
તમારા 
સબંધંોમા ંતમે 
ડરો છો કેમ?

Worth સર્વિસીસ પાસે સમગ્ર પરચિમ 
સસેકસમા ંઘરેલ ુહિંસા ર્શે સલાિ 
આપતા ંસ્તતં્ર સલાિકારોની 
ટીમસ છે જે અઠવાડિયાના ં7 ડિવસ 
િરમમયાન સ્ારે 9.00-સાજંે 5.00 
િરમયાન મિિ આપવા ઉપલબ્ધ 
છે. Worth દુભામિયાઓની સમુવ્ધા 
ઝિપથી મેળવી શકે છે.
07834 968539 પર કૉલ કરો
્ેબસાઇટઃ www.worthservices.org

24-કલાક નેશનલ ડોમેસસટક 
્ાયોલનસ (રાષ્ટ્રીય ઘરેલ ુહિંસા) 
ફ્રીફોન િલેપલાઇન  
0808 2000 247 તમારો ્ાકં નથી

તમે એકલા ંનથી

યાદ રાખો
તમને તમારંુ જી્ન  
 િર
 માનહામન
 ્ધમકીઓ
 શોિણથી મકુ્ત થઈ જીવવાનો અમ્ધકાર છે

ઘરેલ ુહિંસા  ર્શે સલાિ આપનાર સ્તતં્ર 
સલાિકાર સાથે ્ાત કરો જેઓ આપને 
નીચેની બાબતો કર્ામા ંમદદ કરરી શકશે:
 શુ ંથઈ રહુ ંછે ્તે સમજવામાં
 ્તમારી જા્તને સલામ્ત રાખવામાં
 ્તમારા બાળકોને સલામ્ત રાખવામાં
 ્તમારા ઘરને સલામ્ત રાખવામા ંજો આપની ઉપર 

તતકાલ ખતરો િોય તો 
કૉલ કરો 999
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GUJARATI



સ્સથ સબંધંોમા ંતમે
● સલામ્તી
● ટેકો
● માન
● પ્ેમનો અનભુવ કરો છો

અને 

તમારા સાથી
● ્તમારા લક્યોને ટેકો આપે છે.
● કેટલીક વખ્ત ખોટા હોવાનો એકરાર કરે છે
● ્તમારી સાથ ેબાબ્તોની ચચાચા કરે છે
● મનણચાયો લેવામા ં્તમને સામેલ કરે છે
● ્તમારી ખશુહાલીમા ંરસ હોય છે
● સમા્ધાન કરવાની ઇચછા સેવ ેછે

(જો ્તમારા સબં્ંધને લાગ ુપિત ુ ંહોય ્તો 
ખરાની મનશાની કરો)

આવુ ંકે્ી રરીતે થાય છે?
મોટા ભાગના લોકોની જેમ ્તમે એ જ મવચાર 
કરીને આ સબં્ંધમા ંજોિાયા હશો કે ્તે ટકશ.ે

્તમે ્તમારા સબં્ંધ પ્તયે પ્મ્તબદ્ધ હશો અને 
બધુ ંબરાબર નથી ્તે સવીકારવુ ંઅઘરંુ છે.

સમય જ્તા ં્તમારા સાથી ્તેમના સવભાવ 
મવરૂદ્ધ વ્તચાશ ેઅને ્તમે ્તે જત ુ ંકરશો.

્તમને લાગશ ેકે ્તમે જાણે અતય્ંત સાવચે્તીથી 
વ્તતી રહ્ા છો અને ્તમને એવુ ંલાગવા માિંશ ે
કે આમા ં્તમારો પો્તાનો જ વાકં છે.

્તમે ગ ૂચંવણ અનભુવશો કે આવુ ંકેમ થઈ રહુ ં
છે અને ્તમે ્તમારા સાથીની વ્તચાણકુમા ંથ્તા 
પડરવ્તચાનના ંકારણો શો્ધવા માિંશો.

પડરસસથમ્ત વધ ુખરાબ થ્તા, ્તમને મવચાર આવશ ેકે 
્તમે શુ ંકરી શકો જેથી બધુ ંબરાબર થઈ જાય, પણ આને 
ઘરેલ ૂડહંસા કહી શકાય એવુ ં્તમે કિાચ નડહ મવચારો.

્તમે િરી જશો અને વખ્તે બધુ ંછોિીને જ્તા ંરહવેાનો  
મવચાર કરશો.

જો બધુ ંછોિીને જ્તા ંરહવેાની ્તમારામા ંડહંમ્ત આવી જશ ે 
્તો ્તમે કિાચ ઘણી વખ્ત પાછા ંપણ આવશો.

્તમને કિાચ એકલ્તા લાગશે, ગ ૂચંવણ 
અનભુવશો, િર લાગશ ેઅને શરમ આવશ.ે

દૂરિત સબંધંમા ંતમે અનભુ્ો છો
● િર
● ્ધાક્ધમકી
● એકલા ંપિી જવું
● શરમ

અને

તમારા સાથી 
●  ્તમને ્ધમકાવે
● ્તમામ મનણચાયો પો્તે લે
● ્તમારી ડરિયાઓ પર કાબ ૂરાખે
● િોિારોપણ કરે
●  બીજાઓને નકુસાન પહોંચાિવાની 

્ધમકી આપે
●  ્તમને ઉ્તારી પાિે

(જો ્તે ્તમારા સબં્ંધને લાગ ુપિત ુ ંહોય ્તો 
ખરાની મનશાની કરો)

એટલો ખરાબ કે રનભા્ી ન શકાય? એટલો સારો કે છોડરી શકાતો નથી?

તમે એકલા ંનથી


