
ਲਿਖਤੀ (SMS) ਚੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਿ ਇੱਿ ਗੁਪਤ ਇਿੱਿੇ-ਨਾਿ-ਇਿੱਲਿਆਂ (one-to-one) ਗੱਿਬਾਤ ਿਰੋ। 

ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਿਬਧਤਾ ਦੇ ਘੰਲਟਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਸਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਿੋਈ ਨਾ ਿੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਿ 
ਿਰੇਗਾ। ਲਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ: ਇੱਿ ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਧਿਤਮ ਸਮਾਂ 30 ਲਮੰਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਿ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿ ਿੋਈ ਹੈਿਪਿਾਈਨਰ ਉਪਿਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਿ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੇਗਾ ਲਿ ਦੇਸ਼ ਲਵੱਚ ਲਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਚੈਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਦੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਿੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ 
ਅਿਸਰ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ – ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਲਿਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਿਰਨ ਿਈ ਪਲਹਿਾ ਿਦਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਲਜੰਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਚ 
ਲਨਿਿਣ ਵਾਿੇ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਲਿਖਤੀ ਚਟੈ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਹਾ ਿੈਣਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਲਿਿ ਲਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸੇ ਸਵਾਿ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਸੇ ਸ਼ੰਿੇ ਦਾ ਹੱਿ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਿ 
ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਇੱਿ ਜਿਦ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਿੰਬੀ ਗੱਿਬਾਤ ਿਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋਂ – ਇਸ ਲਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ 
ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਆਦਰਸ਼ਿ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹ ਿੁਝ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮਦਾਇਿ ਿੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਹੈਿਪਿਾਈਨਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬ ਰ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗੇ, ਪਰ ਨਾਿ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SurvivorsUK ਬਾਰੇ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਤਾ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਿਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਿੇ ਸਾਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਲਸਖਿਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈਿਪ੍ਿਾਈ   

ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਸਖਿਾਈ ਪਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲਨਗਰਾਨੀ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੈਸੇਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚ ਲਨਿਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨਾਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਲਬਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਲਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਿਰਿੇ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬ-ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਚਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕ  ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਨੇ ਵਾਰੀ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ਲਜੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਲਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵੱਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਨਮਨਲਿਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਾਂਗੇ:  

 ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/web-chat/


ਵੈੈੱਬ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿੰਬੀਆਂ ਗੱਿਾਂਬਾਤਾਂ ਿਰਨ ਦਾ ਇੱਿ ਤਰੀਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਲਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਿਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 
ਨਾਿ-ਨਾਿ ਇੱਿ ਹੋਰ ਿਦਮ ਹੈ। 

 ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵ ਾ ਕ  ਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਤਆਰ ਮਲਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਲਸਫਾਰਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਿੰਡਨ ਲਵੱਚ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੋਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਿੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਿਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੌਮੀ ਡਾਇਰੈਿਟਰੀ (National 

Directory of Male Sexual Abuse Counselling Services) ਰਾਹੀਂ ਿੋਈ ਸਿਾਹਿਾਰ ਿੱਭ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
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