ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਬਾਲਗ� ਲਈ ਸੋਗ ਸਬੰ ਧੀ ਚਾਰਟਰ
(ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ)

ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਿਬਆਨ� ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਅਸ�

ਸੋਗ ਸਿਹ ਰਹੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਲੋ ਕ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਸੋਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ �ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਕ ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ, ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਅਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜ� ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ

ਦੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਬਆਨ ਹਨ:

ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ�� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ� ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ:
• ਉਨ�� ਨਾਲ ਦਇਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਹਮਿਦਲੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਉਨ� ਦੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵ�, ਚੋਣ� ਅਤੇ ਧਾਰਣਾਵ� ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਿਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਵੱ ਲ� ਉਨ�� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ:

• ਮਾਤਮ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਿਹੱ ਸਾ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
• ਇੱ ਕ ਖੁੱ ਲਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ
• ਸਹਾਇਤਾ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਿਵਵਹਾਰਕ, ਿਵੱ ਤੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਵੱ ਜ� ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
• ਲੋ ਕ� ਕੋਲ ਸੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ
ਿਰਸ਼ਤੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਨੂੰ)

ਸਕਾੱਟਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਸੋਗਗ�ਸਤ ਹੋਏ ਦੋਸਤ�, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
• ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਸੋਗ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਿਮਆਂ ’ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਵੱ ਜ� ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
• ਮਾਤਮ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਿਜਨ�� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ� ਸੋਗ ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਮ�ਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਿਮਿਲਆ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਸੋਗ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਨਹ� ਬਲਿਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱ ਲ� ਸਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਦਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਕੱ ਥੇ ਭੇਜਣਾ ਜ� ਿਕੱ ਥ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: www.scottishcare.org/bereavement
ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਰਾਹ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

