
ਵ ੈੱਬ ਚ ਟ 
 

ਵੈੈੱਬ ਚਟੈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਸਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਰਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨਾਲ ਗੁਪ੍ਤ ਇਕਿੱ ਲੇ-ਨਾਲ-ਇਕਿੱ ਸਲਆਂ (one-to-

one ) ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ 
ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਚਾਹੋਂ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਸਹਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਸਹੂੰਮਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੂੰ ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਅਮਲ 
ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਰ (0203 598 3898) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਸਚਸਕਤਸਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵ-ੈਸਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵ ੈੱਬ ਚ ਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ 

 ਵਧੀਆ ਇੂੰਟਰਨੈੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਕੂੰ ਸਪ੍ਊਟਰ (PC ਜਾਂ Mac) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 
 ਚੈਟ ’ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰੀ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਜਵਾਬ ਸਦਓ 

 ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਚੈਸਟੂੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਧਆਨ ਗਿੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਰਹੇ 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ੍ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ – ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਟ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਬਚ ਕਿਿਲਣ ਵਾਕਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਿ ਹ ਲਪਲਾਈਿ 

ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ ਉਹਨਾਂ ਪੁ੍ਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਿੌਜਵਾਿ ਕਵਅਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  0800 11 11 

’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ (Under 18s) ਸਾਡੇ ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਖੋ – ਸਜਿੱ ਥੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਅਤੇ 
ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਸਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਚੂੰ ਤਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
0808 1000 900 ’ਤੇ STOP IT NOW ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ 
ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ ਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/individual-counselling/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/individual-counselling/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/group-therapy-services/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/group-therapy-services/
https://www.childline.org.uk/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/question/advice-for-under-18s/
http://www.stopitnow.org.uk/


ਗੁਪਤਤਾ 

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਪ੍ਤ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। 

ਪ੍ਰ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਪ੍ਰਾਧ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਅਿੱ ਤਵਾਦ) ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਜਸਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨ ਸਾਥੋਂ ਲੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਸਚਤ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਵ ੈੱਬ ਚ ਟ ਦੇ ਘਿੰ ਕਟਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਕਪੱਛੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਸਿੰ ਪਰਿ ਿਰ ੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  info@survivorsuk.org ’ਤੇ ਈਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ-ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ 
ਪ੍ਤੇ ’ਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਫਰ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  0203 598 3898 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

mailto:info@survivorsuk.org

