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ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ: ਚਰਚਾਵਾਂ 

 

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਟ 

ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। , ਪਜਵੇਂ ਪਕ 2017 ਪਵੱਚ, 17-19 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 8 ਪਵੱਚੋਂ 1 ਮੁਪਟਆਰ ਨੇ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2021 ਪਵੱਚ ਵਧ ਕੇ 
4 ਪਵੱਚੋਂ 1 ਹੋ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨ ੰ  
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਿਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮੁਪਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਪਿਆਂ ਦੀ ਡ ੰ ਘੀ ਸਮਝ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਸਿੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਪਟਆਰਾਂ ਅਤ ੇਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਨ ੰ  
ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਇਸ ਿਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਈ ਹੈ। 
 

 ਿਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਸਰਲੇਖ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਹੈ ਅਤ ੇਮੁੱ ਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
Jessica.Deighton@annafreud.org. 

  
 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਅਪਿਐਨ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਕਉਂਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਕਹਾ ਪਕ ਉਹ ਇਸ ਪਵੱਚ 
ਪਦਲਚਸਿੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਪਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਉਹ 12-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਪੁਟਆਰ ਜਾਂ 
ਲੜਕੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਪਵੱਚ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 

 
 ਅਸੀਂ ਮੁਪਟਆਰ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਲੂੰ ਗ ਪਵਪਭੂੰ ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਪਹਸ ਸ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਪਕ ਇਹ ਪਵਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਪਿਐਨ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਪਲੂੰ ਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

 

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸਣੁਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱ ਖ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਪਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਣੁੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਲੈਣ ਵਾਪਲਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ: 
• ਕਾਲੇ ਅਤ ੇਘੱਟ ਪਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮ ਹ 
• LGBTQI+ ਸਮ ਹ 
• ਪਨਊਰੋਡਾਇਵਰਸ ਸਮ ਹ 
• ਇਕ ਦ ਜ ੇਨ ੰ  ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਛਾਣਾਂ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ) 

 

ਕੀ ਸਾਮਲ ਹ?ੈ 
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 ਇੱਕ-ਦ ਜ-ੇਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜੋ ਲਿਭਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਿੀ। ਅਸੀਂ COVID-19 ਿਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਪਦਸਾ-ਪਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰਾਂਿੇ। Microsoft ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
- ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚ ੇਦੀ ਚਣੋ ਹੈ। 
 

ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਹੁਾਡਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋੇਂ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਚਰਚਾ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਪਜਹਾ ਹੈ ਪਜਸਦਾ ਜਵਾਿ ਦਣੇ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਆਰਾਮ ਮਪਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਜੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਪਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿੇਆਰਾਮ ਜਾਂ 
ਿਰੇਸਾਨ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰੇ। 
 
ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਿਣ ੇਨਾਲ ਚਰਚਾ ਪਵੱਚ ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਸਆੁਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਿਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਲਖ ਕੇ ਪਹੱਸਾ 
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਯਾਤ ਕਰੋ: ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੜਹ ੋ

 

ਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ, 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਪਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ: 
1. ਮੁਪਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੜੁੀਆਂ ਿਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ 

 'ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ?' 

2. ਪਫਰ ਉਹ 'ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ' ਿਾਰੇ ਆਿਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨਿ?ੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ 
ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ?'. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸਰਫ ਉਸ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਹੰੁਚਯੋਿ ਹੋਣਿੇ 
ਪਜਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਣਾਇਆ ਹੈ। 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਿਣਾਉਣ ਪਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ 2 ਪਵਕਲਿ ਹਨ: 

 

ਪਵਕਲਿ 1: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਰਕਾਰਪਡੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
• ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਆਡੀਓ (ਪਸਰਫ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਪਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿ ਪਲਖਾਂਿੇ। 
• ਆਡੀਓ (ਪਸਰਫ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਪਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿ ਪਲਖਾਂਿੇ। 
• ਅਸੀਂ ਪਫਰ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਿੇ (ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਪਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ) ਜੋ ਅਸੀਂ 
'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤ ੇਮੈਂ' ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਿੇ। 
• ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਿਣ ੇਆਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਪਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਿਈ ਿੱਲ 
ਨ ੰ  ਿੜਹੇਿਾ, ਪਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਿੜਹ ਰਹੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਵੀਡੀਓ ਪਰਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਆਿਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਕਸ ੇਨ ੰ  ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
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• ਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ, ਇਹ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿ (ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਜਾਂ ਪਕਸ ੇਹੋਰ ਦੀ) ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਵੀਡੀਓ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿ (ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ) ਹੋਵੇਿੀ ਪਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਪਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਇਸਨ ੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਪਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 

 

ਪਵਕਲਿ 2: ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੈੱਟ ਪਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰ ੇਲੋਕ ਕੀ ਕਪਹੂੰ ਦ ੇਹਨ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜੜੋਦੇ ਹਾਂ 
• ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਆਡੀਓ (ਪਸਰਫ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਪਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿ ਪਲਖਾਂਿੇ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਿਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਾਏ ਆਿਣੇ ਜਵਾਿ ਪਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਅਸੀਂ ਪਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਿੱਲ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਵਰਿੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ ੋਸਾਨ ੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪਮਲਾਵਾਂਿੇ। ਇਹਨਾਂ 
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਜ਼ਰਪਿਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਤੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਲੈ ਕ ੇਆਵਾਂਿੇ - ਇਹ ਿਣਾਏ ਜਾਣਿੇ ਿਰ 
ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਣੁੇ ਿਏ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਪਰਤ ਹੋਣਿੇ। ਪਫਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰੇਿਾ। 

• ਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ, ਇਹ 'My Story and Me' ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਵੋੇਿਾ ਪਜਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਪਕ ਕਈੋ ਵੀ ਇਸਨ ੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਿੜਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਿਾ ਪਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚ ੇਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। 
 

ਪਵਕਲਿ 1 ਜਾਂ ਪਵਕਲਿ 2 ਪਵੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਵੱਚ ਔਡੀਓ-ਓਨਲੀ ਅਤੇ ਟਕੈਸਟ ਪਵਕਲਿ ਵੀ ਹੋਣਿੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ, LGBTQI+, 

ਅਤੇ ਪਨਊਰੋ-ਪਵਪਭੰਨ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਿੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਪਟਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੜੁੀਆ ਂਲਈ ਸੰਿੰਪਧਤ ਹੋਣ। 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਅੰਪਤਮ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਪਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ ਹਨ। 
 

ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਣਾਏ ਿਏ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਿੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਿਰੋਜੈਕਟ 
ਅੱਿਡੇਟ ਭੇਜਾਂਿੇ। 
 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ੋਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰੋ। 
 
 
ਲਾਭ: 
•  ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਲਈ £20 ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਪਮਲੇਿਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਿਰਾਿਤ 

ਹੋਵੇਿਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਧਐਨ ਤੋਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਊਚਰ 
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਿੇ। 

•  ਆਿਣ ੇਿੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਿੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
•  ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਜ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਹ ਪਿਆਨ ਦ ੇਪਵਕਾਸ ਪਵੱਚ ਇੱਕ 

ਕੀਮਤੀ ਯੋਿਦਾਨ ਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਨੁਕਸਾਨ: 
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ਡੇਟਾ ਿਰੋਟੈਕਸਨ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ: DPO@annafreud.org 

 
 ਪਵਪਸਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਚਰਚਾ ਸੰਵਦੇਨਸੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਪਕਸੇ ਮੈਂਿਰ ਨ ੰ  ਦੱਸ ੋਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੁਿਾਰਾ ਿੋਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਿਰੇਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਖਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ: 
 
• ਅੂੰ ਨਾ ਫਰਾਇਡ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾਈਪਸਸ ਮੈਸੇਂਜਰ: AFC ਨ ੰ  85258 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਪਕਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ 

ਪਵੱਚ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਫੁਤ 24/7 ਟੈਕਸਟ ਸਵੇਾ ਹੈ। 
•  ਪਮਕਸ: 0808 808 4994 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਮਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਚਣੁੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। 
•  ਸਾਮਰੀਟਨ: ਪਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਫੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  116 123 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
•  LGBT+ ਸਪਵੱਚਬੋਰਡ ਹੈਲਿਲਾਈਨ: 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, ਪਲੰਿ ਤਰਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੰਿ ਿਛਾਣਾਂ ਵਜੋਂ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
•  ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਿੀ ਸਮਝ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਿੀ ਅਤ ੇਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਅੰਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਪਕਸੇ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋਪੜਆ ਜਾਵੇਿਾ। 
 o ਇਹ ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਪਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪਕਹੋ ਪਜਹੇ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਐਡਂ ਮੀ ਨਾਮਕ ਟ ਲ ਨ ੰ  ਪਵਕਪਸਤ 
ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਿਾਰੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। 
•  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ੋਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਵੇਰਵ ੇਅਤੇ ਸਪਹਮਤੀ 

ਫਾਰਮ, ਨ ੰ  ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਪਖਆ ਜਾਵੇਿਾ। 
•  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਿੁੱ ਛਾਂਿੇ ਪਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ (ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਪਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ) ਨ ੰ  ਆਡੀਓ 

ਪਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ ੋਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। 
•  ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿਾਂ ਨ ੰ  ਪਲਖੇਿੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਵਾਂਿੇ ਪਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਡਟੇਾ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਖਣ। 
•  ਜਦੋਂ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿਾਂ ਪਲਖੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚ ੇਦ ੇਨਾਮ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਿਤੇਰਤੀਿ ਨੰਿਰ ਨਾਲ ਿਦਲ 

ਦੇਵਾਂਿੇ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਪਡੰਿ ਪਮਟਾ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
•  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਪਕ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਮਟਾਉਣ ਲਈ ਕਪਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

 o ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਤੱਕ ਅਪਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਪਕਉਂ। 
 o ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਪਮਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹਵੋਾਂਿੇ ਪਕਉਂਪਕ ਸਾਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਿਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਪਕ ਪਕਸ ਨੇ ਕੀ ਪਕਹਾ। 

 
 

ਇਸ ਅਪਿਐਨ ਦੇ ਪਤੂੰ ਨ ਿੜਾਅ ਹਨ 
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 1. ਹੁਣ: ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਪਕ ਤਸੁੀਂ ਪਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ ਹੋ 
(10-15 ਪਮੰਟ)। 
2. ਇਕ-ਦ ਜੇ-ਨਾਲ ਚਰਚਾ: ਇਸ ਿਾਰ ੇਪਕ 'ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?' ਮੇਰੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ 
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ?' (1.5 ਘੰਟੇ) 
3. ਅੂੰ ਪਤਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਵੀਡੀਓ (10 ਪਮੰਟ) ਤੋਂ ਖਸੁ ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਅਪਧਐਨ ਿਾਰੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਅਪਧਐਨ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚ ੇਦੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਨਾਲ 020 7794 2313 ਜਾਂ 
Jessica.Deighton@annafreud.org 'ਤ ੇਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। 
 
 

ਅੱਗੇ ਕੀ? 
ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਹੁਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ 'ਤ ੇਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋੇਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਭਰੋ https://forms.office.com/r/Lp3aJJy1R1। 
     

ਅਿਲੇ ਿੰਨੇ 'ਤ ੇਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪਵਕਲਿਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। 
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 ਜਦੋਂ ਲੋਕ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ' 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਨ ੰ  ਸਣੁ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਇਸਨ ੰ  ਿੜਹ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਨ ੰ  ਿੜਹਦਾ ਹ ੈ

 

 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਪਰਕਾਰਡ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

 

 ਅਸੀਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਆਡੀਓ ਵੀ 
ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇਹਾਂ 

 

 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ 
ਿਣਾਉਂਦ ੇਹਾਂ 

 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ 'ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਐਡਂ ਮੀ' 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਿਣੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਣੁ ਸਕਦੇ 
ਹਨ  

 

 

 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਪਰਕਾਰਡ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਆਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ... 

  ਜਾਂ 
 

ਪਵਕਲਿ 1 
 

Option 2 
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 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? 
ਇਸ ਿਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਜੈਸ ਡੀਟਨ ਅਤੇ ਜ ਲੀਅਨ ਐਡਿਰ ਕ-ਚਾਈਲਡਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਜੇਸ ਐਵੀਡੈਂਸ 
ਿੇਸਡ ਿਰੈਕਪਟਸ ਯ ਪਨਟ (https://www.ucl.ac.uk/evidence-based-practice-unit/) ਪਵਖੇ ਖਜੋਕਰਤਾਵਾਂ (ਜ ਲੀਅਨ 
ਸਮੇਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਅੰਨਾ ਫਰਾਇਡ ਸੈਂਟਰ (ਇੱਕ ਿੱਪਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਚੈਪਰਟੀ) 
ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ। 
 

ਜੈਸ ਅਤੇ ਜ ਲੀਅਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਰੋਜੈਕਟ ਿਾਰੇ ਭਾਵਕੁ ਹਨ। ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਪਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੇਪਖਆ ਹੈ ਪਕ 
ਪਕਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਪਕ ਪਕਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਿੀ। 
 

ਜੈਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਪਵਸੇ ਪਵੱਚ ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤੇ ਪਦਲਚਸਿੀ ਹ ੈਪਕਉਂਪਕ ਉਹ ਪਤੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਿੱਲ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਡ ੰ ਘੀ 
ਪਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਪਕਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਪਟਆਰਾਂ ਲਿਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਨ ੰ  ਕਮਜੋ਼ਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਿੀਆਂ ਹੋਰ ਿਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜ ਲੀਅਨ ਇਸ ਪਵਸੇ ਪਵੱਚ ਪਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਲਚਸਿੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਸਨ ੰ  
ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
 

 
 

ਇਹ ਿਰੋਜੈਕਟ ਸਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਪਵਪਭੰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਵੋੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸੈ, ਜ ਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਟੀਮ 
ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਪਧਐਨ ਵਿੈਿੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ: 

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

     

UCL ਐਪਿਕਸ ਕਮਟੇੀ ਨੇ ਅਪਿਐਨ ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਪਦੱਤੀ ਹ ੈ
 ਸਾਰੀਆ ਂਖੋਜਾਂ ਨ ੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮ ਹ ਦਆੁਰਾ ਦੇਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਜਸਨ ੰ  ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤ ੇਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਰੈਫ.: 
14037/008) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਪਵਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਿੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਨਿੱਜੀ ਰੱਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚ ੇਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਪਸਆ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਿੇ। 
 o ਅਸੀਂ ਪਕਸੇ ਨ ੰ  ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਿੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨ ੰ  ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਿੱਚਾ ਸਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਅਪਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਦ ਪਜਆਂ ਨ ੰ  ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 o ਜੇਕਰ ਅਪਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿਪਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚ ੇਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਾਂਿੇ। 
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• ਨਤੀਜੇ ਪਰਿੋਰਟਾਂ, ਿੇਸਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੈੱਿਸਾਈਟਾਂ ਪਵੱਚ ਿਰਕਾਪਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਿੇ - ਉਹਨਾਂ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ 
ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਸੱਪਖਆ ਹ ੈਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸੋ 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜਾਂਿੇ, ਜਾਂ ਦਸੰਿਰ 2022 ਪਵੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਿਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 
• ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਖੋਜ ਲਈ ਪਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹ।ੈ 
• ਖੋਜ ਨ ੰ  ਨੈਸਨਲ ਇੰਸਟੀਪਚਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਪਰਸਰਚ ਦ ੇਿਿਪਲਕ ਹੈਲਥ ਪਰਸਰਚ ਿਰੋਿਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
 o ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜੇਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਸਮੱਪਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਈੋ ਪਸਕਾਇਤ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਪਸਕਾਇਤ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ ਪਲਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ onethics@ucl.ac.uk। 

 
 

• ਇਸ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪਵੱਚ ਅੰਨਾ ਫਰਾਉਡ ਸੈਂਟਰ, ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ, ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਫ ਮਨੈਚੈਸਟਰ, 

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


