
ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?

ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ: 

ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਸੁਰੱਦਿਅਤ, ਗੁਪਤ, ਦਬਨਾਂ ਡਰ ਿੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤ ਮਾਹੌਲ ਦਵੱਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਾ  
ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈ।

ਜੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈ:

•  ਇਹ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ
•  ਜੂਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਿਾ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿੀ ਹੈ
•  ਗਾਹਕ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈ
•  ਦਜੱਥੇ ਉੱਦਿਤ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਪੁਰਿ ਕਰਿੀ ਹੈ 
•  ਇਕੱਦਲਆਂ, ਜੋਦੜਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈ
•  ਜੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਿੀ ਹੈ
•  ਸਦਿਆਿਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Gambler’s Help ਲਾਈਨ 
1800 858 858 ਜਾਂ Gambler’s Help 
ਯੁਵਿ ਲਾਈਨ 1800 262 376 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਿੇ ਅੰਿਰ) ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਫਤੇ ਿੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਿੇ 24 
ਘੰਟੇ ਿੱਲਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਤੇ ਗੁਪਤ 
ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿੋਿਾਸ਼ੀਏ ਿੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ 
ਿਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਲਾਈਵ ਿਟੈ) 
ਕਰਨੀ ਿਾਹੰੁਿ ੇਹੋ, ਜੂਏ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਰ 
ਜਾਓ। ਇਹ ਸਵੇਾ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Gambler’s Help 

Multicultural Centre for Women’s Health 
(ਮਲਟੀਿਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਵਮਨੈਜ਼ ਹਲੈਥ - ਐਮ ਸੀ 

ਡਬਲਯ ੂਐਚ) ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਿਾਈਿਾਰੇ ਉਪਰ ਆਧਾਦਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦਕ 
ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਪਛੋਕੜ ਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਅਗਵਾਈ 
ਨਾਲ ਿੱਲਿੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਔਰਤਾਂ ਿੀ ਿਰੈ ਸੁੱਿ ਲਈ ਅਗਵਾਈ, 
ਦਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਨਬੱਧ ਹਾਂ: ਸਾਡਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ।

ਸਾਰ ੇ ਕਵਿਟਰੋੀਆ ਕਵੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤ ੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਕਵੱਚ ਜਏੂ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਿੂਤਾ 

ਪਦੈਾ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਗੈਂਬਕਲਗੰ ਅਵਅੇਰਨਸੈ ਪਰਜੋਿੈਟ (ਜੀ ਏ ਪੀ), 

ਦਵਕਟੋਰੀਆ ਦਰਸਪੌਂਸੀਬਲ ਗੈਂਬਦਲੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਵੀ ਆਰ ਜੀ ਐਫ) ਿਆੁਰਾ 
ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਿ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੋਾਂ ਦਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦਨਿਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਸੀ 
ਡਬਲਯ ੂਐਿ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਦਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਿਾਈਿਾਰੇ, ਪਦਰਵਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕਮਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦਵੱਿ ਮਫੁਤ ਦਸੱਦਿਆ 
ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਿਲਾਉਣ 
ਦਵੱਿ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਹੈ।

ਹਰੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
03 9418 0999 ਜਾਂ reception@
mcwh.com.au ਉਪਰ ਸਪੰਰਿ ਿਰੋ

ਖੇਡਾਂ ਉਪਰ ਜੂਆ ਅਤੇ 

 ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

PUNJABIMost content of this information sheet comes from the 
Victorian Responsible Gambling Foundation website. 

For further information, please visit:
https://www.responsiblegambling.vic.gov.au/ 



ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਯਾਿ ਕਰਿਾ ਹਾਂ ਜਿੋਂ ਿਾਰਤ ਦਵੱਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ  
ਪਦਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦਕ੍ਰਕਟ ਿੇਦਡਆ ਕਰਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਕ੍ਰਕਟ ਿੇ ਮੈਿਾਂ ਉਪਰ ਜੂਆ 
ਿੇਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਿੂਸ਼ੀ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨੀ ਿਾਹੰੁਿਾ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਇਥੇ ਿੁਝ ਤੱਥ ਹਨ ਕਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ 

ਉਪਰ ਜੂਆ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਪਸੰਦ ਿਰੋਗੇ:

 1. ਿੇਡਾਂ ਉਪਰ ਜੂਆ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੱਕੇ ਜੁਆਰੀ ਬਨਣ ਵੱਲ ਦਿੱਿ ਦਰਹਾ ਹੈ 
ਜੋ ਬਾਅਿ ਦਵੱਿ ਮੁਸ਼ਦਕਲਾਂ ਬਣ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਆਮ ਜੂਏ ਨਾਲੋਂ 
ਦਜ਼ਆਿਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਦਜ਼ਆਿਾ ਜੂਆ ਿੇਡਣ 
ਲਗਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਦਕਲ ਦਵੱਿ ਹਨ।

2.  ਿਾਂਵੇਂ ਅਦਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੇਡ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਅੰਕਦੜਆਂ ਿੇ ਦਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦਜੱਤਣ ਿੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਿਾਨ ਿੇ 
ਅੰਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਦਜੱਤਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਦਵੱਿ ਦਕਸਮਤ 
ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਹੱਸਾ ਪਾਉਂਿੀ ਹੈ;

3.  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੁਆਰੀ ਇਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਿੇ ਹਨ, ਤਰਜ਼ ਿੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ 
ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਿਰਿ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਦਫਰ ਵੀ ਹਾਰਨ ਿੇ ਲੰਮੇ ਤੇ 
ਅਣਹੋਣੇ ਸਮੇਂ ਦਵੱਿੋਂ ਿੀ ਲੰਘਿੇ ਹਨ;

4. ਿਾਂਵੇਂ ਜਿੋਂ ਦਕ ਦਜੱਤਣ ਿੇ ਮੌਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿੇ ਹੋਣ, ਦਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਾਸ 
ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੇੜ ਤੈਅ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਤੇ ਦਜੱਤਣ 
ਿੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਲਾਲ ਵਪਾਰ ਦਵੱਿੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ 
ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਿੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ  
ਦਰਹਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਿਡੇ ਹੀ ਹੈ!!

ਖਡੇਾਂ ਉਪਰ ਜਆੂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦਾ ਜਆੂ ਮਰੇੀ 

ਕਜਦੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਰਦਾ ਹ?ੈ

ਇਹ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸ ੇਿੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਿ ੇਨਾਲ 
ਨਾਲ ਜੂਆ ਲੋਕਾਂ ਿ ੇਦਰਸ਼ਦਤਆਂ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀ ਦਵੱਿ ਤਣਾਅ 
ਪੈਿਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿ ੇਪ੍ਰਵਾਰਾਂ, ਿਸੋਤਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਈਿਾਰੇ ਦਵੱਿ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਿਾਵ ਪਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਜੂਆ ਦਸਰਫ 
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿ ੇਨੇੜਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿਾਈਿਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਿਾ ਹੈ।.

ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵੱਤੀ ਸਦਥਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਿੀ 
ਕਾਬਲੀਅਤ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਸਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 
ਅਤੇ ਿਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਤੇ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਦਿਆਿਾਰਕ ਿਾਈਿਾਰੇ ਦਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਆੁਰਾ ਦਹੱਸਾ 
ਪਾਉਣ ਿੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਅਪਰਾਧੀ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਜਵੇਂ ਿਰੋੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਿਾਰਥਾਂ 
ਿੀ ਸਮੱਗਦਲੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਦਲਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਦਕ੍ਰਕਟ ਵੇਿਣੀ ਪਸੰਿ ਕਰਿਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਿਾਸ ਮੈਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੂਏ 
ਉਪਰ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਿਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਦਜਹਾ ਕਰਨ ਦਵੱਿ ਕੋਈ ਸਮੱਦਸਆ ਹੈ?

ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਸਮੱਕਸਆ ਵਾਲੇ ਜੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੂਆ 

ਉਦੋਂ ਸਮੱਕਸਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ:

 · ਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਵੱਿ ਿਿਲ ਦਿੰਿਾ ਹੈ
 ·  ਿਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਸਹਤ ਿੀਆਂ ਮੁਸ਼ਦਕਲਾਂ  

ਵੱਲ ਦਲਜਾਂਿਾ ਹੈ
 · ਦਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਦਕਲਾਂ ਿੜੀਆਂ ਕਰਿਾ ਹੈ
 · ਪਦਰਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਦਤਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਿਾਉਂਿਾ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕ ਜੂਏ ਿੀ ਸਮੱਦਸਆ ਉਮਰ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਦਜਕ 
ਰੁਤਬੇ ਿੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਦਬਨਾਂ ਦਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਾਵਤ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ। 
ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਿਾਈਿਾਰੇ ਿੇ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਅਨੁਿਵ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੂਏ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੂਏ ਿੀ ਸਮੱਦਸਆ 
ਿੇ ਦਵਕਸਣ ਿਾ ਿਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਿ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਵੱਿ ਦਵੱਤੀ 
ਤੇ ਸਮਾਦਜਕ ਤਣਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਿੀ 
ਨੌਕਰੀ, ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਿੇ ਸਿਮੇ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ ਹਾਂ ਦਕ ਮੈਂ ਦਪਛਲੇ 3 ਮਹੀਦਨਆਂ ਤੋਂ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਿੇਦਡਆ। ਦਫਰ 
ਵੀ ਦਪਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਕੈਸੀਨੋ ਜਾਣਾ ਿਾਹੰੁਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਥੇ ਦਗਆ ਸੀ। 

ਿੀ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਝਟਿਾ 

ਲਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ?

ਹਾਂ। ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਿੇ ਸੰਿਲਣ ਿੇ ਰਸਤੇ ਦਵੱਿ ਦਗਰਾਵਟਾਂ ਆਮ ਹੰੁਿੀਆ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਸਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ 
ਜਾਣ ਿੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਦਜੱਥੇ ਸਲਾਹ, ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਅਿੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਾਈਿਾਰੇ ਨਾਲ  
ਿੇਡਾਂ ਿਾ ਆਨੰਿ ਮਾਣ ਸਕਿਾ ਹਾਂ!
ਜੂਆ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਣਾ  

ਹੈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਿਤੇ::
1.  ਜੂਏ ਿ ੇਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿੀ ਬਜਾਏ, ਿਡੇ ਿ ੇਨਾਲ 

ਦਪਆਰ ਿੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿੈਾਨ ਉਪਰ ਕਣੌ ਵਧੀਆ 
(ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਿਡੇ ਦਰਹਾ ਹੈ;

2.  ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਦਿਆਂ  
ਤੇ ਿਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਿਡੇ ਿਡੋੇ;

3. ਆਪਣ ੇਿਾਈਿਾਰੇ ਦਵੱਿ ਟੀਮ ਬਣਾਓ।

ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹਾਰ ਦਰਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਰੇਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਟੁੱਟ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਸ਼ਰਦਮੰਿਾ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਮਦਹਸਸੂ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ 

ਬਿਲਾਓ ਕਰਨੇ ਿਾਹੰੁਿਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਕਵੇਂ?

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਣੈੀ ਹ?ੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦਜਸ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਤਾ ਕਰਿ ੇਹੋ ਜੂਏ ਿੀ ਸਮੱਦਸਆ 
ਦਵੱਿੋਂ ਲੰਘ ਦਰਹਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਰਸਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਿੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫਨੋ 
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੰੂ ਦਮਲ ਕ ੇਆਹਮ ੋਸਾਹਮਣੀ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਿ ੇਹੋ, ਆਪਣ ੇਦਵੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਿ ੇਹੋ 
ਅਤੇ ਈਮਲੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਿ ੇ24 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 
ਰਾਹੀਂ ਦਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਲਾਈਵ ਿਟੈ) ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ।
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