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਚਾਰ ਿਰ ਰਹ ੇਹਾਂ 
ਜਿ ਮਤੌ ਤੋ ਂਪਜਹਲਾਂ ਦੀ ਛਟੋੀ ਅਤ ੇਲਮੰੀ ਜਮਆਦ 
ਜਵਚਲੀ ਜਿ਼ਦੰਗੀ ਜਿਹ ੋਜਿਹੀ ਸੀ।



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

ਵੈਬਸਾਈਟ:
ਟੈਲੀਫੋਨ:

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

ਦੱੁਖ ਇੱਿ ਕਨਿੀ ਅਨਭੁਵ ਹੈ, ਪ੍ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਕਿਸ ਕਵਚਂੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਿੱਕਲਆ ਂਲੰਘਣਾ ਪੈਦਂਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲੀ਼ਲ਼ਟੈ ਜਵਚਲੀ ਿਾਿਿਾਰੀ ਿਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਪਤਾ ਲਾਉਿ ਲਈ, ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01902 774 570 ਿਾਂ ਈਮੇਲ bereavement@comptoncare.org.uk 'ਤ ੇਸਗੋ 
ਸਬਧੰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਟੀਮ ਨਾਲ ਬਜੇਝਿਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰ।ੋ

ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ 
comptoncare.org.uk 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਿਿਾਰੀ ਵੀ ਮਜਲ ਸਿਦੀ ਹੈ


