
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ 
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 



ਜੇ ਕਵੋਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸ ੇਨੇੜਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯਗੋੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਹੋਈਆਂ ਮਤੌਾਂ, ਦੋਿਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 'ਵਕਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ' ਵਕਤਾਬਚੇ 
ਅਤੇ gov.uk/when-someone-dies 'ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ।  

ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਗੋ-ਗ੍ਰਸਤ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਕਵੋਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਉੱਤਰ ਿੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਚ ੇਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਕੀ ਹਾਲੇ ਿੀ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 o ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਮਾਜਕ 
ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ੇਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਇਸ 
ਦਸਤਾਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: gov.uk/government/
publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-
coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-
during-the-coronavirus-pandemic

• ਕੀ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

 o ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕ ੇਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚ ੇਵਿੱਚ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਵਕਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? 

 o ਸਗੋ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ  
ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਿਰੇਿ ੇਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ  
gov.uk/when-someone-dies.

• ਮੈਨੰੂ ਸੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਵੱਥਂੋ ਮਵਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

 o ਜਦੋਂ ਿੀ ਵਕਸ ੇਨੇੜਲੇ ਦੀ ਮਤੌ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੁਕਲ ਅਤੇ ਚਣੁਤੌੀ ਭਵਰਆ ਸਮਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਵੋਿਡ-
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19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਗੋ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਦਦ ਵਕੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  
gov.uk/coronavirus-funeral-advice

• ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਗ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 o ਆੱਨਲਾਇਨ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਰੱਖਣ, ਸਗੋ ਦੀਆਂ ਆੱਨਲਾਇਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਿਧੀਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਿਜ਼ੇ 
ਵਿੱਚ ਿਧੀਕ ਸਝੁਾਅ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੇ ਤਾਂ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਦਮ
1. ਮੌਤ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ
ਜਦ ਤੱਕ ਮਤੌ ਨੰੂ ਵਕਸ ੇਕਰੋੋਨਰ (ਸ਼ੱਕੀ ਮਤੌ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਕਲੋ ਨਹੀਂ ਭਵੇਜਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤੌ ਨੰੂ 5 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ, ਮਤੌ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਕਲੋ ਰਵਜਸਟਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਕਵੋਿਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਤੌ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
gov.uk/register-a-death ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤੌ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਡੈੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਿਾ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਦੇ ਵਦੱਤਾ ਹੋਿਗੇਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਵਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਸੀਂ ਰਵਜਸਟਰ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਜਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿੱਧ ਸਕ।ੋ

ਕਵੋਿਡ-19 ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ 
'ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ' ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਣੁ ੇਗਏ 
ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਜੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਿਗੇਾ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਤੌ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਲੇੇ ਲੋੜ ਹੋਿਗੇੀ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
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2. ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ 
ਕਵੋਿਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਫਊਨਰਲ ਹੋਮਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਮਤੌਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਰਹੀ 
ਵਗਣਤੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਕੰਨਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੋਿਗੇਾ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਹਰ ਵਕਸ ੇਦੀ 
ਸਰੁੱਵਖਆ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜੂੌਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤੌ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ 
ਇੱਕ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਖੁਦ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ naturaldeath.
org.uk/ ਦੇਖੋ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ 
ਕਾਉਂਵਸਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸ ੇਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ:

1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਵੋਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼
2. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਸੋਾਇਟੀ ਆਫ ਅਲਾਇਡ ਐਡਂ ਇੰਡਪੈਂਡੈਂਟ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (SAIF)

ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਕਸ ੇਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਝੁ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੇਾਿਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਬ੍ਰਵਟਸ਼ 
ਵਹਊਮਵੈਨਸਟ ਐਸਵੋਸਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਵਸਿਲ ਵਫਊਨਰਲਸ ਗੈਰ-ਧਾਰਵਮਕ ਅੰਵਤਮ-
ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਮ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕ ੇਵਫਊਨਰਲ 
ਹੋਮ ਜਾਂ ਮਰੁਦਾ ਘਰ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਕਵੋਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਮਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਜਾਂ ਮਰੁਦਾ ਘਰ 
ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਜਹੀਆ ਂਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵਰਿਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਮਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਜੱਥੇ ਅਵਜਹੇ ਧਾਰਵਮਕ ਦੇ ਪਵਹਲ ੂਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਮ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਨੱਜੀ ਸਰੁੱਵਖਆ 
ਦੇ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਦੀ ਢੁਕਿੀਂ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ 
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ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ PPE ਪਵਹਨਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਫਊਨਰਲ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਧੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਹੋਰ ਧਾਰਵਮਕ ਰੀਤੀ-ਵਰਿਾਜ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਰੁੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ੇਮਰੁਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਹੂ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੀ ਕਝੁ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੈ।

3. ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਮਤੌ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
'ਟੈੱਲ ਅਸ ਿਨਸ' (Tell Us Once) ਸਿੇਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤੌ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤੌ ਦਾ ਅੰਤਵਰਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਲੱਖਣ ਹਿਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫਨੋ 
ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆੱਨਲਾਇਨ ਸਿੇਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ gov.uk/tell-us-
once'ਤੇ ਜਾਓ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਉਵਸੰਗ 
ਐਸਵੋਸਏਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸਵੂਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਟੈੱਲ ਅਸ ਿਨਸ (Tell us Once) ਸਿੇਾ ਿਰਤਣ ਦੇ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਰਵਜਸਟਰ ਆੱਵਫਸ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਾਰ ਦੱਸ ੋਸਿੇਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
• ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜੱਥ ੇ'ਤੁਸੀਂ ਟੈੱਲ ਅਸ ਿਨਸ' 

ਸੇਿਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ  ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਲਾਇਨ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 'ਤੁਸੀਂ ਟੈੱਲ ਅਸ ਿਨਸ' ਸਿੇਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• HMRC

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸ਼ਰੋੈਂਸ ਕੰਵਟ੍ਰਵਬਊਸ਼ਨ ਆੱਵਫਸ
• ਚਾਈਲਡ ਬੈਵਨਵਫਟ ਆੱਵਫਸ
• ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਵੈਡਟ ਆੱਵਫਸ
• ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਿਰਕ ਐਡਂ ਪੈਨਸ਼ਨ
• ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰੇਵਸੰਗ ਸਰਵਿਸ/ਿਟੈਰਨਜ਼ ਯਕੂ ੇ(ਹਵਥਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ)
• ਡਰਾਈਿਰ ਐਡਂ ਿ੍ਹੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਵਸੰਗ ਏਜੰਸੀ (DVLA)
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4. ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਤਆਰੀ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ, ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕ ੇਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅੰਵਤਮ-
ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਵੋਿਡ-19 ਫਲੈਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਵਖਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿ।ੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨੰੂ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕ ੇਘੱਟ-ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ 
ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਸਰੁੱਵਖਅਤ 
ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਚਪੈਲ ਅਟੈਂਡੰਟ ਅਤੇ ਅੰਵਤਮ-
ਸੰਸਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਰਫ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 o ਵਮ੍ਰਤਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
 o ਨੇੜਲੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਗਣਤੀ 
ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾ ਕ ੇਰੱਖਦੇ 
ਹੋਏ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਕੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਖਆ ਨੰੂ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕ ੇਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਰੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਸੰਵਖਆ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ 
ਦੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵੂਚਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਧਣੋ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਲੇੇ ਸਮਾਜਕ 
ਦੂਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਵੋਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਕਈੋ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਵਪਤ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।

• ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਸਮਹੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਿੀ ਪ੍ਰਸਾਰ 
ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਵਪਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਅਵਜਹੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਦਖਾ ਵਰਹਾ ਹੈ (ਨਿੀਂ ਵਨਰੰਤਰ 
ਖੰਘ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਖ਼ੁਾਰ) ਨੰੂ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕਉਂਵਕ 
ਉਹ ਦੂਵਜਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਿਧੀਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਆੱਨਲਾਇਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਧੇਰੇ ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਰੁੱਵਖਅਤ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਆੱਨਲਾਇਨ ਸਗੋ ਵਕਤਾਬਾਂ ਿੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਕਸ ੇਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਵਦਲਾਸ ੇਦੀ ਭਾਿਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਕ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗੇਾ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਵਰਟੀ, ਵਫਊਨਰਲ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਧਾਰਵਮਕ ਆਗੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ GOV.UK ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5. ਅਸਟਟੇ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਿਸੀਅਤ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪੈਸ ੇਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਗਈ 
ਹੈ।

ਵਮ੍ਰਤਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਬੇੋਟ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ gov.uk/applying-for-probate'ਤੇ 
ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੇੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਹੱਸ ੇਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਮ੍ਰਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਸ,ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 
('ਜਾਇਦਾਦ') ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 3 ਮੁੱਖ 
ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

1. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ 
ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ।

2. ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਗੇਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
HMRC ਨੰੂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਕਿੇਂ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਵਤਮ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਐਚਐਮ ਰੈਵਿਵਨਊ ਐਡਂ ਕਸਟਮਜ਼ (HM) ਨੰੂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਹਰ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ  
gov.uk/valuing-estate-of-someone-who-died

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਿਗੇੀ:

http://GOV.UK
http://gov.uk/applying-for-probate
http://gov.uk/valuing-estate-of-someone-who-died


• ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਸੰਯਕੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 o ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਯਕੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ DJP ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

 o ਮਤੌ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ HM ਲੈਂਡ ਰਵਜਸਟਰੀ ਨੰੂ 
ਭਜੋੇ।

• ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

 o ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ('ਲਾਭਪਾਤਰੀ' ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ)

 o ਕਈੋ ਤੀਜੀ ਵਧਰ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲਾ ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਲੰਕ ਇੱਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:  
www.gov.uk/update-property-records-someone-dies

ਕੋਰੋਨਰ (ਸ਼ੱਕੀ ਮਤੌ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ) ਨੰੂ ਵਰਪਰੋਟ ਕੀਤੀਆ ਂਮਤੌਾਂ
ਵਕਸ ੇਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਵਕਸ ੇਮਤੌ ਦੀ ਕਰੋੋਨਰ ਨੰੂ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਮਤੌ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਮਤੌ ਵਹੰਸਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਦੁਰਤੀ ਸੀ
• ਮਤੌ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈੋ ਵਿਆਵਖਆ ਮਜੂੌਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਰੋੋਨਰ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਤਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ 
ਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਰੁਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋੋਨਰ ਮਤੌ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ('ਗੁਲਾਬੀ ਫਾਰਮ 
- ਫਾਰਮ 100B') ਭਜੇੇਗਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੋਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਹ-
ਸੰਸਕਾਰ ਅਥਾਵਰਟੀ ਨੰੂ 'ਕਰੋੋਨਰ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ - ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਮਸ਼ੇਨ 6' ਿੀ ਭਵੇਜਆ ਜਾਿਗੇਾ ਜਾਂ ਜੇ 
ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਕਰੋੋਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼' ਭਵੇਜਆ ਜਾਿਗੇਾ। ਵਫਰ ਤੁਸੀਂ 
ਮਤੌ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਤੌ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮਤੌ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਿੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਵਹੰਸਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਦੁਰਤੀ 
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਵਲਸ ਵਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਸ ੇਕਰੋੋਨਰ ਲਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤੌ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

http://www.gov.uk/update-property-records-someone-dies


• ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋੋਨਰ ਮਤੌ ਦਾ ਅੰਤਵਰਮ 
ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਮਤੌ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਬੇੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੋਨਰ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸਗੇਾ ਵਕ ਰਵਜਸਟਰ ਵਿੱਚ 
ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਗ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜਦੋਂ ਿੀ ਵਕਸ ੇਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਪਆਰੇ ਦੀ ਮਤੌ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੁਕਲ ਅਤੇ ਚਣੁਤੌੀ ਭਵਰਆ 
ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਕਵੋਿਡ-19  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਗੋ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਗੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸਦਮ ੇਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਸਰਫ ਸਗੋ ਕਰਕੇ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਕਰਕ ੇਿੀ, ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਉਸ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿ-ੈਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਿਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਗੋ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੁਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ
• ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ (ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਮਾਤਰਾ), ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਭਜੋਨ ਖਾਓ।
• ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਸਭ ਕਝੁ 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਪਰ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਕਝੁ ਿੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਈੋ ਮਦਦ ਨਹੀਂ 
ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

• ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਲੇੇ ਜਾਂ ਿਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਿਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ - ਦੁਖਦਾਈ 
ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਿਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸ ੇਿਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਝੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਵਜ਼ੰਮਿੇਾਰੀਆਂ 
ਨਾ ਲਿ।ੋ

• ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੁੱਵਖਅਤ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਵਕ ਕੀ ਿਾਪਵਰਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਾਿੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।



ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ
• ਇਹਨਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਕ ੇਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਚੋਣਾ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਿਗੇਾ ਵਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦਾਂ ਇਕਦਮ ਗਾਇਬ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

• ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕ,ੇ ਜਾਂ ਦੂਵਜਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਕਰਕ ੇਸ਼ਰਵਮੰਦਾ ਨਾ 
ਹੋਿ।ੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆਿਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਗੋ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਤੋਂ ਸਗੋ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲੱਭ।ੋ

 o gov.uk/find-bereavement-services-from-council

• ਸਗੋ ਬਾਰੇ NHS ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।

 o nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-
bereavement/

• ਸਗੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ।

 o gov.uk/after-a-death

• ਕਰੂਜ਼ ਵਬਰੀਿਮੈਂਟ ਕਅੇਰ ਕਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਗੋ 'ਤੇ 
ਵਕਿੇਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਫਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

 o cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-grief

 o cruse.org.uk/coronavirus/children-and-young-people

 o 0808 808 1677 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

• At a Loss (ਐਟ ਏ ਲੌਸ) ਯਕੂ ੇਭਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੱਨਲਾਇਨ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਸਿੇਾਿਾਂ ਕਲੋ 
ਭਜੇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 o ataloss.org

http://gov.uk/find-bereavement-services-from-council
http://nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-bereavement/
http://nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/coping-with-bereavement/
http://gov.uk/after-a-death
http://cruse.org.uk/get-help/coronavirus-dealing-bereavement-and-grief
http://cruse.org.uk/coronavirus/children-and-young-people
http://ataloss.org


• The Compassionate Friends (ਕਮਪੈਸ਼ਨੇਟ ਫ੍ਰੈਂਡ) ਵਕਸ ੇਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਵਕਸ ੇਿੀ 
ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਹੋਈ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 o tcf.org.uk

 o 0345 123 2304 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

• Childhood Bereavement Network (ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਬਰੀਿਮੈਂਟ ਨੈੱਟਿਰਕ) ਕਲੋ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਕ ਹਨ।

 o childhoodbereavementnetwork.org.uk

• LGBT ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 o ਸਵਿੱਚਬੋਰਡ - ਫਨੋ 'ਤੇ, ਈਮਲੇ ਦੁਆਰਾ  ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਸੈਵੇਜੰਗ ਦੁਆਰਾ LGBT+ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਸਣੁਨ ਿਾਲੀ ਸਿੇਾ switchboard.lgbt 

 o MindOut (ਮਾਈਡਂ ਆਉਟ) - LGBTQ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਵਿੱਚ ਸਧੁਾਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕਾਲਤ ਅਤੇ ਆੱਨਲਾਇਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਾਿਾਂ।  
mindout.org.uk

 o London Friend (ਲੰਡਨ ਫ੍ਰੈਂਡ) - ਆੱਨਲਾਇਨ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਰੋਮਾਂ, ਿੀਡੀਓ 
ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਜੋਨਾਿਾਂ ਸਮਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। londonfriend.org.uk

 o ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ - ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। lgbt.foundation

• BAME ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 o ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਵਸਲ ਵਜਸਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ BAME ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 o BAME ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਣੁੀ ਗਈ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਾ ਤੋਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 o BAATN (ਬਲੈਕ, ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੈੱਟਿਰਕ) ਜੋ ਯਕੂ ੇਵਿੱਚ ਕਾਲੇ, 
ਅਫਰੀਕੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਕਰੇੈਬੀਅਨ ਵਿਰਾਸਤ ਿਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਥੈੋਰੇਵਪਸਟਾਂ ਦੇ 
ਇੱਕ ਿੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਰੱਖੋ ਵਕ ਇਸ ਸਿੇਾ ਲਈ ਇੱਕ 
ਫੀਸ ਹੈ। baatn.org.uk | 020 3600 0712

ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਜਾਂ ਸਦਮ ੇਦੇ ਬਾਅਦ ਤਣਾਉ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਜੀਪੀ ਜਾਂ NHS111 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਵਦਆਂ ਲਈ ਿਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ NHS 
ਚਆੋਇਸਜ਼ (NHS.uk) ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ 08457 90 90 90 'ਤੇ ਸਮਾਰੀਟਨਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ।

http://tcf.org.uk
http://childhoodbereavementnetwork.org.uk
http://mindout.org.uk
http://londonfriend.org.uk
http://baatn.org.uk
http://NHS.uk


ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਹੈ। ਸਕਟੌਲੈਂਡ, ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿਲੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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