ਸੁਖਾਵੇ ਂ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ

ਸੁਖਾਵੇ ਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ,
ਆਦਰ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਸਹਿਯੋ ਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਲਈ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਅਤੇ
ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਨਾਲੋ ਂ ਚੰ ਗੇ ਸਮੇ ਂ ਦਾ
ਵਧੇ ਰੇ ਹੋ ਣਾ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਂ
ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਪਲਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਫਰਕ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ
ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੋ ਂ ਵੀ
ਬੇ ਫਿਕਰ ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਕੋ ਈ ਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱ ਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸੁਖਾਵੇ ਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰ ਕੇ ਤ
• ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿੱ ਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵੇ ਂ ਧਿਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਣ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਡਰ, ਭੈ ਅ
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌ ਤ�ੇ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਪੱ ਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਹੈ ।
• ਇੱ ਕ-ਦੂ ਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
• ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤ�ੇ ਭਰੋ ਸਾ ਕਰੋ ।
• ਵਧੀਆ ਗੱ ਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੇ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।
• ਵੱ ਖਰੀ ਪਛਾਣ। ਹਰੇ ਕ ਮਾਪੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੋ ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ,
ਮੰ ਨਣ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁ ਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।
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ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਉ

ਇਹ ਸਰੋ ਤ ਹੋ ਰ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਸੁਖਾਵੇ ਂ ਪਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਂ ਪਲ ਵਧੇ ਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ
ਜਾਨਣਾ ਜਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਵੇ ਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ।
ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇ ਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱ ਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱ ਤ�ੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਘੁਟਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱ ਖਰੀ
ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

• ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂ ਦਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
• ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੋ ਵੋ ।
• ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਦੱ ਖਣ ਪੂਰਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਿੰ ਕ

ਦ ਔਰ�ੇ ਂਜ ਡੋ ਰ (ਸੰ ਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ)

ਇੱ ਕ ਵਿਆਪਕ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਭਾਈਚਾਰਕ
ਲਿੰ ਕਸ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇ ਹਤਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇ ਵਾ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਫੋ ਨ 1300 364 277
ਈਮੇ ਲ enquiries@rav.org.au
www.rav.org.au ਉੱ ਤ�ੇ ਜਾਓ

www.secl.org.au

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਦੱ ਸ ਦਿਓ।

ਇਨਟੱ ਚ - ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇ ਂ ਦਰ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਿਛੋ ਕੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਰਿਲੇ ਸ਼ਨਸ਼ਿੱ ਪ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੇ ਕੋ ਲ
ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ
ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇ ਸ਼ ਦਾ ਹੱ ਲ
(ਵਿਚੋ ਲਗੀ), ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

www.orangedoor.vic.gov.au

ਵਿੰ ਡਰਮੇ ਰ
ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ।
www.windermere.org.au/services/
family-services

https://intouch.org.au

ਸੇ ਫ ਸਟੈ ਪਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ ਂ ਦਰ
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਸਹਾਇਤਾ।
www.safesteps.org.au

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰੋ ਤ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿੰ ਕਸ ਦੇ
ਸਹਿਯੋ ਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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