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ਕਈੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨ ਸਿ ਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਜਾਂ ਅ ਧਿ ਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਨਿ ਰਬਲ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਓਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿ ਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ 
ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਹਵੋ ੇ| ਵਿ ਗਿ ਆਨ ਸਿ ੱਧ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਅ ਜਿ ਹ ੇਪ ਰਿ ਵਾਰਾਂ ਦ ੇਜੀਆਂ (ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਸਮੇਤ) ਦ ੇ ਦਿ ਮਾਗਾਂ ਤ ੇਸਦੀਵੀ ਅਸਰ ਪSਦ ੇਹਨ | 
ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਲੂੇ ਹਿ ਸੰਾ ਵੀ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਨ^ | 

ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀ ਪ ਰਿ ਭਾਸ਼ਾ:



ਸਿ ੱਖ ਕਮੌ ਵਿ ਚੱ ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੁਣਕ ੇ ਹਿ ਰਦ ੇ ਵਿ ਲੰੂਧਰ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ | ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾ ਹਿ ਬ ( ਜਿ ਨ>ਾਂ ਨ? ਹਰ ਤਰਾਂਹ ਦਾ 
ਵਿ ਤਕਰਾ ਮੁਕਾਇਆ) ਗੁਰ ੂਗੋ ਬਿ ੰਦ ਸਿ ੰਘ ( ਜਿ ਨ>ਾਂ ਨ? ਊਚ ਨੀਚ ਨੰੂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ) ਦੀ ਕਮੌ ਵਿ ਚੱ ਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਦ ੇਰਝੁਾਨ ਹਣੋਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹ ੈ| 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿ ਚੱ ਔਸਤਨ ੩ ਬੀਬੀਆਂ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਘਰਲੂੇ ਹਿ ਸੰਾ ਕਰਕ ੇਮੌਤ ਦ ੇਮੂੰਹ ਵਿ ਚੱ ਧੱਕ ਦਿ ਤੱੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਮਰੀਕਨ ਸਿ ੱਖ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਰਝੁਾਨ ਵਿ ਚੱ ਪਿ ੱਛੇ ਨਹN ਹ:ੈ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਨਣ ਨੰੂ ਮਿ ਲ ਦਿ ਆਂ ਨ? | 

ਵਧੇਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤ ੇਇਹ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉ Rਦਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਜੱਦ ਵੀ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨ? ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਉਨ>ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜNਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਹN ਮਿ ਲੀ |

ਗੌਰਤਲਬ ਹ ੈ ਕਿ  ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ, ਜਿ ਸਨੰੂ ਅਸN ਗੁਰ ਸਿ ੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦ ੇਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿ ਚੱ ਇਸ ਤਰ>ਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਖੇ ਕ,ੇ 
ਨਿ ਰਾਸ਼ ਹ ੋਕ,ੇ ਸਿ ੱਖੀ ਅੱਤ ੇਪੰਥ ਤV ਦਰੂੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਲWਦੀ ਹ ੈ|

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ : ਪ ਰਿ ਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱ ਖਿ ਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹ ੈ| ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਗੁਰਦਆੁ ਰਿ ਆਂ ਤV 
ਸੇਧ ਅਤ ੇਆਸਰਾ ਮੁਹਈੱਆ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ| ਅਸN ਇਹ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ ਕਿ  ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨਾਂ ਕਲੋV “ਸਭ ਕੁਝ” ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹN ਕਿ ਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਘਰਲੂੇ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹ ੈ| ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਤ ੇਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੰੂ 
ਨ ਜਿ ੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ|

ਇਹ ਪੱਤਰ/ਗਾਈਡ ਤੁਸN ਸੰਗਤ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਵਿ ਅਕਤੀਆਂ (ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ਼, ਬੀਬੀਆਂ ਤ ੇਮਰਦਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹ ੋਤਾਂ ਕਿ  ਉਹ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ | ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸN ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸWਟਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਜੋ 
ਲਿ ੰਗ ਅਧਾ ਰਿ ਤ ਹਿ ਸੰਾ ਮਿ ਟਾਉਣ ਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿ ੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈ| ਯਾਦ ਰਖੋੱ: ਮਦਦ ਉਪਲੱਬਧ ਹ,ੈ ਤੁਸ@ ਇਕਲੇੱ 
ਨਹ@ ਹ ੋ|

ਵਾ ਹਿ ਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾ ਹਿ ਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤ ਹਿ  ! 

੦੧.
ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਚਿ ੱਠੀ 

ਕੀ ਤੁਸ8 ਆਪ ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਬਣੇ ਹ ੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈੋ ਨCੜਲਾ ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਬ ਣਿ ਆ ਹ ੈ? 

ਅੰਕੜ ੇ ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸWਟਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵਖੇਣ ੨੦੧੮ ਤV ਹਨ
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** ਗਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਦ ੇਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ (ਮਾਰਚ-ਸਤਬੰਰ 2020 ਦਰੌਾਨ) ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |**

ਨਹ#

ਹਾਂ
(25%)

ਔਰਤਾਂ

ਨਹ8

ਹਾਂ
(11%)

ਮਰਦ

ਨਹ8

ਹਾਂ
(47%)



ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹਨ: ਜੋ ਮਜਬੂਤ, ਸੁਰੱ ਖਿ ਅਤ ਤ ੇਇਕਸਾਰ ਹਣੋ |

ਕਿ ਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਪ ਰਿ ਵਾਰਾਂ ਉ 4ਤ ੇਪ6ਦਾ ਹ ੈ- ਵਿ ਆਹਾਂ ਅਤ ੇਨਵ: ਜਨਮਾਂ ਦ ੇਰਾਹ= - ਕ ਹਿ  ਲਵ ੋਸਮੁੱਚੀ ਸਿ ੱਖ ਕਮੌ 
ਉ 4ਤ ੇ| ਹਿ ਸੰਾ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈ: ਹਿ ਸੰਕ ਮਹਲੌ ਵਿ ਚੱ ਵਡੱ ੇਹਏੋ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹਿ ਸੰਾ ਤ ੇਉਤਾਰ ੂਹੁਦੰ ੇਹਨ | ਇਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣ 
ਵਾਲ਼ਾ ਸਿ ਲਸਲਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹ ੈ|  ਆਪਣ ੇਅ ਹਿ ਮ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦਰੂ ਅੰਦਸ਼ੇੀ ਦ ੇਅਸਰ ਪ ਹਿ ਚਾਣ ੋ!

੦੨.
ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਹਇੋਆ ਮਨੱੁਖ ਅਕਸਰ 
ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ ਥਿ ਤੀ ਵਿ ਚੱ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ| ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਖਾਸ ਖ਼ਿ ਆਲ ਰੱ ਖਿ ਆ ਜਾਵ ੇ ਕਿ  ਇਸ ਤਰPਾਂ ਦ ੇ 
ਮੌਕ ੇਤ ੇਕਈੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ਼ਲਤ ਵਿ ਹਾਰ ਨਾ 
ਕਰ,ੇ ਸਾਰ ੇਪ&ਬੰਧਕਾਂ ਕਲ਼ੋ ਅ ਜਿ ਹ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ 
ਨ ਜਿ ੱਠਣ ਲਈ ਨਿ ਸ਼ ਚਿ ਤ ਮਰਯਾਦਾ ਹਵੋ ੇਤ ੇ
ਉਹ ਦ&ਿ ੜBਤਾ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਉ Cਤ ੇਪ ਹਿ ਰਾ ਦਣੇ | 
ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਵੋ ੇ ਕਿ  ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾ ਬਦਲੇ 
ਅਤ ੇਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤT ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦUਿ ੜ ਕਾਰਵਾਈ 
ਜਾਵ ੇ|

ਪੀ ੜਿ ਤ ਮਨੱੁਖ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇ ਕਿ ਸੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਾਂ 
ਗUੰਥੀ ਨਾਲ ਇਕਲੇੱ ਤਰੌ ਤ ੇਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹ ੈ| 
ਪਰ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਥੱ ਬੰਨV 
ਹਏੋ ਮ ਹਿ ਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਸਿ ਖਲਾਈ ਨਾ 
ਹਣੋ ਕਰਕ ੇਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿ ਚੱ ਪੈ ਜਾਂਦ ੇਹਨ | ਅਸ= 
ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਾਂ ਕਿ  ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਮੂਲ਼ ਅਸੂਲ ਤ ੇਭਰਸੋੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਸਾਂਝ ੇ
ਕਰਨ | 
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੦੩.
ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਲਈ ੨ ਸਿ ਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ
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ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸ ਹਿ ਬਾਨ ਹਠੇਲੇ ੨ ਨੁਕ ਤਿ ਆਂ ਤ ੇਚੱਲ ਕ ੇਉਸਾਰ ੂਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹਨ | ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨਾਂ ਵਿ ਚਲੇ ਹਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ 
ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹਵੋ ੇਤ ੇਇਹਨਾਂ ਉ Cਤ ੇਵਚਨਬੱਧ ਹਣੋ |

ਨFਟ: ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮਕਸੱਦ ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿ ਖਾਉਣਾ ਹ ੈ| ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਰਖੱਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈ| ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਹਿ ਸੰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿ ਚੱ ਤਬਦੀਲੀ 
ਲਿ ਆਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ| ਜੇ ਕਈੋ ਆਪਣੀ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਦੁਆੁਰ ੇਕਲੋ ਆਉ Oਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸP 
ਉਨQਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਨੰੂ ਕਹ ੋ|

ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਕੀਤ ੇਦੀ ਜ਼ਿ ੰਮੇਵਾਰੀ ਲ*ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ( ਜਿ ਵS ਕਿ  
ਪਿ ੱਛਲੇ ਸਦਮੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਪਣ ਦ ੇਰਗੋ ਦਾ ਇਲਾਜ) ਮਿ ਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ |

ਪਰ ਕਿ ਸੇ ਵਲT ਕੀਤੀ ਹਿ ਸੰਾ ਨੰੂ ਅਣਗੌ ਲਿ ਆ ਨਹP ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਭਾਵS ਕਈੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵT ਕਿ  ਬਹਤੁ ੇਲੋਕ ਜੋ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿ ਚੱ 
ਰ ਹਿ ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦ ੇਹਨ | ਝੂਠW ਵਾਅਦ ੇ ਕਿ ਸ ੇਵੀ ਹ ੋਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹP ਬਣਨW ਚਾਹੀਦ ੇ| 

ਕਈੋ ਵੀ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਵਾਰਤਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਕਿ  ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਸਕਣ |

ਕਈੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ

ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਥੱ ਨਾ ਮੋੜੋ੨

੧



ਨੁਕਤਾ ੧:  ਕਈੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ

 ਸਗ, ਹਠੇਲੀਆਂ ੩ ਗੱਲਾਂ ਕਹ:ੋ

ਕਦ ੇ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਕਹ,ੋ "ਮੈਨੰੂ  ਨਹ. ਪਤਾ ਕਿ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" !

ਕਦ ੇ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਕਹ ੋਕ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ6ਾਂ ਤ ੇਯਕੀਨ ਨਹ. - ਭਾਵ; ਤੁਸ. ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਯਕੀਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਵੋ ੋ!

ਕਦ ੇ ਕਿ ਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਿ ਜੀ ਸਮੱ ਸਿ ਆ ਉਨ6ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲਏ ਬਿ ਨਾਂ ਹਰੋ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਦਸੱੋ |
ਕਦ ੇ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਨਾ ਕਹ ੋ ਕਿ  ਤੁਸ. ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋ ਕਿ  ਤੁਸ. ਉਨ6ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਲੱ ਕਰਗੋੇ 
ਜਾਂ ਤੁਸ. ਹਿ ਸੰਾ ਨੰੂ ਰਕੋਗੋੇ |
ਕਦ ੇ ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਇਹ ਨਾ ਕਹ ੋ ਕਿ  ਹ ੋਰਹੀ ਹਿ ਸੰਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ |

“ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਗੰਭੀਰ 
ਮਸਲਾ ਹ ੈ| ਮ= ਮਾ ਹਿ ਰ ਤਾਂ 
ਨਹ> ਪਰ ਮ= ਗੁਰਦਵਾਰਾ 
ਸਾ ਹਿ ਬ ਵਲੋੱ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤ ੇ
ਸਾਧਨ ਸਾਂਝ ੇਕਰ ਦਿ ਦੰਾ ਹਾਂ |”

“ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਨ ਵਿ ਚੱ ਬੜਾ 
ਔਖਾ/ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹ|ੈ 
ਤੁਹਾਡ ੇਕਲ਼ੋ ਰਸਤ ੇਹਨ |”

“ਤੁਸ> ਇਕਲੇੱ ਨਹ> ਹ ੋ| ਵਾ ਹਿ ਗੁਰ ੂਤੁਹਾਡ ੇਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ 
ਤ ੇਇਸ ਸੰਬੰ ਧਿ ਤ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ |”
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੦੪.
ਪਰਵਾਰਕ ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਸਾਧਨ ਕਾਰਡ
ਬਣਾਓ ਤ ੇਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋ!

ਨੁਕਤਾ ੨: ਕਿ ਸੇ ਨੰੂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਥੱ ਨਾ ਮੋੜੋ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬ ਵਲੋੱ ਪਰਵਾਰਕ ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਸਾਧਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਤ ੇਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋ|

ਇਹ ਕਾਰਡ ਭਰ ੋਅਤ ੇਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋ( ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ ਨਾਲ ਹਰੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ)ੋ ਕਾਰਡ ਭਰ,ੋ ਫ਼ਟੋਕੋਾਪੀ ਕਰ ੋਤ ੇ(ਮੈਸਜ, 
ਵਟਸਐਪ, ਆ ਦਿ  ਰਾਹJ ) ਹਰਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬ ਦ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਅਤ ੇਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋ|

ਪਰਵਾਰਕ ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਸਾਧਨ ਕਾਰਡ
ਵਲM:

ਸਥਾਨਕ ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਮ ਹਿ ਕਮਾ:

ਸਥਾਨਕ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੀ ਥਾਂ:

ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ:

ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਰ ਖਿ ਅਤ ਸੰਪਰਕ (ਭਾਵO ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਵੋ)ੇ:

ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਹੈ

ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ (SFC) ਫਨੋ ਨੰਬਰ:

866-SFC-SEWA (732-7392)

1-800-799-7233
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ 24/7 ਫਨੋ ਨੰਬਰ:
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੦੫.
ਹਰੋ ਸੁਝਾਅ 

ਇਸ ਮੌਕ ੇ ਕਿ ਹੜ ੇਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ

ਸਵ ੈਪੜਚੋਲ ਕਰ ੋਤ ੇਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ:ੋ

ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਲਈ ਕ ਮਿ ਊਨਟੀ ਵਲੋੱ ਹਰੋ ਉਪਰਾਲੇ:

ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਬਾਰ ੇਵੀ ਡਿ ਓ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬ ਦ ੇਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊ @ਟਾਂ ਰਾਹB ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ੋ|

ਆਪਸ ਵਿ ਚੱ ਵਿ ਚਾਰ ਕਰ ੋ ਕਿ  ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇਕਸੇਾਂ ਪEਤੀ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹ ੈ|

ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਦ ੇਸੰ ਵਿ ਧਾਨ ਵਿ ਚੱ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇ|

ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤ ੇਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹB ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰ ੋ|

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹਤੁ ੇਕਸੇਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਨਹB ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ?

ਇਹ ਗਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨਾਂ ਦ ੇਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸਿ ੱਖ 

ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਵਿ ਚ ਹਿ ਸੱਾ ਲਵ ੋ|

ਜਦQ ਕਿ  ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ ਸਰਵ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਿ ੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਹਢੰਾਉ @ਦੀਆਂ ਹਨ |  

ਸੰਗਤ ਦ ੇਸਨਮੁੱਖ ਹਕੋ ੇਵਚਨ ਕਰ ੋ ਕਿ  ਤੁਸB ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਦ ੇਸਾਰ ੇਸਾਧਨ (ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ) 
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਗੋੇ |

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਵਿ ਚੱ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ ੇਕਾਲਜਾਂ ਦ ੇ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਪEਬੰਧ ਕਰ ੋ|
ਕਮੇਟੀ/ਸੇਵਾਦਾਰ/ਗEੰਥੀ ਸਾ ਹਿ ਬਾਨ ਲਈ ਟE ੇ ਨਿ ੰਗ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਾਰ ੇਪੁੱਛੋ |

ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਡਿ ਓ ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ ਦ ੇਯੂ ਟਿ ਊਬ ਚੈਨਲ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ |

* ਉਪਰਕੋਤ ਕਿ ਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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੦੬.
ਪ$ਚ ਲਿ ਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸੱਚਾਈ
ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਬਾਰ ੇਹਕੀਕਤ

ਲੋਕ ਕੀ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਹਨ ਪ ਰਿ ਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ

ਤਾੜੀ ਦਹੋਾਂ ਹਥੱਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਜੱਦੀ ਹ ੈ|

ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਸਿ ਰਫ ਨਵ= ਆਏ 
ਪ@ਵਾਸੀਆਂ ਵਿ ਚੱ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ!

ਅਨਪੜD ਲੋਕ ਅ ਜਿ ਹ ੇਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਨ !

ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਨਹH ਹ,ੈ ਜੇ ਉਹ 
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਛਡੱਣਾ ਚਾਹੁਦੰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਛਡੱ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈ!

ਪੀ ੜਿ ਤ ਨM ੨ ਆਪਾ ਵਿ ਰਧੋੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ 
ਦਿ ਤੱੀਆ ਂਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ 
ਹ ੈ|

ਸਾਰ ੇ ਵਿ ਆਹ ੇਜੋੜ ੇਲੜਦ ੇਹੀ ਹਨ!  ਅਸH 
ਵਿ ਚੱ ਪੈ ਕ ੇਤ ੇਦਹੋਾਂ ਨੰੂ ਬਿ ਠਾ ਕ ੇ"ਸਮਝਤੌਾ" 
ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਮੁੱ ਦਿ ਆਂ ਨੰੂ ਹਲੱ ਕਰਾ 
ਸਕਦ ੇਹਾਂ |

ਇਕ ਮ*ਬਰ ਦਜੂੇ ਦੀਆਂ ਹਿ ਸੰਕ ਤ ੇਇਖ਼ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿ ੰਮੇਵਾਰ ਨਹH |

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿ ਚੱ ਜੰਮੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤY ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਹਨ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀ 
ਵਰਤY ਕਰ ਚੁੱਕ ੇਹਨ ਜਾਂ ਪ ਰਿ ਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਹਏੋ ਹਨ |

ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਮ*ਬਰਾਂ, ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਪਰਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ 
ਵਾਪਰੀ ਹ—ੈ ਇਹ ਹਿ ਸੰਾ ਦਲੌਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਪੜDਾਈ ਨਾਲ਼ ਠੀਕ ਨਹH ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ |

ਔਸਤਨ, ਵਖੱ ਵਖੱ ਸ ਭਿ ਆਚਾਰਾਂ ਵਿ ਚੱ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣ ੇ ਰਿ ਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤY ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਅੰਦਾਜਨ ੭ ਵਾਰ ਛਡੱ ਕ ੇਮੁੜਦੀ ਹ ੈ| ਛਡੱਣ ਤY ਰਕੋਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇ ਵਿ ਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ | ਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਡੱਾ ਕਾਰਨ ਹ ੈ| ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਦ̂ੀ ਹ ੈ ਕਿ  
ਪੀੜਤ ਲਈ ਸਭ ਤY ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਛਡੱਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਮੌਕ ੇਹੁਦੰਾ ਹ ੈ|

ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਤਰੀ ਕਿ ਆਂ ਨਾਲ ਪ@ ਤਿ ਕ@ਿ ਆ ਦਿ ਦੰ ੇਹਨ | ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕ ੇਤ ੇ ਸਿ ਰਫ ਇਕ 
ਹਿ ਸੱਾ ਦਸੱਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿ ਚੱ ਚੇਤਾ ਆਉਦ̂ਾ ਹ ੈ|

ਵਿ ਚੋਲਗੀ ਅਸਲ ਵਿ ਚੱ ਉਨDਾਂ ਜੋ ੜਿ ਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੋ ਦਜੂੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਬ ਹਿ ਸ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹਣੋ | ਪਰ, ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇਮਾਮ ਲਿ ਆ ਂ ਵਿ ਚੱ, ਇੱਕ ੋ ਵਿ ਅਕਤੀ ਵਲੱY ਡਰ ਦੀ ਵਰਤY ਦਜੁੇ ਉ _ਤ ੇ
ਹਾਵੀ ਹਣੋ ਅਤ ੇਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇ ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇਭ ਵਿ ਖ ਵਿ ਚੱ ਦਹੋਰਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 
ਸਥਾਈ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹ ੈ|

ਨ`ਟ: ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਬਹਤੁ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜY, ਗੱਲ ਘੁੱਟਣਾ (ਗਲੇ ਤ ੇ
ਦਬਾਅ), ਮਿ ੰਟਾਂ ਵਿ ਚੱ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ| U.S. Centers for Disease Control ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿ ਚ ਬੰਦਕੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਰ ੇਨੰੂ 500% ਵਧਾਉਦ̂ੀ ਹ ੈ|

ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿ ਚ ਹ ੋਰਹੀ ਪ ਰਿ ਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਤ ੇਝੂਠੀਆਂ ਪ@ਚ ਲਿ ਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੋ|

ਅਤੇ
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ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦ ੇਨ6, ਉਨ8ਾਂ ਨੰੂ ਸਿ ੱਖੀ ਅਤ ੇ
ਗੁਰ ੂਦ ੇਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ!

ਮੌਜੂਦਾ ਦਰੌ ਵਿ ਚੱ ਜ਼ਨਾ ਨਿ ਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ੇ
ਖੁਲ8  ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕ ੇਅ ਜਿ ਹਆਂ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆ ਨ6 |

ਉਹ ਸੁਖੀ ਜੋੜ ੇਦੀ ਤਰ8ਾਂ ਦਿ ਖਦ ੇਨ6, ਫਟੋਆੋਂ 
ਵਿ ਚੱ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਤਰੌ ਤ ੇ| ਮ* ਕਦ ੇਇੱਕ ਨੰੂ 
ਦਜੂੇ ਨਾਲ ਦਰੁ ਵਿ ਹਾਰ ਕਰਦ ੇਨਹJ ਵੇ ਖਿ ਆ !

ਬੱਸ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤL ਤਬੌਾ ਕਰ ਲਵ ੇ|

ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁ ਰਿ ਆਂ ਨਾਲ ਨਹJ ਰ ਹਿ ਣਾ 
ਚਾਹੁਦੰੀਆਂ |

ਇਹ ਇਕ ਮਾਨ ਸਿ ਕ ਰਗੋ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿ ਆ ਹ ੈ|

ਜਦL ਤਕੱ ਕੁਟੱ ਕੁਟੱਾਪਾ ਨਹJ ਹੁਦੰਾ ਓਨਾ ਚਿ ਰ 
ਸਭ ਠੀਕ ਹ ੈ|

ਅੰ ਮQਿ ਤਧਾਰੀ, ਸ ਹਿ ਜਧਾਰੀ, ਗੁਰਦਆੁਰ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿ ੱਖ, ਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ - ਸਾਰ ੇਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ 
ਦ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਦਰੁ ਵਿ ਹਾਰ ਕਦ ੇਜਾਇਜ਼ ਨਹJ ਹੁਦੰਾ, ਅਤ ੇਪੀ ੜਿ ਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਕ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ|

ਗੁਰ ੂਸਾ ਹਿ ਬ ਨ6 1469 ਤL ਹਰ ਸਿ ੱਖ ਨੰੂ ਖੁਲ8  ਅਤ ੇਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅ ਧਿ ਕਾਰ ਬਖ ਸ਼ਿ ਆ ਹ ੈ| ਲਿ ੰਗ 
ਭੂ ਮਿ ਕਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਗੈਰ- ਸਿ ਹਤਮੰਦ ਵਿ ਚਾਰ ਵਧੇਰ ੇਕਰਕ ੇ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦ ੇਹਨ | ਅਸJ ਚਾਹੁਦੰ ੇ
ਹਾਂ ਕਿ  ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ- ਪੁੱਤ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਅਤ ੇਅੰਦਰ ਸਾਂਝਾ ਕਮੰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਨ8ਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ 
ਸੁਰੱ ਖਿ ਅਤ ਰ ਹਿ ਣ | ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿ ਚੱ ਇੱਜਤ ਤ ੇ ਪਿ ਆਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪੀੜੀਆਂ ਦ ੇਭ ਵਿ ਖੱ ਦੀ ਚੜ8ਦੀ ਕਲਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱ ਖਿ ਅਤ ਰਖੱ ਸਕਦਾ ਹ ੈ|

ਭਾਵW ਤੁਸJ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇਸ ਜੋੜ ੇਨੰੂ ਵਖੇਦ ੇਹ,ੋ ਯਾਦ ਰਖੋੱ ਕਿ  ਹਮਲਾਵਰ ਨੰੂ ਨਿ ੱਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ 
ਵਿ ਚ ਸਿ ਰਫ ਸ ਕਿ ਟੰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ*ਦੀ ਹ ੈਜੋ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ| ਜ਼ੁਲਮੀ 
ਇਨਸਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿ ਚ ਦਰੁ ਵਿ ਹਾਰ ਦ ੇਸੰਕਤੇ ਦਿ ਖਾਉ Yਦਾ ਹ ੈ| ਜ਼ਿ ਆਦਾਤਰ ਉਹ ਦਸੋਤਾਨਾ, 
ਮਨਮੋਹਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਆ ਦਿ  ਕਰਕ ੇਸੌਖੇ ਹੀ ਪੜਦ ੇਪਾਉਣ ਵਿ ਚੱ 
ਮਾ ਹਿ ਰ ਹੁਦੰ ੇਹਨ |

ਸਾਰ ੇਸ਼ਰਾਬੀ ਹਿ ਸੰਕ ਨਹJ ਹੁਦੰ ੇ| ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ| ਪਰ ਇਹ 
ਹਿ ਸੰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹJ - ਹਿ ਸੰਾ ਡਰਾਉਣ ਅਤ ੇਦਜੂੇ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ|

ਪ ਰਿ ਵਾਰ ਵਿ ਕਸਤ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਦਵੋਾ ਂਪੀੜ8ੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇ ਵਿ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ ਕਿ  
ਸਿ ਹਤਮੰਦ ਘਰ ਕਿ ਵW ਸਿ ਰ ਜਿ ਆ ਜਾਵ ੇ| ਨੰੂਹਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਕਈੋ ਤਰੀਕਾ ਨਹJ ਹ ੈ| 
ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਕਿ  ਬਹਤੁੀ ਵਾਰ ਸਹਰੁ ੇ ਹਿ ਸੰਾ ਵਿ ਚੱ ਸ਼ਾ ਮਿ ਲ ਹੁਦੰ ੇਨ[ |

ਘਰਲੂੇ ਹਿ ਸੰਾ ਮਾਨਸਕ ਰਗੋ ਨਾਹੀ ਹIੈ ਸਾਰ ੇਮਾਨ ਸਿ ਕ ਰਗੋੀ ਹਿ ਸੰਕ ਨਹJ ਹੁਦੰ ੇ| ਹਿ ਸੰਾ ਡਰਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਵਿ ਚੱ ਰਖੱਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ|

ਦਰੁ ਵਿ ਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹJ ਹੁਦੰਾ | ਇਹਦ ੇ ਵਿ ਚੱ ਮਾਨ ਸਿ ਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਹਥੱ ਵਿ ਚੱ ਰਖੱਣਾ, 
ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਦਿ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੰ ੇਹਨ | ਗੈਰ-ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿ ਨ8ਾੰ ਨੁਕਸਾਨਦਹੇ 
ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਦਾਸੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ, ਤਣਾਅ, ਆਤਮ ਹੱ ਤਿ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿ ਚਾਰ ਅਤ ੇਬੱ ਚਿ ਆਂ ਦੀ 
ਸਹੀ ਪਰਵ ਰਿ ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਥੱਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ|

ਕੁਝੱ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣ ੇਘਰਵਾ ਲਿ ਆਂ ਨੰੂ 
ਉਕਸਾਉ Yਦੀਆ ਂਹਨ |

ਕਈੋ ਵੀ ਆਪਣ ੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਨਹJ ਚਾਹੁਦੰਾ | ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਵਿ ਧੀ ਵਜL ਜਨਤਕ ਤਰੌ ਤ ੇਬਹਤੁ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿ ਖੱ ਅਪਣਾਉ Yਦੀਆਂ ਹਨ |

ਲੋਕ ਕੀ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਹਨ ਪ ਰਿ ਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈਅਤੇ
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ਜੋ ਵਿ ਆਹਤੁਾ ਘਰ ਛਡੱਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 
ਸਿ ਰਫ ਆਪਣ ੇਬਾਰ ੇਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਜੇ 
ਉਹ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਲ* ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 
ਉਹ ਪੂਰ ੇਪ ਰਿ ਵਾਰ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆ ਨH | 

ਉਹ ਬਸ ਤਣਾਅ ਵਿ ਚ ਹ ੈ!

ਉਹ ਕ ਹਿ ਦੰਾ ਅੱਗੇ ਤJ ਨਹK ਕਰਗੇਾ |

ਅ ਜਿ ਹ ੇ ਨਿ ੱਜੀ ਮਾਮ ਲਿ ਆਂ ਵਿ ਚੱ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਹK ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |

ਸੁਰੱ ਖਿ ਆ ਤJ ਬਿ ਨਾਂ ਕਈੋ ਰਿ ਸ਼ਤਾ ਸਿ ਹਤਮੰਦ ਨਹK ਹ ੋਸਕਦਾ-ਭਾਵP ਉਸਦੀ ਕਿ ਨੰੀ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ 
ਅ ਧਿ ਆਤ ਮਿ ਕ ਮਹਤੱਤਾ ਹਵੋ ੇ| ਬਹਤੁ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿ ਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਛਡੱਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਡੱਾ ਕਦਮ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਬੱ ਚਿ ਆਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿ ਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ੋਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ| ਕਈ ਵਾਰ ਦਰੂੀ 
ਰਿ ਸ਼ ਤਿ ਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਰਖੱਦੀ ਹ ੈ| 

ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿ ਸੰਾ ਕਈੋ ਰਾਹ ਨਹK | ਤਣਾਅ ਵਿ ਚੱ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਗਵਾਂਢੀਆਂ, 
ਆਪਣ ੇਦਸੋਤਾਂ, ਆਪਣ ੇਬੌਸ ਨਾਲ ਦਰੁ ਵਿ ਹਾਰ ਨਹK ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸK ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲ਼ੀ ਜਾਂ 
ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵP ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ?

ਭਾਵP ਹਿ ਸੰਕ ਸੁਬਾਅ ਤJ ਬਦਲਣਾ ਅਤ ੇਮੁੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹK ਹ ੈਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤ ੇਵਚਨਬੱਧਤਾ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ| ਥੈਰਪੇੀ (Therapy) ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨV ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲਿ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹ ੈ ਕਿ  ਲਗਭਗ ਸਾਰ ੇਹੀ ਜ਼ਾ ਲਿ ਮ ਲੋਕ 
ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਾਅਦ ੇਨੰੂ ਚਾਲ ਜਾਂ ਹਰੇਾਫਰੇੀ (ਮੌਕਾ ਟਪਾਉਣ) ਵਜJ ਵਰਤਦ ੇਹਨ |

ਪਰਵਾ ਰਿ ਕ ਹਿ ਸੰਾ ਕਈੋ ਨਿ ੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹK ਹ ੈ| ਪੀੜYੀਆਂ ਅਤ ੇਕਮੌ ਭਰ ਵਿ ਚ ਇਸ ਦ ੇਸਥਾਈ 
ਪZਭਾਵ ਪ*ਦ ੇਹਨ | ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਜੇ ਕਈੋ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ | ਪਰ 
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ ੈ- ਉਨYਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ,ੋ ਕਟ ਹਿ ਰ ੇ ਵਿ ਚੱ ਨਾ ਖ਼ਲਾਰ,ੋ ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇਦਸੱੋ | ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ੋ
ਬੰਦ ੇਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪ*ਦਾ ਹ,ੈ ਕਿ ਉ ^ਕਿ  ਉਹ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿ ਚੱ ਪਿ ਆ ਪੁਰਾਣੀ 
ਮਾਨ ਸਿ ਕਤਾ ਵਿ ਚੱ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ|

ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੰੂ ਦਵੋਾਂ ਮਾ ਪਿ ਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੈ
ਅਤ ੇਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਿ ਤਾ ਹ ੈ!

ਜੇ ਹਿ ਸੰਕ ਵਿ ਅਕਤੀ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੰੂ ਸਿ ੱਧੇ ਤਰੌ ਤ ੇਨਾ ਵੀ ਮਾਰ,ੇ ਤਾਂ ਵਿ ਗਿ ਆਨ ਦਰਸਾਉਦ̂ਾ ਹ ੈ ਕਿ  ਹਿ ਸੰਕ 
ਮਾਹਲੌ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰਾਂ ਵਿ ਚੱ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਦ ੇ ਦਿ ਮਾਗ ਵਿ ਚੱ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਦ̂ੀਆਂ ਹਨ (ਜੋ 
ਕਿ  ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਖੱ ਵਿ ਚੱ ਪਲ ਰਹ ੇਬੱਚੇ ਵਿ ਚੱ ਵੀ ਆਉਦ̂ੀਆ ਂਹਨ) | ਹਿ ਸੰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਮ 
ਦਿ ਮਾਗ ਦ ੇ ਵਿ ਕਾਸ 'ਤ ੇਮਾੜਾ ਪZਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈ| ਬੱਚੇ ਬੜ ੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁਦੰ ੇਹਨ | ਅ ਜਿ ਹ ੇਮਾਹਲੌ 
ਵਿ ਚੱ ਵਡੱ ੇਹਏੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣ ੇ ਨਿ ੱਜੀ ਰਿ ਸ਼ ਤਿ ਆਂ ਵਿ ਚੱ ਔ ਖਿ ਆਈਆਂ ਆਉਦ̂ੀਆਂ ਨH ਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 
ਆਪ ਹਿ ਸੰਾ ਤ ੇਉਤਾਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ |

ਲੋਕ ਕੀ ਕ ਹਿ ਦੰ ੇਹਨ ਪ ਰਿ ਵਾਰਕ ਹਿ ਸੰਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈਅਤੇ



866-SFC-SEWA(732-7392)
ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ*ਟਰ

contact@sikhfamilycenter.org

ਬ.ਹਮ ਗਿ ਆਨੀ ਤ ੇਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥
ਅਤ ੇਉਹ ਕਈੋ ਮੰਦਾ ਕਮੰ ਨਹ. ਕਰਦਾ |

ਬ.ਹਮ ਗਿ ਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪ ਰਿ  ਮਇਆ ॥
ਬ1ਹਮ- ਗਿ ਆਨੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹਸੱਦ-ੇਮੱਥੇ ਰ ਹਿ ਦੰਾ ਹੈ

ਸਿ ੱਖ ਫੈ ਮਿ ਲੀ ਸ>ਟਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿ ਹਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਿ ਸ ਵਿ ਚੱ ਖਾਸ 
ਧਿ ਆਨ ਲਿ ੰਗ-ਇਨਸਾਫ਼ ਨੰੂ ਦਿ ਤੱਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ| ਅਸ. ਹਿ ਸੰਾ ਦ ੇ ਸ਼ਿ ਕਾਰ ਪੀ ੜਿ ਤ-ਪਰਬਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਮੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁਚੰਾਉ Mਦ ੇਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨNਾ ਂਸਮਾਜਕ-ਸ ਭਿ ਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿ ਚੱ ਤਬਦੀਲੀ 
ਲਿ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜਿ ਨNਾਂ ਕਾਰਣ ਲਿ ੰਗ-ਅਧਾ ਰਿ ਤ ਹਿ ਸੰਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ|  ਸਿ ੱਖ ਫਮੈਲੀ ਸ>ਟਰ ਵਲੱP 
ਦਿ ਤੱੀ ਟ1 ੇ ਨਿ ੰਗ, ਬਾਹਰਲੀ-ਪਹੁਚੰ ਅਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇ ਵਿ ਚੱ  ਸਿ ੱਖ ਪਰਪੰਰਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤ ੇਲੋਕਾਂ 

ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਤ ੇਪੀੜNੀਆਂ ਵਿ ਚੱ ਸਾਂਝ- ਨਿ ਵਾਰਨ ਨੰੂ ਅ ਹਿ ਮੀਅਤ ਦਿ ਤੱੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ|

ਅਸ. ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈ ਸਿ ਫਿ ਕ - ਲਿ ੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿ ਸੰਾ ਅਦਾਰ ੇਦ ੇ ਜਿ ਨਾਂ ਨT                                                                         

ਇਸ ਪੱਤਰ/ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿ ਚੱ ਸਾਡੀ ਹਸੌਲਾ ਅਫਜਾਈ ਅਤ ੇਮਦਦ ਕੀਤੀ।

This Gurdwara Guide is made possible by Grant Number 90EV0430 from the Administration on Children, Youth and 
Families, Family and Youth Services Bureau, U.S. Department of Health and Human Services. Its contents are solely 

the responsibility of the presenters and do not necessarily represent the official views of the U.S. Department of 
Health and Human Services.


