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ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ: ਚਰਚਾਵਾਂ 
 

16+ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ 

 

ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ, 2017 ਸਵੱਚ, 17-19 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 8 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਮੁਸਟਆਰ ਨੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2021 ਸਵੱਚ ਵਧ 
ਕੇ 4 ਸਵੱਚੋਂ 1 ਹੋ ਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨ ੰ  
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮੁਸਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਸਿਆਂ ਦੀ ਡ ੰ ਘੀ ਸਮਝ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸਿੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੜੁੀਆ ਂਦੀ ਮਾਨਸਸਕ 
ਸਸਹਤ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਈ 
ਹੈ। 
 

 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਸਰਲੇਖ ਹ ੈ'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤ ੇਮੈਂ' ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡ, ਜੇਸ, ਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ: Jessica.Deighton@annafreud.org 

 
 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਧਵਿੱ ਚ ਧਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਾ ਸੀ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵੱਚ 
ਸਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 12-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਟਆਰ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੁਣ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਸਵੱਚ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 
 

ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁਧਟਆਰ ਸਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਲੂੰ ਗ ਧਵਧ ੂੰ ਨ ਹੋ ਅਤ ੇਮਧਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਧਕ ਇਹ ਧਵਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢਕੁਵਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਧਵਿੱ ਚ ਧਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਧਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਲੂੰ ਗ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸਣੁਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱ ਖ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਣੁੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ: 
•  ਕਾਲੇ ਅਤ ੇਘੱਟ ਸਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹ 
•  LGBTQI+ ਸਮ ਹ 
•  ਸਨਊਰੋਡਾਇਵਰਸ ਸਮ ਹ 
•  ਅਨੇਕ ਪ੍ਛਾਣ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ) 
 

 ਕੀ ਸਾਮਲ ਹ?ੈ 
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 ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜੋ ਲਿਭਿ 1.5 ਘੰਟ ੇਚੱਲੇਿੀ। ਅਸੀਂ COVID-19 ਿਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਾਂਿੇ। Microsoft ਟੀਮਾਂ ਅਤ ੇਫਨੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਸਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਚਰਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਸੰਦ ਹੈ। 
 
ਸਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਸਵੱਚ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ 
ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਸਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜਵਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਜੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਕਸ ੇਵੀ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ 
ਿਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਆੇਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰ।ੇ 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਸਵੱਚ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਿਤ ਹੈ। 
 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਪ੍ਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਲਖ ਕੇ ਸਹੱਸਾ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਧਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪੜਹ ੋ
 

ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ, 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ: 
1. ਮੁਸਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਿਾਰ ੇਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ 'ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਸਕ 
ਸਸਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ?' 

2. ਸਫਰ ਉਹ 'ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ' ਿਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨਿੇ? ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਕਵੇਂ 
ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ?'. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਸਰਫ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਿ ਹੋਣਿੇ ਸਜਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਿਣਾਇਆ ਹੈ। 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਿਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਕੋਲ 3 ਸਵਕਲਪ੍ ਹਨ: 

 

ਧਵਕਲਪ 1: ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵੀਡੀਓ ਧਰਕਾਰਧਡੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
•  ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਆਡੀਓ (ਸਸਰਫ) ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ 'ਤ ੇਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ 

ਸਲਖਾਂਿੇ। 
•  ਸਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਵੀਡੀਓ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ (ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਕਹਾਂਿੇ ਜੋ 

ਅਸੀਂ ‘ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਿੇ। 
•   ਧਵਿੱ ਖ ਧਵਿੱ ਚ, ਇਹ ‘ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ’ ਧਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇਗਾ ਧਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਧਕ ਕੋਈ ਵੀ 

ਇਸਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਧਵਕਲਪ 2: ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਆਡੀਓ ਧਰਕਾਰਧਡੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
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 •  ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਆਡੀਓ (ਸਸਰਫ) ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ 
ਸਲਖਾਂਿੇ। 

•  ਆਡੀਓ (ਸਸਰਫ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ ਸਲਖਾਂਿੇ। 
•  ਸਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ (ਇੱਕ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ) ਕਹਾਂਿੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 'ਮੇਰੀ 

ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਿੇ। 
•  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਕਹੀਆ ਂਿੱਲਾਂ 

ਨ ੰ  ਪ੍ੜਹੇਿਾ, ਸਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਪ੍ੜਹ ਰਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ 
ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

•  ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ, ਇਹ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ (ਤੁਹਾਡ ੇਜਾਂ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ) ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ (ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ) ਹੋਵੇਿੀ, ਮਤਲਿ ਸਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਇਸਨ ੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ੜਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਿਾ ਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। 

 

ਧਵਕਲਪ 3: ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਸੈੈੱਟ ਧਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਲੋਕ ਕੀ ਕਧਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜੜੋਦੇ ਹਾਂ 
•  ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਆਡੀਓ (ਸਸਰਫ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ 

ਸਲਖਾਂਿੇ। 
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਾਏ ਆਪ੍ਣੇ ਜਵਾਿ ਸਲਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
•  ਸਫਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸੋਿੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੜੋਾਂਿੇ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਵਰਿੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜ਼ਰਸਿਆ ਂਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਤੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਿੇ - ਇਹ ਿਣਾਏ ਜਾਣਿੇ ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਸਣੁੇ ਿਏ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੋਣਿੇ। ਸਫਰ ਕਈੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰੇਿਾ। 

•  ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ, ਇਹ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵਿੇਾ ਸਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈੋ 
ਵੀ ਇਸਨ ੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 

 

ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਵੱਚ ਔਡੀਓ-ਓਨਲੀ ਅਤੇ ਟਕੈਸਟ ਸਵਕਲਪ੍ ਵੀ ਹੋਣਿੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ, LGBTQI+, 

ਅਤੇ ਸਨਊਰੋ-ਸਵਸਭੰਨ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਿੀਆਂ ਤਾਂ 
ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਟਆਰਾਂ ਅਤ ੇਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੰਿੰਸਧਤ ਹੋਣ। 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਸਤਮ ਵੀਡੀਓ ਭਜੇਾਂਿੇ ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕ ੋਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ ਹੋ। 
ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਣਾਏ ਿਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਪ੍ਡਟੇ ਭੇਜਾਂਿੇ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸ ੇਵੀਡੀਓ ਸਵੱਚ ਪ੍ਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਵੇੇਿਾ ਸਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਸਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿੰਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ 
ਕਰਾਂਿੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤ ੇਮੈਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਅਸਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
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 ਜਲਦੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾਂਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਐਨ ਦੀ ਸਮਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਸੁ ਹੋ। 
 

ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢ ੋਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਧਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਹਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਧਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਿੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਕਸੇ 
ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖਜੋਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਲਾ : 
• ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਲਈ £20 ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਹਵੋੇਿਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਿਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ 
ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਵਾਊਚਰ ਸਮਲੇਿਾ।       
• ਆਪ੍ਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ੋਜੋ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਿੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਿਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਜ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਿਆਨ ਦ ੇਸਵਕਾਸ ਸਵੱਚ 
ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ 

 

ਨੁਕਸਾਨ: 
• ਸਵਸਸਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਰਚਾ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦ ੇਸਕਸੇ ਮੈਂਿਰ ਨ ੰ  ਦੱਸੋ ਸਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਸਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਿਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੁਿਾਰਾ ਿਲੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦ ੇਸਕਸੇ ਮੈਂਿਰ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:  
• ਅੂੰ ਨਾ ਫਰਾਇਡ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾਈਧਸਸ ਮੈਸੇਂਜਰ: AFC ਨ ੰ  85258 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਕਤ ੇਵੀ ਸਸਕੰਟ 
ਸਵੱਚ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਫੁਤ 24/7 ਟੈਕਸਟ ਸਵੇਾ ਹੈ। 
• ਧਮਕਸ: 0808 808 4994 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਸਮਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਚਣੁੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। 
• ਸਾਮਰੀਟਨ: ਸਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ ੇਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਫੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  116 123 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
• LGBT+ ਸਧਵਿੱ ਚਬੋਰਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਹਰ ਰੋਜ਼ 0300 330 0630 10am-10pm 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
• ਮਾਈਡਂਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸ+: ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨ ੰ  0300 330 5468 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਮਾਈਡਂਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸ+ ਟਰਾਂਸ, ਿੈਰ-ਿਾਈਨਰੀ, ਸਲੰਿ ਤਰਲ, ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਲੰਿ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਸ ੇਵੀ 
ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਸਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤ ੇ

ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਅੰਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸੋੜਆ ਜਾਵੇਿਾ। 
 o ਇਹ ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਸਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਕਹੋ ਸਜਹੇ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਐਡਂ ਮੀ ਨਾਮਕ ਟ ਲ ਨ ੰ  ਸਵਕਸਸਤ 
ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਿਾਰੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। 
• ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤਹੁਾਡੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵ ੇਅਤੇ ਸਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ, ਸੁਰੱਸਖਅਤ 
ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
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 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪ੍ੁੱ ਛਾਂਿੇ ਸਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ (ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ) ਨ ੰ  ਆਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਭੁੱ ਲੀਏ। 
• ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਖੇਿੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵਾਂਿੇ ਸਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਡਟੇਾ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ। 
• ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਸਡੰਿਾਂ ਸਲਖੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਿਤੇਰਤੀਿ ਨੰਿਰ ਨਾਲ ਿਦਲ ਦਵੇਾਂਿੇ ਅਤ ੇ
ਸਰਕਾਰਸਡੰਿ ਸਮਟਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਸਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇਜਵਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

o ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਅਧਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਕ ਧਕਉਂ। 

o ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਸਮਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹਵੋਾਂਿੇ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਸਕ ਸਕਸ ਨੇ ਕੀ ਸਕਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਕ ੇਹੈ ਸਜੱਥ ੇਤਹੁਾਡੀ ਪ੍ਛਾਣ ਹਈੋ ਹੈ। 
 

 

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਧਤੂੰ ਨ ਕਦਮ ਹਨ 
1. ਹੁਣ: ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ ਹ ੋ(10-15 

ਸਮੰਟ)। 
  ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਸਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ। 

2. ਇਕ-ਦ ਜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ: 'ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?' ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹਾਂਿਾ?' (1.5 ਘੰਟੇ) 
3. ਅੂੰ ਧਤਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ (10 ਸਮੰਟ) ਤੋਂ ਖੁਸ ਹੋ। 
 
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਐਨ ਿਾਰੇ, ਅਸਧਐਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਅਸਧਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਾਰ ੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 020 7794 2313 ਜਾਂ Jessica.Deighton@annafreud.org 'ਤ ੇ
ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ? 
ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਹੁਾਡੇ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  
ਭਰੋ [ਸਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਲੰਕ ਪ੍ਾਓ]। 
 

ਅਿਲੇ ਪੰ੍ਨੇ 'ਤ ੇਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਵੀਡੀਓ ਅਤ ੇ
ਆਡੀਓ ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇਹਾਂ 

 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਨ ੰ  ਸਣੁ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਇਸਨ ੰ  ਪ੍ੜਹ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਨ ੰ  ਪ੍ੜਹਦਾ ਹ ੈ

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਸਰਕਾਰਡ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

 

ਅਸੀਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ ਵੀ 
ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇਹਾਂ 

 

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ 
ਿਣਾਉਂਦ ੇਹਾਂ 
  

 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਿਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਹਨ 

 

 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ 
ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇਹਾਂ 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਆਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ... 

  

ਜਾਂ 

                           ਸਵਕਲਪ੍ 1 
              

                ਸਵਕਲਪ੍ 2 
 

                   ਸਵਕਲਪ੍ 3 
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 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ [ਧਵਸਤਾਰਯੋਗ ਬਾਕਸ] 
 

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? 

 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਜੈਸ ਡੀਟਨ ਅਤੇ ਜ ਲੀਅਨ ਐਡਿਰ ਕ-ਚਾਈਲਡਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਜੇਸ ਐਵੀਡੈਂਸ 
ਿੇਸਡ ਪ੍ਰੈਕਸਟਸ ਯ ਸਨਟ (https://www.ucl.ac.uk/evidence-based-practice-unit/) ਸਵਖੇ ਖਜੋਕਰਤਾਵਾਂ (ਜ ਲੀਅਨ 
ਸਮੇਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਅੰਨਾ ਫਰਾਇਡ ਸੈਂਟਰ (ਇੱਕ ਿੱਸਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ 
ਚੈਸਰਟੀ) ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ' ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੈ। 
 
 
ਜੈਸ ਅਤੇ ਜ ਲੀਅਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿਾਰੇ ਭਾਵਕੁ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕੰਮ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਵੋਾਂ ਨੇ ਦੇਸਖਆ 
ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਹਤੁ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਣੁਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿੀ। 
 
 
ਜੈਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਵਸੇ ਸਵੱਚ ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਦਲਚਸਪ੍ੀ ਹ ੈਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਤੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 
ਡ ੰ ਘੀ ਸਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਕੁੜੀਆ ਂਅਤੇ ਮੁਸਟਆਰਾਂ ਲਿਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂਚਣੁੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨ ੰ  ਕਮਜੋ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਵਰਿੀਆ ਂਹੋਰ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜ ਲੀਅਨ ਇਸ ਸਵਸ ੇਸਵੱਚ ਸਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਲਚਸਪ੍ੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਸਨ ੰ  ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

 
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਸਵਸਭੰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਸ, ਜ ਲੀਅਨ ਅਤੇ ਟੀਮ 
ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸਧਐਨ ਵਿੈਪ੍ੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ: [ਸਲੰਕ ਪ੍ਾਓ] 
  
 

UCL ਐਧਿਕਸ ਕਮਟੇੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਧਦਿੱ ਤੀ ਹ ੈ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਦਲਚਸਪ੍ੀਆ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮ ਹ 
ਦੁਆਰਾ ਦੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਸਨ ੰ  ਸਰਸਰਚ ਐਸਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਸਰਸਰਚ ਐਸਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਰੈਫ.: 14037/008) ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਸਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
  
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
• ਸਵਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਿੱਜੀ ਰੱਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸਸਆ ਹੈ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਿੇ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ ਜਾਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) । 
 o ਅਸੀਂ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਿੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨ ੰ  ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  
ਕੋਈ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਦ ਸਜਆਂ ਨ ੰ  ਖਤਰੇ ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 o ਜੇਕਰ ਅਸਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਾਂਿੇ। 
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 • ਨਤੀਜੇ ਸਰਪੋ੍ਰਟਾਂ, ਪੇ੍ਸਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੈੱਿਸਾਈਟਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਿੇ - ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਸੱਖੀਆਂ ਿਈਆ ਂਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸੋ ਅਤ ੇਅਸੀਂ 
ਇਸਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜਾਂਿੇ, ਜਾਂ ਦਸੰਿਰ 2022 ਸਵੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਿਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 
• ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਖੋਜ ਲਈ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ 
• ਖੋਜ ਨ ੰ  ਨੈਸਨਲ ਇੰਸਟੀਸਚਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਸਰਚ ਦ ੇਪ੍ਿਸਲਕ ਹੈਲਥ ਸਰਸਰਚ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
 o ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਜੇਸ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਸਮੱਸਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਈੋ ਸਸਕਾਇਤ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਸਕਾਇਤ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ ਸਲਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ onethics@ucl.ac.uk। 
• ਇਸ ਖੋਜ ਟੀਮ ਸਵੱਚ ਅੰਨਾ ਫਰਾਉਡ ਸੈਂਟਰ, ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ, ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਆਫ ਮਨੈਚੈਸਟਰ, 

ਯ ਨੀਵਰਸਸਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਅਤ ੇਜੈਂਡਰਡ ਇੰਟਲੈੀਜੈਂਸ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
 
 


