ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਲਈ ਸੋਗ ਸਬੰ ਧੀ ਚਾਰਟਰ
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ
ਚਾਰਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਚਾਰਟਰ ਿਬਆਨ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਸੋਗਗ�ਸਤ ਲੋ ਕ�
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਰੀ ਸੇਧ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਸਮੂਹ� ਅਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ?

ਚਾਰਟਰ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ਫਰਕ ਿਲਆਏਗਾ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਮੌਤ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਜ� ਸੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੌਤ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱ ਖਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਅਿਹਸਾਸ� ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ

ਅਤੇ ਢਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਧਾਰਨਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਸ�ੋਤ� �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ

ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੌਤ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੋਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ �ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲ� ਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਿਕ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?

ਇਹ ਕੰ ਮ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸ� ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਅਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸੋਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਪਛੋਕੜ� ਵਾਲੇ ਅਨ�ਕ� ਪੇਸ਼ਾਵਰ� ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ� 18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਅਸ� ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਤ�

ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਬਆਨ� ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚਾਰਟਰ �ਤੇ ਿਕਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (ਮਲਕੀਅਤ) ਹੈ?

ਚਾਰਟਰ �ਤੇ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਹਰੇਕ ਿਕਸੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਹਰੇਕ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਮੌਤ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੋਗ ਸਿਹਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਸਧਾਤ� �ਤੇ ਿਕ� ਅਧਾਰਤ ਹੈ?

ਚਾਰਟਰ ਸਮਾਿਜਕ-ਕਦਰ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱ ਜ� ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਿਸਧਾਤ� �ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ�� ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਦਾ ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮ� ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱ ਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਇਹ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: www.scottishcare.org/bereavement

