
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ (Individual 

Counselling) 
 

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ (18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਵੱਚ ਵਕਸ ੇਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਕੇਿਲ ਸਿੈ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ (web chat) ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 0203 598 3898 ਜਾਂ info@survivorsuk.org ’ਤੇ 
ਈਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰ ਡਨ ਆਧਾਵਰਤ ਸੇਵਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਵੱਕਲ ਗਰੇਟਰ ਲਿੰ ਡਨ, ਸਰੀ (Surrey), ਐੈੱਸਸੈਕਸ (Essex) ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ 
ਦ ਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ 

1 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹ ੋ

2 ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇ2 ਹਫਵਤਆ ਂਅਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੁ ਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗ ੇ

3 ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੋਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ SurvivorsUK ਵਵਖ ੇਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱ ਪ ਵਚਵਕਤਸਾ (group therapy) ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹ ੈ

4 ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤ ੇਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗ ੇਵਕ ਤਸੁੀਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਸ ਚੀ ’ਤ ੇਹ ੋ

5 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 

mailto:ਵੈੱਬ%20ਚੈਟ
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/web-chat/
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ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਵਨਯਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਮਆ ਂਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆ ਂ
ਬਾਰ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗ ੇ 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 
ਅਵਜਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਵਕਲਪਕ ਸੇਵਾ ਲੱਭਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਡਵੈੈੱਲ (Shadwell) ਵਵਚਲੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ BACP ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਚ ਵਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਨਰਿੰ ਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਸਖਲਾਈ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਾਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ 12 ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ 
ਕੋਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨ ਿੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪਵਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ £5-£50 ਤੱਕ ਹਨ। 

 ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਸਾਡੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਸਵਾਏ ਅਪਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ 
ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਸਬਿੰ ਧੀ ਤੌਖਲਾ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ 

ਸਾਨ ਿੰ  020 3598 3898 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਫਰ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 

 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/contact-us/

