
ਆਪਣ ੇਰਿਸ਼ਤੇ  
ਰਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੇ  
ਹੋਏ ਰਿਉਂ ਹੋ?

Worth ਸਿਰਿਰਸਜ਼ ਦੇ ਿੋਲ ਪੂਿੇ ਿੈਸਟ 
ਸਸੈਿਸ ਰਿੱਚ ਸੁਤੰਤਿ ਘਿੇਲੂ ਰਹੰਸਾ 
ਸਲਾਹਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ 7 ਰਦਨ ਸਿੇਿੇ 9.00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਿਜ ੇ
ਤਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਿਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਿਰਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। WORTH ਿੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ 
ਤਿ ਜਲਦ ਪਹੁੰ ਚ ਿੀ ਹੈ।
07834 968539 ਤੇ ਿਾਲ ਿਿੋ
ਿੈਬਸਾਈਟ: www.worthservices.org

24-ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਘਿੇਲੂ 
ਰਹੰਸਾ ਬਾਿੇ ਫ੍ੀਫ਼ੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
0808 2000 247

ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਯਾਦ ਿੱਖੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਰਜਉਣ ਦਾ ਹੱਿ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਮੁਿਤ ਹੋਿੇ  
 ਡਿ
 ਬੇਇਜ਼ਤੀ 
 ਧਮਿੀਆਂ 
 ਦੁਿਰਿਹਾਿ 

ਰਿਸੇ ਸੁਤੰਤਿ ਘਿੇਲੂ ਰਹੰਸਾ ਸਲਾਹਿਾਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਿੋ ਜੋ 
ਇਹਨਾਂ ਿੰਮਾਂ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ: 
 ਸਮਝਣਾ ਰਿ ਿੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 
 ਖੁਦ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖਣਾ 
 ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖਣਾ
 ਆਪਣੇ ਘਿ ਨੰੂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖਣਾ  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਿੰਤ ਖ਼ਤਿਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ 999 ਤੇ  
ਿਾਲ ਿਿੋ

WS1094  10.13

PUNJABI



ਰਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਹਸੂਸ ਿਿਦੇ ਹੋ 
● ਸੁਿੱਰਖਆ
● ਸਹਾਇਤਾ 
● ਆਦਿ 
● ਰਪਆਿ 

ਅਤੇ  

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ
● ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਰਚਆਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿਦਾ ਹੈ।
● ਿਈ ਿਾਿੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਿਬੂਲ ਿਿਦਾ ਹੈ
● ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਿਚਾ ਿਿਦਾ ਹੈ
● ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਸਰਲਆਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿਦਾ ਹੈ 
● ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿੱਚ ਰਦਲਚਸਪੀ ਿੱਖਦਾ ਹੈ
● ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੀਿਾਿ ਿਿਨ ਲਈ ਰਤਆਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

(ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ  
ਲਗਾਓ) 

ਇਹ ਰਿਿੇਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ 
ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਿੋਗੇ ਰਿ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹੋਿੋ ਅਤੇ 
ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋਿੇ ਰਿ ਇਸ ਰਿੱਚ ਸਭ ਿੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਿੱਖਿੇ ਤਿੀਿੇ ਨਾਲ 
ਰਿਹਾਿ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਰਦਉਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਮਰਹਸੂਸ ਿਿਨਾ ਸ਼ੁਿੂ ਿਿ ਰਦੰਦੇ ਹੋ ਰਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਆਂ ਤੇ ਤੁਿ ਿਹੇ 
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਹਸੂਸ ਿਿਨਾ ਸ਼ੁਿੂ ਿਿ ਰਦੰਦੇ ਹੋ ਰਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਿੇ ਰਿ ਇਹ 
ਰਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਹਾਿ 
ਰਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋਰਸ਼ਸ਼ ਿਿੋਗੇ।

ਰਜਿੇਂ-ਰਜਿੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਿਾਨ ਹੋਿੋ ਰਿ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿਿਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਿਚਾਿ ਨਾ ਿਿੋ ਰਿ ਇਹ ਘਿੇਲੂ ਰਹੰਸਾ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਡਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਿੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਿਤ ਲੱਭ ਲਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਿਈ ਿਾਿ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ, ਉਲਝਣ ਰਿੱਚ, ਡਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਸ਼ਿਰਮੰਦਾ ਮਰਹਸੂਸ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਰਿਸੇ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਹਸੂਸ ਿਿਦੇ ਹੋ 
● ਡਿੇ ਹੋਏ
● ਧਮਿਾਏ ਗਏ 
● ਇਿੱਲੇ 
● ਸ਼ਿਰਮੰਦਾ

ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ  
●  ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਿਾਉਂਦਾ ਹੈ
● ਸਾਿੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 
● ਤੁਹਾਡੇ ਿੰਮਾਂ ਨੰੂ ਰਨਯੰਰਤ੍ਤ ਿਿਦਾ ਹੈ 
● ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ
●  ਦੂਰਜਆਂ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਿੀ  

ਰਦੰਦਾ ਹੈ
●  ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਿਿਦਾ ਹੈ

(ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ 
ਲਗਾਓ) 

ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਰਿ ਿਰਹ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ? ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਰਿ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ?

ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ


