PUSHTO

د  WORTHخدمات په ټول غريب ایسیکس
کې د کورين تاوتریخوايل د خپلواکو سالکارانو
ټیمونه لري ،چې هره ورځ د سهار له  9بجو
د مازدیګر تر  5بجو کارکوي ترڅو تاسې رسه
مرسته وکړي ،ورت په کم وخت کې ژباړونکو
ته الس رسی لري.
دې شمیرې ته تیلفون وکړئ

07834 968539

ویب پاڼهwww.worthservices.org :

د کورين تاوتریخوايل  24ساعتونو
مرستې لپاره مستقیم وړیا تیلفون
شمیره 0808 2000 247

که تاسې بیړين خطر کې
یاست دې شمیرې ته
تیلفون وکړئ 999
WS1094 10.13

پخپله رابطه
کې تاسې ولې
ډاریږئ؟
په یاد وساتئ

تاسې دا حق لرئ چې لدغو څخه آزاد ژوند وکړئ
ډار
سپکاوي
ګواښونه
ناوړه ګټه اخیستنه

تاسې مالمت نیاست
تاسې یووازې نیاست
د کورين تاوتریخوايل له یوه خپلواک سالکار رسه خربې وکړئ هغه
کوالی يش له تاسې رسه مرسته وکړي چې:
پوه شئ چې څه پیښیږي
خپل ځان خوندي وساتئ
خپل کوچینیان خوندي وساتئ
خپل کور خوندي وساتئ

په یوه سامله رابطه کې تاسې احساس کوئ چې
● خوندي یاست
● مالتړ مو کیږي
● احرتام مو کیږي
● مینه دررسه کیږي

په یوه ناسامله رابطه کې تاسې احساس کوئ چې
● ډاریږئ
● تهدیدیږئ
● یووازې یاست
● رشمیږئ

او

او

ستاسو ملګری
● ستاسې له موخو څخه مالتړ کوي.
● ځینې وختونه دا مني چې غلطي یې کړې
● له تاسو رسه په موضوعاتو باندې خربې کوي
● په پریکړو کې تاسې ګډوي
● ستاسې په خوشهالۍ کې لیوالتیا لري
● لیوالتیا لري چې جوړ جاړی وکړي

ستاسې ملګری
● تاسې ګواښي
● ټولې پریکړې کوي
● ستاسې عمل کنرتولوي
● تاسې مالمتوي
● ګواښ کوي چې نورو ته به تاوان ورسوي
● تاسې سپکوي

(که دا ستاسې په رابطې پورې اړوند وي په نښه يې کړئ)

(که دا ستاسې په رابطې پورې اړوند وي په نښه يې کړئ)

ډیر به بد وي که پاتې شئ؟ ډیر به ښه وي که والړ شئ؟
دا څنګه پیښیږي؟

لکه ډیری نور خلکو په څیر تاسې دا رابطه پیل کړه چې دوام
به وکړي.
کیدای يش چې تاسې به خپلې رابطې ته ژمن یاست او دا به
ستونزمن کار وي چې دا ومنئ چې ټول شیان سم ندي.
لکه څنګه چې وخت تیریږي ستاسې ملګری کیدای يش له شخصیت
څخه عمل وکړي او تاسې به دې کار ته اجازه ورکړئ.
تاسې به داسې احساس کوئ چې د هګیو په پوستکو باندې ګرځئ،
تاسې به داسې احساس وکړئ چې کیدای يش تاسې به مالمت یاست.
تاسې به نه پوهیږئ چې دا ولې پیښیږي او هڅه به کوئ چې
د خپل ملګري د چلند بدلون په علتونو یې پوه شئ.

لکه څنګه چې رابطه ډیره خرابیږي ،تاسې به پدې لټه کې شئ
چې تاسې څه کوالی شئ ترڅو کارونه سم کړئ ،مګر تاسې به دا
په پام کې نلرئ چې کیدای يش دا به کورنی تاوتریخوالی یې.
تاسې به وډاریږئ او کیدای يش د تللو په اړه فکر وکړئ.
که تاسې د تللو ځواک پیدا کړئ کیدای يش تاسې به څو ځلې بیرته والړ شئ.
تاسې به د یووازیتوب ،وارخطايې ،ډار او رشم احساس وکړئ.

تاسې یووازې نیاست

