
ਮਨੀ ਟਾਕ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਕਹਾ ਹੈ:

ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਿਣੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤਂੋ ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਕਹਾ ਹੈ:

.scot

ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਚਵਅਕਤੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਮਚਹਸੂਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਚਕਲ ਲੱਗ ਚਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰਂੈਟ ਕਲੱਬ ਕੋਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਚਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਚਜਹੀ ਮੁਸ਼ਚਕਲ ਸਚਥਤੀ ਚਵੱਿ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮੁਸ਼ਚਕਲ ਸਚਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਕਰਨ ਤਂੋ ਨਾ ਡਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ 
ਮਚਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਆਿਣੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦਾ ਪਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ 
parentclub.scot/mental-health ’ਤੇ ਜਾਓ। 

ਆਿਣੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦਾ ਪਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 

 "ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਦਦ ਲਈ ਿੰਨਵਾਦ, ਮਂੈ ਖੁਦ ਫਾਰਮ 
ਨਹੀ ਂਭਰ ਸਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਹੁਣ ਭੱਤਾ (ਅਲਾਊਸਂ) 

ਪਮਲ ਪਗਆ ਹੈ।"

 "ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਂੋ ਪਬਨਾਂ ਮਂੈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ  
ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਵੱਚ ਤਣਾਅ ਪਵੱਚ ਹੰੁਦਾ/ਹੰੁਦੀ... ਸਾਨੰੂ ਜੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਮਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤਂੋ ਵਿੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ  

ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਪਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਵਿਾਇਆ ਸੀ।"

 "ਮੈਨੰੂ ਇੰਟਰਪਵਊ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆਂ ਪਵੱਚਂੋ ਪਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਪਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਉਿਲਬਿ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਪਸਆ 
ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਅਸਲ ਪਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਤਾ ਨਹੀ ਂਸੀ ਪਕ ਇਸ ਪਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਂੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਕ  

ਮਂੈ ਮੀਪਟੰਗ ਲਈ ਪਗਆ/ਪਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿਲੇਸਮਂੈਟ ਦੁਆਉਣ ਪਵੱਚ ਸਫਲ  
ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਰੀਏ ਮਂੈ ਖੁਸ਼ਪਕਸਮਤ  

ਸੀ ਪਕ ਪਜੱਥੇ ਮੈਨੰੂ ਰੱਪਖਆ ਪਗਆ ਸੀ ਉੱਥਥੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਫੱੁਲ-ਟਾਈਮ (ਿੂਰੇ ਸਮਂੇ ਦੀ) ਨੌਕਰੀ ਪਮਲ ਗਈ ਸੀ।" 



ਚਵੱਤੀ ਦਬਾਅ  
ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ  

ਹੋਏ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਅਸੀ ਂਬੈਨੀਪਫਟਾਂ, ਨਵਂੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਂੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਲੱਭਣ 
ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - 
parentclub.scot/money-work ’ਤੇ ਿਪਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ। 



ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਬੈਨੀਚਿਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਚਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਲਈ 
ਚਕੱਥਂੋ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਚਜਹਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਵਧੀਕ ਚਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਚਹਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਚਕਉਕਂਚਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਚਿਟਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਨੀਚਿਟਾਂ ਨੰੂ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ  
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰ਼ੇਿ ਨਾਲ ਨਚਜੱਠਣ ਚਵੱਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਟਾਕ ਟੀਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਚਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਜਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਚਨਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਚਸਟੀ਼ਿਨ ਐਡਵਾਈ਼ਿ ਚਬਊਰੋ ਤਂੋ ਚਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲਂੋ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ  
moneytalkteam.org.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

0800 028 1456 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਸਟੀਜ਼ਨ’ਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਪਬਊਰੋ ਦੇ ਆਿਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਅਿੌਇੰਟਮਂੈਟ ਬੱੁਕ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ (ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਸਬੰਿੀ) ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ 24 ਘੰਥਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਪਦਨ ਔਨਲਾਈਨ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋੜੀਦਂੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਈ ਮਦਦ

ਤੁਸੀ ਂਪਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅਪਜਹੇ ਬੈਨੀਪਫਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰ ਾਂਟਾਂ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀ ਂਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਨੀਪਫਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪਵੱਚ ਿਪਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦਾ 
ਪਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇਰਂੈਟ ਕਲੱਬ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਕਾਫੀ 
ਪਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਉਿਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡਾ ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂ
ਬੈਨੀਪਫਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ  
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਪਜਹੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਦਂੀ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਕ ਚਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲਂੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋ਼ਿਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੀ.ਵੀ. (ਚਸੱਚਖਆ, ਯੋਗਤਾ 
ਜਾਂ ਚਪਛਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਚਲਖਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਚਵਊਆਂ ਦੀ ਚਤਆਰੀ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹਰ ਿੀ਼ਿ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਲਈ 
ਅਰ਼ਿੀ ਦੇਣ, ਚਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿਣ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ  
ਲਈ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚਵੱਿਂੋ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਚਜਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਚਕ ਚਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਚਿਟਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਂੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਚਪਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਂੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਵਂੇ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, parentclub.scot/job 'ਤੇ ਜਾਓ

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਚਵਿਾਰ ਬਹੁਤ ਚ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ 
ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਂੋ ਬਾਹਰ  
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  
ਜਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਚਹਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਚਕ ਚਕੱਥਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਚਥਤੀ ਜੋ 
ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਇਕੱਚਲਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਕਉਕਂਚਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।


