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 مباحث : میں اور کہانی میری

 شیٹ معلوماتی لیے کے والوں کرنے بھال دیکھ اور والدین
-17 میں، 2017 پر، طور کے مثال۔ ہیں رہے بڑھ مسائل  کے صحت ذہنی لیے کے لڑکیوں اور خواتین نوجوان

  4 کر بڑھ میں 2021 یہ۔ پڑا کرنا سامنا کا مسائل کے صحت ذہنی کو خواتین نوجوان 1 سے میں 8 کی سال  19
  جن کو لڑکیوں اور خواتین  نوجوان بشمول ہے، سکتا ہو سے وجہ کی عوامل سے بہت یہ۔ ہے گیا ہو 1 سے میں

 ۔ ہے  سامنا کا حاالت

  متعلق سے صحت ذہنی  کی ان اور میں بارے کے تجربات کے لڑکیوں اور خواتین نوجوان مقصد کا  پروجیکٹ اس
 صحت ذہنی کی لڑکیوں اور خواتین نوجوان تمام ہم سے،  اس۔ ہے کرنا پیدا تفہیم گہری کی تجربات کے طرح کس
 ۔ہیں رکھتے ارادہ کا کرنے تیار طریقے نئے کے کرنے مدد میں کرنے بات میں بارے کے اس اور سمجھنے کو

  سکتا جا کیا رابطہ ذریعے کے میل ای سے کار تفتیش چیف اور'  My Story and Me' ہے عنوان کا پروجیکٹ
 ۔ Jessica.Deighton@annafreud.org: ہے

 میں اس وہ کہ کہا نے انہوں کیونکہ ہیں رہے کر مدعو لیے کے لینے حصہ میں مطالعہ اس کو بچے کے آپ ہم
  اسے اور ہے لڑکی یا عورت  نوجوان کی سال 24-12 وہ اگر ہے سکتا لے حصہ بچہ  کا آپ۔ ہیں رکھتے دلچسپی

 ۔ ہے تجربہ  کا مشکالت کی صحت ذہنی میں ماضی یا ابھی

  ہے متنوع صنفی بچہ کا آپ اگر۔ ہیں کرتے استعمال پر طور جامع کو اصطالحات کی  لڑکی اور عورت نوجوان ہم
  ان ہم تو ہیں، چاہتے لینا  حصہ میں مطالعہ اس وہ اور ہے، متعلقہ سے ان موضوع یہ کہ ہے کرتا محسوس اور
 ۔گے کریں احترام کا جنس کی ان ہم۔ ہیں کرتے خیرمقدم کا خیاالت کے

 کے سننے کے جن ہے سننا سے لوگوں  ان توجہ بنیادی۔ ہیں چاہتے سننا سے  حد ایک کی آوازوں مختلف ہم
 :ہیں کرتے افزائی حوصلہ کی شرکاء پر طور خاص ہم۔ ہیں کم امکانات

 گروہ نسلی اقلیتی اور فام سیاہ •
• LGBTQI +گروپس 
 گروپس   ڈائیورس نیورو •
 ( ہیں زیادہ سے ایک سے میں گروپوں ان آپ اگر) شناخت ہوئی کاٹتی کو دوسرے ایک •

 ہے؟ شامل کیا

  حفاظتی حکومتی میں بارے کے COVID-19  ہم۔ گی رہے جاری تک گھنٹے  1.5 تقریبا   جو بحث ون ٹو ون
 ہو الئن آن پر طور  ذاتی یا ہوئے کرتے استعمال کا فون اور ٹیموں Microsoft بحث ۔ گے کریں عمل پر ہدایات
 ۔ ہے پسند کی بچے کے آپ اور آپ یہ – ہے سکتی

 اور ہیں کرتے انتخاب کا لینے حصہ  دونوں آپ اگر۔ ہے کا بچے کے آپ اور کا آپ فیصلہ کا لینے نہ یا لینے حصہ
  جواب کا ان اسے تو  ہے، کرتا نہیں محسوس دہ آرام بچہ کا آپ میں دینے جواب کا جس ہے سوال کوئی میں بحث
 کے آپ۔ ہیں سکتے لے چاہیں وقت جتنا دونوں آپ۔ ہیں سکتے رک فورا   وہ یا آپ اور ہے، نہیں ضرورت کی دینے
 ۔ہو پریشان یا چین بے وہ سے جس ہے نہیں ضرورت کی  کرنے بات میں بارے  کے چیز ایسی کسی کو بچے

 ۔آئے لے میں بحث کو اور کسی   ساتھ اپنے تو چاہے وہ اگر کہ ہے آمدید خوش بچہ کا آپ

 ۔ہے سکتا لے حصہ کر  لکھ کہانی اپنی وہ بھی پھر تو چاہتا کرنا نہیں بحث لیکن ہے چاہتا لینا حصہ بچہ کا آپ اگر

 پڑھیں کرم  براہ: کریں درآمد معلومات

 :ہیں کرتی حاصل' My Story and Me' جو لڑکیاں اور خواتین نوجوان میں، مستقبل

  میں' ہیں رہے کر بات  میں بارے کے جس دیکھیں ویڈیو شدہ ریکارڈ سے پہلے کی لڑکیوں اور خواتین نوجوان .1
 گی؟ چاہوں مدد طرح کس میں ہے؟ کیا کہانی کی  صحت دماغی میری ہوں؟ کون

 گی؟ کے چاہوں مدد  طرح کس میں ہے؟ کیا کہانی کی صحت دماغی میری' ہوں کون میں' وہ بعد کے اس .2
 نے جس گی ہوں رسائی قابل لیے کے شخص اس صرف ویڈیوز گے یہ کریں ریکارڈ کہانی اپنی میں بارے
 ۔ہے بنایا انہیں

 2 تو ہیں، چاہتے وہ اور آپ اگر۔ ہیں رہے کہہ کو کرنے مدد ہماری میں بنانے ویڈیوز  یہ سے بچے کے آپ ہم
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 :ہیں اختیارات

 ۔ ہیں کرتے ریکارڈنگ آڈیو ہم: 1 اختیار

 ۔ گے لکھیں  ریکارڈنگ ہم۔ گا جائے کیا ریکارڈ پر ریکارڈر محفوظ ایک( صرف) آڈیو دوران، کے بحث •
 ۔گے لکھیں ریکارڈنگ ہم۔ گا جائے کیا ریکارڈ پر ریکارڈر محفوظ ایک( صرف) آڈیو •
( پر ریکارڈر محفوظ  ایک) گے کہیں کو کرنے ریکارڈ آڈیو کی ان سے بچے کے آپ ہم بعد کے اس •

 ۔گے کریں شیئر ذریعے کے' My Story and Me' ہم جسے
 ہے، کہا نے انھوں جو گا پڑھے اور کوئی  تو جائے، کیا نہ استعمال آڈیو کا ان کہ گے کریں پسند وہ اگر •

 یا ہیں سکتے کر بھی ریکارڈ ویڈیو کو  شخص والے پڑھنے اسے ہم۔ گے  کریں ریکارڈ آڈیو ہم جسے
 وہ جسے ہے  سکتا کر انتخاب کا شخص ایسے  کسی بچہ کا آپ۔ ہیں سکتے دکھا سلسلہ ایک کا تصاویر

 ۔ ہیں سکتے کر تالش کو کسی ہم یا ہے، چاہتا کرنا ریکارڈ کہانی اپنی
  ویڈیو یا( کی اور کسی یا بچے کے آپ) ریکارڈنگ آڈیو ایک میں' My Story and Me' یہ میں، مستقبل •

  ہے، سکتا  دیکھ اسے بھی کوئی پر طور  ممکنہ کہ ہے مطلب کا جس ہوگی( کی اور کسی)  ریکارڈنگ
 ۔ہے  کہانی کی بچے کے آپ یہ کہ ہوگا  نہیں معلوم کو لوگوں لیکن

 ۔ ہیں کرتے یکجا میں سیٹ نئے ایک کے جوابات کو باتوں کی  لوگوں مختلف ہم: 2 اختیار

 ۔ گے لکھیں  ریکارڈنگ ہم۔ گا جائے کیا ریکارڈ پر ریکارڈر محفوظ ایک( صرف) آڈیو دوران، کے بحث •
 ۔ہے سکتا لکھ جوابات اپنے  بجائے کے کرنے بحث وہ تو ہے، دیتا ترجیح بچہ کا آپ اگر  •
 کو اس ہیں  بتاتے ہمیں لوگ دوسرے جیسے ان کچھ جو ساتھ کے اس ہیں  بتاتے ہمیں وہ کچھ جو ہم پھر  •

 جائیں بنائے یہ - گے آئیں کر لے جوابات کے  سواالت تین ہم پر، بنیاد کی تجربات مختلف ان۔ گے جوڑیں
 ۔گا کرے ریکارڈ ویڈیو اور کوئی بعد کے اس۔ ہیں سنے نے ہم جو پر بنیاد کی  تجربات حقیقی ان لیکن گے

  کوئی پر طور  ممکنہ کہ ہے مطلب کا جس ہوگی ویڈیو ایک میں' My Story and Me' یہ میں، مستقبل  •
 کے آپ یہ کہ ہوگا نہیں معلوم اسے تو پڑھے یا دیکھے کو کہانی اس کوئی اگر۔ ہے سکتا دیکھ اسے بھی
 ۔ہے آئی سے طرف کی بچے

 ۔ ہوگی نہیں میں ویڈیوز موجود میں 2 اختیار یا 1 اختیار  شناخت کی بچے کے آپ

  متنوع نیورو اور ،+LGBTQI نسلی، مختلف میں ویڈیوز۔ ہوگا بھی آپشن ٹیکسٹ اور آڈیو صرف میں ویڈیوز تمام
 کے لڑکیوں اور خواتین نوجوان مختلف وہ تاکہ گی ہوں شامل کہانیاں کی لڑکیوں اور خواتین نوجوان کی گروپوں

 ۔ہوں رشک قابل لیے

 ۔ہیں خوش سے اس بھی اب وہ کہ سکیں دیکھ وہ تاکہ  گے بھیجیں ویڈیو  حتمی کو بچے کے آپ ہم

 ایک سال ہر کو بچے کے آپ اور کو آپ ہم۔ تک سال 5 ہیں بناتے ہم جو گے  کریں استعمال کو ویڈیوز ان ہم
 ۔ گے بھیجیں ڈیٹ اپ پروجیکٹ

  چاہتے کرنا مدد میں کرنے فیصلہ آپ اگر اور نکالیں وقت  لیے کے سوچنے میں بارے کے اختیارات ان کرم براہ
 دینے جواب کا سوال بھی کسی کے آپ یا لیے کے معلومات مزید کرم براہ۔ کریں بات سے لوگوں دوسرے تو ہیں
 ۔کریں رابطہ سے محققین لیے کے

 

 : فوائد

۔ ہوگا موصول ذریعے کے میل ای اسے جو گا،  ملے واؤچر کا 20£ لیے کے شرکت  کی ان کو بچے کے آپ •
  کریں وصول واؤچر وہ بھی تب ہیں، کرتے فیصلہ کا ہونے دستبردار سے مطالعہ وقت بھی کسی وہ یا آپ اگر
 ۔گے

 ۔ہے سکتی کر مدد کی نوجوانوں دوسرے جیسے ان میں مستقبل جو سنائیں کہانی کی بچے اپنے •
  قدر قابل ایک میں ترقی کی علم وہ کیونکہ ہے ہوتا معلوم مند فائدہ لینا حصہ میں تحقیق کو لوگوں سے بہت •

 ۔ ہیں کرتے فراہم تعاون

 : نقصانات

  یا آپ کیا کہ بتائیں کو رکن کسی کے ٹیم تحقیقی کرم براہ ۔ ہے سکتی ہو حساس چیت بات سے وجہ کی موضوعات
 ۔گے چاہیں کرنا بات دوبارہ بعد کے  بحث یا ہے، ضرورت کی وقفہ وقت بھی کسی ہیں، چاہتے کرنا بات بچہ کا آپ
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  لیے کے معاونت مزید۔ کریں بات سے رکن کسی کے  ٹیم تحقیقی کرم براہ تو ہے، ہوجاتا پریشان بچہ کا آپ اگر
 :کریں رابطہ

 میں بحران بھی کہیں وقت، بھی کسی یہ۔ کریں ٹیکسٹ پر 85258 کو AFC :میسنجر کرائسز سینٹر فرائیڈ انا •
 ۔ ہے سروس ٹیکسٹ مفت 24/7 لیے کے کسی ہر

  لیے کے کرنے  مدد میں نمٹنے سے چیلنج بھی کسی کو آپ مکس۔ کریں کال  پر4994 808 0808 :مکس •
 ۔ ہے موجود

 ۔کریں کال پر 123 116 انہیں مفت، لیے کے کرنے کال سروس  گھنٹے 24 کے دن: ٹنزسامری •
• LGBT +۔کریں کال بجے 10 تا بجے 10 صبح روزانہ پر 0630 330 0300: الئن ہیلپ بورڈ سوئچ 
• Mindline Trans+ :0300 330 5468  ۔ کریں کال کو  رات آدھی سے بجے 8 رات جمعہ اور پیر پر

Mindline Trans +ٹرانس، جو ہے کرتا  فراہم مدد کی صحت ذہنی اور جذباتی لیے کے شخص ایسے کسی 
 ۔ ہے کرتا شناخت پر طور کے شناخت صنفی دیگر اور سیال، صنفی بائنری، نان

 معلومات کی بچے کے آپ اور کی آپ

  کی ان اور کرنے فراہم تفہیم بہتر میں بارے کے  کہانی کی بچے کے آپ ہمیں استعمال کا بحث شدہ ریکارڈ •
 ۔ گا جائے کیا استعمال لیے کے  دیکھنے کو فرق اور مماثلت ساتھ کے کسی ہر کو کہانی
o لڑکیوں اور خواتین نوجوان کہ ہے سکتی مل مدد بھی میں سوچنے مزید میں بارے اس ہمیں سے اس 

  کرنا، تیار ٹول نامی My Story and Me بشمول ہیں، آتے نظر کیا طریقے نئے کے کرنے مدد کی
 ۔ لیے کے کرنے مدد میں  کرنے بات اور سمجھنے میں بارے کے صحت ذہنی کی ان

  کا رضامندی اور  تفصیالت کی رابطہ کی بچے کے آپ اور آپ جیسے ہیں، کرتے جمع ہم جو معلومات دیگر •
 ۔ گا جائے رکھا محفوظ فارم،

  ایک) ہیں سکتے کر ریکارڈ آڈیو کو بحث پوری  ہم کیا کہ  گے پوچھیں سے بچے کے آپ اور سے آپ ہم •
 ۔ہوں نہ محروم سے باتوں کی لوگوں ہم تاکہ( پر ریکارڈر محفوظ

 ۔رکھیں محفوظ کو ڈیٹا  کے آپ وہ کہ گے بنائیں یقینی کو بات اس ہم اور گی، لکھے ریکارڈنگ تنظیم اور ایک •
  اور گے دیں بدل سے نمبر ترتیب بے ایک نام کا بچے کے آپ ہم تو گی، جائیں لکھی ریکارڈنگز جب •

 ۔گا جائے دیا کر حذف کو ریکارڈنگ
  سکتے کر رابطہ  سے ہم آپ تو دیں، ہٹا کو جوابات کے ان بعد کے بحث ہم کہ ہیں  چاہتے بچہ کا آپ یا آپ اگر •

 ۔ ہیں سکتے کہہ لیے کے کرنے حذف انہیں سے ہم اور ہیں
o ۔کیوں کہ ہے نہیں ضرورت کی بتانے یہ ہمیں کو آپ۔ ہیں سکتے کر یہ تک ہفتوں 2 کے بحث آپ 
o حذف کو جوابات کے آپ ہم۔ گی ہوں نہیں منسلک سے نام کسی معلومات تر زیادہ بعد، کے وقت اس 

 ۔کہا  کیا نے کس کہ معلوم نہیں ہمیں کیونکہ گے سکیں کر نہیں

 ۔ہیں مراحل تین کے مطالعہ اس

 میں لینے حصہ آپ کہ کریں دستخط پر فارم  کے رضامندی لیے کے  بتانے یہ ہمیں بچہ کا آپ اور آپ :اب .1
 (۔منٹ 15-10) ہیں خوش

 ‘‘گا؟ چاہوں سپورٹ طرح کس میں ہے؟ کیا کہانی کی صحت دماغی میری ہوں؟ کون میں’ :بحث ون ٹو ون .2
 (۔ گھنٹے 1.5)

 (۔ منٹ 10) ہے خوش سے ویڈیو بچہ کا آپ کہ بنائیں یقینی :کریں چیک ویڈیوز حتمی .3

 ہم یا حقوق، کے بچے کے آپ اور کے آپ میں مطالعہ ہے، سوال کوئی میں  بارے کے مطالعہ کے آپ اگر
  یا  2313 7793 020 سے ہم کرم براہ تو ہیں، رہے کر استعمال  طرح کس کو  معلومات

Jessica.Deighton@annafreud.org ۔ کریں رابطہ پر 

 کیا؟ آگے

  کو فارم اس کرم براہ تو ہیں چاہتے دونوں آپ اگر۔ ہے منحصر پر بچے کے آپ اور آپ کرنا فیصلہ کا لینے حصہ
 ۔https://forms.office.com/r/Lp3aJJy1R1 کریں مکمل

 

 ۔ہے خالصہ کا اختیارات  دو کے ویڈیو پر صفحے اگلے

 

 

mailto:Jessica.Deighton@annafreud.org


 

 V0330/01/2022 اشتہار، مباحثے، میں  اور کہانی میری
Jessica.Deighton@annafreud.orgUCL REC ID: 14037/008; PI:  

 DPO@annafreud.org: کریں  رابطہ سے آفیسر پروٹیکشن ڈیٹا

 

 

 

 

mailto:Jessica.Deighton@annafreud.org


 

 V0330/01/2022 اشتہار، مباحثے، میں  اور کہانی میری
Jessica.Deighton@annafreud.orgUCL REC ID: 14037/008; PI:  

 DPO@annafreud.org: کریں  رابطہ سے آفیسر پروٹیکشن ڈیٹا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کرتے  ریکارڈ  آڈیو کی  آپ ہم

 ۔ ہیں

  کرتے  استعمال آڈیو کا  آپ ہم

 …ہیں

  پڑھتا اسے اور  کوئی…

 ۔ہے

 یا :1 اختیار ہ

 My Story' جب لوگ

and Me'   استعمال

کرتے ہیں، تو وہ آپ کی  

اور اسے  آڈیو یا کوئی 

 پڑھ کر سن سکتے ہیں۔

  کرتے  ریکارڈ  آڈیو کی  آپ ہم

 ۔ ہیں

  بھی آڈیو کی  لوگوں دوسرے ہم

 ۔ہیں کرتے ریکارڈ

 بنیاد کی  آڈیوز ان ہم …

 ۔ہیں بناتے کہانی ایک پر

 یا :1 اختیار ہ

 My Story' لوگ جب 

and Me' استعمال  

 بنائی وہ  تو ہیں، کرتے

  سکتے سن کہانی گئی

 ۔ ہیں

mailto:Jessica.Deighton@annafreud.org


 

 V0330/01/2022 اشتہار، مباحثے، میں  اور کہانی میری
Jessica.Deighton@annafreud.orgUCL REC ID: 14037/008; PI:  

 DPO@annafreud.org: کریں  رابطہ سے آفیسر پروٹیکشن ڈیٹا

 معلومات مزید

 ہیں؟ کون ہم

 یونٹ  پریکٹس بیسڈ  ایویڈنس جیس۔ ہیں رہے کر چائلڈز ایڈبروک جولین اور ڈیٹن جیس قیادت کی منصوبے اس
(https://www.ucl.ac.uk/evidence-based-practice-unit/ )( جولین بشمول) ٹیم ایک کی محققین میں

 ۔ لندن کالج یونیورسٹی اور( خیراتی صحت ذہنی ایک کا بچوں) سینٹر فرائیڈ انا کہ جو ہے، کرتی قیادت کی

  دیکھا نے دونوں میں کام اپنے۔ ہیں پرجوش میں بارے کے پروجیکٹ اس پر بناء کی  وجوہات کئی جولین اور جیس
  بات اس تحقیق یہ۔ ہیں رکھتے کم بہت امکان کا اٹھانے  آواز میں تحقیق نوجوان کے گروہوں بعض طرح کس کہ ہے
  سنتے نہیں سے گروپس مختلف ہم اگر لہذا ہے، جاتا کیا  سپورٹ طرح کس کو نوجوانوں کہ ہے کرتی تشکیل کی
 ۔ہے نہیں والی  کرنے پورا کو ضروریات کی گروپوں مختلف  سپورٹ تو ہیں،

 گہری میں بارے اس وہ۔ ہے ماں کی لڑکیوں تین وہ کیونکہ ہے دلچسپی پر طور خاص میں موضوع اس کو جیس
  ذہنی کی ان جو ہیں رہی کر سامنا کا چیلنجز سے تیزی طرح کس خواتین نوجوان اور لڑکیاں کہ ہے مند فکر

  مطلب کیا کا اس لیے کے خواتین دوسری سی بہت جیسی ان اور لڑکیوں کی اس اور ہیں پہنچاتی نقصان کو صحت
 وہ۔ ہے تجربہ کا مشکالت کی صحت ذہنی اسے کیونکہ ہے دلچسپی پر طور خاص میں موضوع اس کو جولین۔ ہے
 ۔ ہے چاہتا کرنا مدد میں اٹھانے آواز لیے کے مدد اور صحت  ذہنی کی خواتین نوجوان تمام

 بارے کے ٹیم اور جولین، جیس، آپ اگر۔ ہوگا نہیں ممکن بغیر کے ٹیم متنوع شاندار کی لوگوں شامل منصوبہ یہ
: جائیں پر پیج ویب اسٹڈی ہمارے یہاں کرم براہ تو  ہیں، چاہتے دیکھنا مزید میں

unit/people-practice-based-https://www.ucl.ac.uk/evidence 

 ۔ہے دی دے منظوری کی مطالعہ  نے کمیٹی اخالقیات ایل سی یو

  ہے، جاتا کہا کمیٹی ایتھکس ریسرچ جسے ہے، جاتا  دیکھا ذریعے کے گروپ آزاد ایک کے لوگوں کو تحقیق تمام
  ریسرچ لندن کالج یونیورسٹی اور ہے گیا لیا جائزہ کا تحقیق اس۔ لیے کے تحفظ کے تحفظ اور مفادات کے آپ

 (14037/008:  حوالہ۔)ہے دی منظوری کی اس نے  کمیٹی ایتھکس

 معلومات  دوسری

 ۔ہیں جاتی رکھی نجی  وہ ہیں کرتے  بات میں چیت بات ہم میں بارے کے جن چیزیں تمام وہ عالوہ، کے ویڈیوز •
 (۔ سمیت آپ ) گے کریں نہیں شیئر ساتھ کے  اور کسی ہم اسے ہے بتایا ہمیں نے  بچے کے آپ کچھ جو •

o یا ہے صورتحال ہنگامی ایک یہ کہ ہے لگتا ہمیں جب گے بتائیں میں  صورت اس صرف کو کسی ہم 
 ۔ہو الحق خطرہ کو دوسروں یا آپ سے جس ہے بتاتا چیز ایسی کوئی  ہمیں بچہ کا آپ یا آپ اگر

o ۔ گے کریں بات میں بارے کے اس سے بچے کے آپ اور آپ پہلے ہم  تو ہے، ہوتا ایسا اگر 
 نہیں شامل نام کا بچے کے آپ میں ان – گے جائیں کیے شائع میں سائٹس ویب اور پیشکشوں رپورٹوں، نتائج •

 ۔ ہوگا
 ہم اور بتائیں ہمیں کرم براہ تو ہیں، چاہتے دیکھنا خالصہ کا اس ہے سیکھا کچھ جو نے ہم بچہ کا آپ یا آپ اگر •

 ۔دیکھیں سائٹ ویب ہماری میں 2022 دسمبر یا گے، دیں بھیج کو آپ اسے
 ۔ ہے دار ذمہ کا تحقیق اس لندن کالج یونیورسٹی •
  فراہم اعانت مالی ذریعے کے پروگرام ریسرچ ہیلتھ پبلک کے ریسرچ ہیلتھ آف ٹیوٹ انسٹی نیشنل کو تحقیق اس •

 ۔ ہے گئی کی
o اپنی آپ اگر۔ کریں رابطہ سے جیس کرم براہ تو  ہو شکایت کوئی  کو آپ یا ہو پریشانی کوئی اگر 

 چیئرمین کے کمیٹی ایتھکس آپ تو ہیں، چاہتے بڑھانا آگے مزید کو شکایت
onethics@ucl.ac.uk ۔ہیں سکتے کر رابطہ سے 

  آکسفورڈ، آف یونیورسٹی مانچسٹر، آف یونیورسٹی لندن، کالج یونیورسٹی سینٹر، فرائیڈ انا میں ٹیم تحقیقی اس •
 ۔ہیں شامل جنس انٹیلی جینڈرڈ اور ہیلتھ، مینٹل فار سینٹر
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