अस्पताल में आना एक चिंताजनक अनुभव हो सकता
ेहै और िंैपलेन (पादरी), अस्पताल के कममिंारी क
तौर पर, की स्टाफ के सदस्यों के साथ-साथ रोगियों,
पररवारों और दोस्तों की आध्यागममक सेवा के गलए
गवशेष गजम्मेदारी होती है।
पादरी गिंककमसा प्रकिया में सहायता के गलए संबद्ध
होते हैं और वहां के वल िंिंम में जाने वालों या ‘धार्ममक
लोिों’ के गलए नहीं हैं अगपतु सभी के गलए हैं। हमारा
पूरी दुगनया के प्रमुख धमों के प्रगतगनगधयों के साथ संपकम
है, जो जरुरत पड़ने पर गवशेष सहायता दे सकते हैं।

ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜ ਿੱਚ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ,
ਜਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਜਪਰਚੁਅਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ
ੈ(ਚੈਪਲੇਂ ਸੀ) ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ

جب آپ اسپتال میں ہوں تو محکمۂ
روحانی طبی نگہداشت (چیپلینسی) آپ کی
کس طرح مدد کر سکتا ہے
जब आप अस्पताल में हों तो आध्यागममक
स्वास््य सेवा गवभाि (िंैपलेंसी) आपकी
ैककस तरह सहायता कर सकता ह

वे पेश कर सकते हैं:
 एक दोस्ताना िंेहरा
 प्राथमना
 सुनने के गलए कोई व्यगि
) संस्कार (सैिामैंट्स
 धार्ममक संस्कार
 बात करने का एक मौका
ेपादररयों से सोमवार से शुिवार तक सुबह 9 बजे स
शाम 5 बजे तक 0118 322 7105 पर संपकम ककया
ेजा सकता है। कायम समय से इतर आकगस्मक सेवा क
ंेगलए गस्विंबोर्म को 0118 322 5111 पर संपकम कर
और ऑन-कॉल पादरी के गलए पूछें।

اسپتال میں آنا ایک پریشان کن تجربہ ہو سکتا ہے
اور ،اسپتال کے عملہ کی حیثیت سے ،چیپلینس
(پادری) کی مریضوں ،خاندانوں اور دوستوں اور
اسی طرح عملہ کے افراد کے تئیں روحانی
نگہداشت کی خصوصی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔
چیپلینس صحتیابی کے عمل میں مدد کرنے کے
تئیں فکرمند ہوتے ہیں ،اور وہ صرف چرچ جانے
والے لوگوں یا 'مذہبی لوگوں' کے لئے نہیں بلکہ
سارے لوگوں کے لئے ہیں۔ ہمارا پوری دنیا کے
بڑے مذاہب کے نمائندوں کے ساتھ رابطہ ہے،
جو ضرورت کے وقت مخصوص تعاون دے
سکتے ہیں۔
وہ درج ذیل چیزیں پیش کر سکتے ہیں:
 ایک دوستانہ چہرہ
 دعا
 بات سننے واال کوئی فرد
 مواثیق مسیحی (سیکرامنٹس)
 مذہبی رسوم
 بات کرنے کا موقع
چیپلینس سے پیر تا جمعہ از  9بجے صبح تا
 5بجے شام  0118 322 7105پر رابطہ کیا
جا سکتا ہے۔ اوقات کار سے باہر کی ایمرجنسی
خدمت کے لئے ،سوئچ بورڈ سے
 0118 322 5111پر رابطہ کریں اور بوقت
ضرورت موجود چیپلین کے بارے میں پوچھیں۔

ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਜਚੁੰ ਤਾ ਭਜਰਆ ਤਿਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਜ ਿੱਚ, ਚੈਪਲੇ ਨਾਂ (ਪਾਦਰੀ)
ਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਜਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖਾਸ ਜਜ਼ੁੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ
ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੈਪਲੇ ਨ ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਸਬੁੰ ਧਤ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਸਰਫ ਚਰਚ ਿਾਣ ਾਜਲਆਂ ਿਾਂ
'ਧਾਰਜਮਕ ਲੋ ਕਾਂ' ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਜਕ ਸਭ ਲਈ ਹੁੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਸਾਿਾ ਦੁਜਨਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਜਨਜਧਆਂ
ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਹੈ ਿੋ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖਾਸ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

















ਦੋਸਤਾਨਾ ਜਚਹਰਾ



ਅਰਦਾਸ



ਗਿੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ ਅਕਤੀ



ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ



ਧਾਰਜਮਕ ਸੁੰ ਸਕਾਰ



ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਚੈਪਲੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਸ ਰ
ੇ ੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ
5 ਿੇ ਤਕ 0118 322 7105 'ਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰ ਮਕਾਿੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁੰ ਕਟਕਾਲੀ
ਸੇ ਾ ਲਈ, ਸਜ ਚਬੋਰਿ ਨਾਲ 0118 322 5111 'ਤੇ

.

ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਔਨਕਾਲ ਚੈਪਲੇ ਨ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛ।ੋ

