
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ruok.org.au 'ਤੇ ਲੱਭ�ੋ

ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ?
ਸਚਮੁਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨਹਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਤੁਹਹਡੀ ਸਹਹਇਤਹ ਲਈ ਸੁਝਹਅ ਵਕ ਉਹ 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਗੱਲਬਹਤ ਵਕਿੇਾਂ  
ਫ਼ਰਕ ਵਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਸਾਰ ਜਵਚਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਜਵੱਚ ਜਕਵਂੇ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜ ਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਸਾਡੇ ਸ� ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਵਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?” ਪੱੁਛਣ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਰੋ਼ਮਰਾ ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਜਸਨੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਕਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀ਼, ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ 
ਹੋਵੇ - ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਜਵਚ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?” ਪੱੁਛਣ ਜਵਚ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਜਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਕਉਭਂਜਕ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪੱੁਛਦੇ ਹਾਂ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?” ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਾਂ ਜਕ ਉਹ ਜਕਵਂੇ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਜਵੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੰਕਟ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਜਚਰ ਪਜਹਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰਜਿਤ 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਠੀਕ ਹਨ? ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ।  
ਇੱਕ ਗੱਲਬਹਤ ਇੱਕ ਵ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਹਹਇਤਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਹਡੀ ਵ਼ੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਹਾਂ  ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਹਾਂ  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਹਾਂ  
ਵਕਰਪਹ ਕਰਕੇ 000 'ਤੇ ਕਹਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂਿੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੇ �ਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 'ਤੁਸੀਂ ਜਕਵਂੇ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅ਼ੀ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵੱਚਂੋ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਿੰਕਟ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਕਸੇ ਅਜਜਹੇ ਜਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਵਂੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਸਹਡੀ ਰਹਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਹਈਨ਼ ਅਤੇ ਸੇਿਹਿਹਾਂ  ਦੀ ਡਹਇਰੈਕਟਰੀ  
ruok.org.au/findhelp 'ਤੇ ਦੇਿੋ।

ਲਹਈਫ਼ਲਹਈਨ (24/7)    
13 11 14 
lifeline.org.au

ਸੁਸਹਈਡ (ਆਤਮ-ਹੱਵਤਆ) ਕਹਲ ਬੈਕ ਸਰਵਿਸ 
(24/7) 
1300 659 467 
suicidecallbackservice.org.au

ਬੀਔ ਾਂਡ ਬਲੂ (24/7)    
1300 224 636 
beyondblue.org.au

ਵਕਡ਼ ਹੈਲਪਲਹਈਨ  
(24/7, 5-25 ਦੇ ਨੌਜਿਹਨਹਾਂ  ਲਈ)
1800 55 1800
kidshelpline.com.au

ਮੈਨ਼ਲਹਈਨ (24/7)  
1300 78 99 78  
mensline.org.au  

1800RESPECT (24/7) 
1800 737 732 
1800respect.org.au 

QLife (ਵਕਊਲਹਈਫ਼) (ਸ਼ਹਮ 3 ਿਜੇ ਤੋਾਂ-ਅੱਧੀ 
ਰਹਤ ਤੱਕ)
ਅਜਗਆਤ, ਮੁਫ਼ਤ LGBTI ਸਹਾਇਤਾ
1800 184 527
qlife.org.au

ਗ੍ੀਫਲਹਈਨ (ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਾਂ  ਅੱਧੀ ਰਹਤ ਤੱਕ)
1300 845 745
griefline.org.au
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ਮੈਨੰੂ ਕਦੋਾਂ  ਇਹ ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, “ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ 
ਠੀਕ ਹੋ?”  
ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜਕ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀ਼ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?” ਪੱੁਛਣ ਨੂਿੰ  ਦੋਸਤਾਂ, ਪਜਰਵਾਰ, ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰੋ਼ਮਰਾ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਾਓ। 

ਜਜਿੰ ਨਾ ਜਚਰ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦਲ ਖੋਲ੍ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਂੋਗੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਿੰ �ਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ ਇਕੱਠੇ 
ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੱਭਡੇ ਬਣਨ ਤਂੋ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਉਹ ਪਲ ਵਜਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਤੁਹਹਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ:
  ਜਦਂੋ ਉਹ ਸਿੰਬਿੰ ਧਾਂ ਜਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁ�ਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਿੀ ਨਾਲ  

ਜਰਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

  ਜਦਂੋ ਉਹ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਜਨਰਿੰ ਤਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁ�ਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਜਦਂੋ ਉਹ ਜਵੱਤੀ ਸਮੱਜਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਜਦਂੋ ਉਹ ਕਿੰ ਮ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਜਵੱਚਂੋ ਲਿੰ ਘ ਰਹੇ ਹਨ। 

  ਜਦਂੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਕਸੇ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁ�ਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਜਸਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

  ਜਦਂੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਸਹਤ ਸਮੱਜਸਆ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਜੋ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਹਾਂ  ਼ਹਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ  
ਬਦਲਹਿਹਾਂ  ਨੰੂ ਦੇਿੋ। ਉਹ ਸ਼ਹਇਦ:

   �ਿੰ ਬਲ�ੂਸੇ ਜਵਚ ਜਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ  
   ਼ ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਨੱਜਜਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਮਜਹਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ 
   ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
   ਇਿੰ ਝ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਜਵਂੇ ਉਹ ਫਸ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ 
   ਇਕੱਲਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜਜਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੀਆਂ �ਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਵਕਿੇਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਹਾਂ  ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਾਂ  
ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ  ਨੰੂ ਿੇਿੋ। ਉਹ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ 

 ਰੱੁਕਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ 

  ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ, ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਜਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ 

  ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜਦੱਖ ਜਵਚ ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗਣਾ 

  ਜਕਸੇ ਚੀ਼ ਜਵੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪਜਹਲਾਂ ਜਜਸਦਾ ਉਹ ਅਨਿੰ ਦ ਲਂੈਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਜੋ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਹਾਂ  ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਤੁਸੀਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਿੀ ਬਦਲਹਅ 
ਨੰੂ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਉਹ ਕੀ

ਕਵਹ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਹ ਕੀ
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 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?
ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ
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ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ
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ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?
ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?
ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਗੱਲਬਹਤ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨਹ
ਵਤਆਰ ਰਹੋ

   ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਮਾਨਜਸਕਤਾ ਜਵਚ ਹੋ?

     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ?

   ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਂੇ ਨੂਿੰ  ਵੱਖ ਕੱਢ ਜਲਆ ਹੈ ਜਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵਤਆਰੀ ਕਰੋ

     ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ)।

   ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਜਨੱਜੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

�ਾਵੁਕ, ਸ਼ਰਜਮਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣਹ ਪਲ ਚੁਣੋ

     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਜਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਂੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 

ਜਵੱਚ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ?

     ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰ ਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦਂੋ ਹੈ?

     ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਉਦਂੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲੀਂ ਵਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਂੇ ਦਾ ਪ੍ਬਿੰ ਧ ਕਰੋ।

     ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹਮਣੇ-ਸ੍ਾਮਣੇ ਹੋਣ ਨਾਲਂੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣਾ 

ਉਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਜਹਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਜਵਚ 

ਬੈਠਣਾ)।

ਵਕਸੇ ਪਲ ਨੰੂ ਵਕਿੇਾਂ ਸਹਰਥਕ ਬਣਹਇਆ ਜਹਿੇ ਅਤੇ 
R U OK ਵਕਿੇਾਂ ਪੱੁਵਛਆ ਜਹਿੇ?
ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਿਪੂਰਨ ਪਲ ਉਦਂੋ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰ �ਾਵਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 
ਗੁਣਵੱਤਾ �ਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?” ਪੱੁਛਣ ਨੂਿੰ  ਇਹਨਾਂ ਰੋ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਾਓ: 

 ਕਿੰ ਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਾਈ ਜਵੱਚ ਬਰੇਕ ਜਮਲਣ 'ਤੇ। 

 ਜਦਂੋ ਇਕੱਠੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। 

 ਔਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। 

 ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਜਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। 

 ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਤੀਜਵਧੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। 

 ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਮਲਕੇ �ੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। 

  ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਿੋੜ੍ੀ ਜਜਹੀ ਦੂਰੀ ਵੀ  
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਇਹ ਮੇਰਹ ਮਸਲਹ ਨਹੀਾਂ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਨੱਜਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਜਆਂ ਦੀ ਜਨੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂਿੰ  ਕਜਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹੋਣਗੇ’। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਿੋੜਾ ਸ਼ਰਜਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ �ਾਵਨਾ ਨੂਿੰ  ਨ਼ਰਅਿੰਦਾ਼ ਕਰਨ 
ਨਾਲਂੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂਿੰ  ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਜਬਹਤਰ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਜਦਖਾਉਣਾ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖ�ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਵੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਜਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, �ਾਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ 
ਹੋਣਗੇ - ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱੁਛੋਗੇ ਉਹ ਜਤਆਰ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

R U OK (ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ ਠੀਕ ਹੋ) ਵਕਿੇਾਂ ਪੱੁਛਣਹ ਹੈ?

ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ �ਾਵਨਾ ਮਜਹਸੂਸ 
ਹੋਈ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਮਜਹਸੂਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜਿਤੀ 
ਬਾਰੇ ਜਬਹਤਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ 

ਜਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

80% 75% 72%

R U OK? 'ਦੀ ਖੋਜ* ਨੇ ਜਦਖਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਜਵਅਕਤੀ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ਰਕ 
ਜਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚਂੋ ਜਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੀ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ:

ਨਹ ਪੱੁਛਣ ਨਹਲੋਾਂ  ਪੱੁਛ ਲੈਣਹ 
ਵਬਹਤਰ ਹੈ।

1. R U OK (ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ 
ਠੀਕ ਹੋ) ਪੱੁਛੋ?

2. ਸੁਣੋ 3. ਕਹਰਿਹਈ ਕਰਨ  
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਹਵਹਤ ਕਰੋ

4. ਪਤਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ  4 ਕਦਮਹਾਂ   
ਦੀ ਿਰਤੋਾਂ ਕਰਕੇ  

ਗੱਲਬਹਤ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੋ
 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 *KANTAR R U OK? ਜਦਵਸ ਜਰਸਰਚ 2021
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themAre Ask today they  OK?
really

themAre Ask today they  OK?
really
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1.  R U OK (ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ 
ਠੀਕ ਹੋ) ਪੱੁਛੋ?

   ਆਪਣਾ ਪਲ ਚੁਣੋ। ਉਸ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੋ ਜਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਂੇ 
ਸਜਹਜ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰੋ। 

     ਜੇ ਉਹ ਉਦਂੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇਂ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਮਂੇ ਦਾ ਪ੍ਬਿੰ ਧ ਕਰੋ। 

     ਆਪਣੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਜਵਚ ਸਜਹਜ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂਿੰ  ਜਕਵਂੇ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

     ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੱਸੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਜਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦਂੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱੁਛੋ ਜਕ ਜੇ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਜਹਜ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ।

ਉਹਨਹਾਂ  ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿੇਿੀ ਹੈ। ਵਨਰੀਿਣ ਕਰੋ:

ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍  
ਆਵਾਜਾਈ ਜਕਵਂੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਮਂੈ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵਚ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਜਖਆ, ਕੀ ਸ� ਕੁਝ  ਠੀਕ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱਚ  

ਿੋੜੇ ਿੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਚੀ਼ਾਂ ਜਕਵਂੇ ਚੱਲ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹਲ ਗੱਲ ਨਹੀਾਂ ਕਰਨਹ ਚਹਹੰੁਦੇ ਤਹਾਂ  ਕੀ?
  ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਜਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਨਾ 

ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋੋ।

  ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

  ਜਕਸੇ ਚੀ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਂੇਦ੍ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਕ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਜਹਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, “ਮਂੈ ਜਾਣਦਾ 
ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”

  ਸੁਝਾਓ ਉਹ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਜਸ 'ਤੇ ਉਹ �ਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਜਵਂੇ ਜਕ ਪਜਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਜਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਮਂੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਿੇ ਮੌ਼ੂਦ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ?”

  ਪੱੁਛੋ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਕਵਂੇ 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?
ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?10 11
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ਿੱੁਲੇ ਜਿਹਬ ਿਹਲੇ ਸਿਹਲ ਪੱੁਛੋ ਤਹਾਂ  ਜੋ ਉਹਨਹਾਂ  ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਵਕ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਿੇਾਂ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਅਜਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਚੁਣੌਤੀ �ਰਪੂਰ ਸਮਂੇ 
ਜਵਚਂੋ ਗੁ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਿੰ  ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ 

ਕੀ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ?

3.  ਕਹਰਿਹਈ ਕਰਨ 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਹਹਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਉਹ ਖੱੁਲ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਜਾਂ ਕੁਝ 
ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੋ ਜਜਸ ਨਾਲ �ਾਰ (ਬੋਝ) ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਜਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੂਿੰ  ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਚਿੰ ਗੇ ਜਵਕਲਪਾਂ ਜਵੱਚ ਪਜਰਵਾਰ, ਜਕਸੇ �ਰੋਸੇਮਿੰਦ ਦੋਸਤ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵਂੇ ਜਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਜਕਸ ਚੀ਼ ਨੇ ਕਿੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਂੋ 
ਜਪਛਲੇ ਸਮਂੇ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਮਜਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਜਜਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਚੀ਼ਾਂ ਜਜਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਲਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵੱਚ ਸੈਰ 
ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜਫਲਮ ਵੇਖਣਾ, ਕੁਝ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਜਕਸੇ ਖੇਡ ਨੂਿੰ  ਵੇਖਣਾ ਆਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਤਂੋ ਕੀ  
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਮਂੈ ਜਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?
ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 2.    ਿੱੁਲੇ ਮਨ ਨਹਲ ਸੁਣੋ
   ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੁਰਿੰ ਤ ਹੱਲ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

   ਮਨ ਖੱੁਲਾ ਰੱਖੋ। 

   ਜਲਦਬਾ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ 
ਬੋਲਣ ਜਦਓ। 

   ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਖੱੁਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੋ। 

   ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਜਣਆ ਹੈ ਉਸਨੂਿੰ  ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱੁਛਕੇ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ 
ਸਮਜਝਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਦਖਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂਿੰ  ਸੁਜਣਆ ਹੈ।

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?
ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਉਹਨਹਾਂ  ਨੰੂ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਚੀ਼ ਬਹਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਹਵਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਹਾਂ  ਨੰੂ ਭਹਰ(ਬੋਝ) ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਹਇਤਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ  

ਹੋ ਜਕ ਅਸੀਂ ਇੱਿਂੋ  

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਿੰ  ਜਮਲਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਜਚਆ ਹੈ?

12 13

themAre Ask today they  OK?
really

themAre Ask today they  OK?
really

ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱੁਛੋਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ?
ਸਚਮੁਚ



4.  ਪਤਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
  ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਕ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ 

ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਜਜਹਾ ਸਮਾਂ ਸੁਝਾਉਣ 
ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਚਿੰ ਗਾ ਹੋਵੇ:  “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਇਤਰਾ਼ ਹੈ ਜੇ ਮਂੈ 
ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਵਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਵਂੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?”

  ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੱੁਛੋ ਜਕ ਉਹ ਜਕਵਂੇ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸਜਿਤੀ ਨਾਲ ਜਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ�ੇ ਹਨ।

  ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  
ਯਾਦ ਜਦਵਾਓ ਜਕ ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਪਂੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਿੇ ਮੌ਼ੂਦ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ ਜਫਲਹਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਜਕਸੇ ਸੁਣਨ 
ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। 

  ਸਮਝੋ ਜਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਜਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋਣ ਜਵਚ ਲਿੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਮਦਦ ਲੈਣ 
ਦੇ ਫਾਇਜਦਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਝਾਓ ਜਦਓ ਜਕ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

   ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਕਸੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਵੱਚਂੋ ਲਿੰ ਘਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ?”

  ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕੁਝ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਜਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਮਲਣ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 
ਹਟੱਪਣੀ ਜਲਖੋ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਮਲੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  ਸਿੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਉਿੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ। ਸੱਚੀ ਦੇਖ�ਾਲ ਅਤੇ ਜਚਿੰ ਤਾ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਜਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?
ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

ਮਂੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

 ਉਥੇ ਪਹੰੁਚ

ਰਹੇ ਹੋ

ਠੀਕ ਹੋ?

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਾਂ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਹਹਇਤਹ ਵਕਿੇਾਂ ਵਦਿਹਈਏ 
ਉਹ ਜਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਜਜਵਂੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਮਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱਲ-ਮ-ਕੱਲੇ ਜਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿੰ ਨੋ।
  ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਸਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ 

ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਕੱਠੇ ਜਮਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। 
  ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੂਜਜਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਜਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਣ (ਕੈਚ-ਅਪਸ) 

ਦਾ ਪ੍ਬਿੰ ਧ ਕਰੋ। 

ਗੱਲਬਹਤ ਦੇ ਦੌਰਹਨ ਭਹਿਨਹਤਮਕ  
ਪ੍ਤੀਵਕ੍ਆਿਹਾਂ  ਦਹ ਪ੍ਬੰਧਨ
ਕਈ ਵਾਰ R U OK? ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਅਕਤੀ �ਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਿੇ ਕੁਝ ਚੀ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਘੱਟ ਅਟਪਟਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਜਤਆਰੀ ਕਰੋ।

  ਪਛਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤੀਜਕ੍ਆ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜਜਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚਂੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋਵੋਗੇ।

  ਜਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀਆਂ �ਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਦਓ (ਅਰਿਾਤ ਅਿੰਦਰਲਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜਦਓ) 
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਜਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਨੂਿੰ  ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਣਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  �ਰੋਸਾ ਜਦਵਾਓ।

  ਪਜਹਲਾਂ �ਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠੋ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ �ਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿੰ �ਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਜਦਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਜਕਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰ ਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਸ� ਤਂੋ ਉੱਤਮ ਚੀ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦਂੋ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।

   ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹ ਕੇ ਅਤੇ ਚੀ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ �ਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ �ਾਲੋ।

ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ  
ਜਕਵਂੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ?
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ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱੁਛੋਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ?
ਸਚਮੁਚ

ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱੁਛੋਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ?
ਸਚਮੁਚ



ਮੈਾਂ ਗੱੁਸੇ ਨਹਲ ਵਕਿੇਾਂ ਨਵਜੱਠ ਸਕਦਹ ਹਹਾਂ ?

ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਵਚ ਗੱੁਸਾ ਼ਾਹਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਦਾਜਵਾਬ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:  “ਮਂੈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁ਼ਰੂ ਤਂੋ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਜਕਉ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂਿੰ  ਦੱਸੋ ਜਕ ਮੈਨੂਿੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ 
ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਓ ਜੋ ਉਹ ਮਜਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕੋ੍ਧ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ   ਇਹ ਕਜਹ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ “ਮਂੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ (....) 
ਇੱਕ ਸਮੱਜਸਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਕਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਚਿੰ ਤਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ?” 

ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਰ ਚੀ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਰਹੋ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਜਨਰਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਕੀਨ ਜਦਵਾਉਣ 
ਲਈ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ 
ਜੋ ਜਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਤਾਂ ਉਹ ਚੀ਼ 
ਜਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸੱਚਮੁਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ (....) ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?” 

ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਲਤ ਸਮਜਝਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ 
ਜਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਵਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਿੰ�ਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਜਹਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ 
ਜੋੜੋ ਜਜਿੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੈਾਂ ਉਦਹਸੀ ਨਹਲ ਵਕਿੇਾਂ ਨਵਜੱਠ ਸਕਦਹ ਹਹਾਂ ?

ਗ਼ਮਗੀਨ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਜੱਠਣਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕਉਭਂਜਕ ਅਸੀਂ ਉਸ 

ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ 

ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨੂਿੰ  ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱੁਪ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੋਣ ਜਦਓ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਨੀਵਂੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਸਜਹਜਤਾ ਨੂਿੰ  ਘੱਟ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਇੱਿੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਜਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ 

ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਪ੍ਤੀਜਕ੍ਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿੰਦਾ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਜਟਸੂ਼ਆਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰ ਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ, 

ਜਜਵਂੇ ਜਕ “ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਂੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਾਂ ਜਵਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹੋ” ਜਾਂ “ਮਂੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ਼ਮੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।” 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 

ਚੱੁਪ ਨਾਲ ਸਜਹਜ ਹੋ। ਜਾਣੋ ਜਕ ਚੱੁਪ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀ 

ਇਜਾ਼ਤ ਜਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਜਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਪਜਰਵਾਰ, 

ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਕਸੇ �ਰੋਸੇਮਿੰਦ ਜਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਜਜਵਂੇ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਿਾਨਕ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਾਂ ਵਚੰਤਹ ਨਹਲ ਵਕਿੇਾਂ 
ਨਵਜੱਠ ਸਕਦਹ ਹਹਾਂ ?

ਜਚਿੰ ਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖ�ਾਲ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਛੋਟੇ, 
ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕਾਂ ਜਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਚਿੰ ਤਾਜਨਕ ਹੁਿੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਤਆਰੀ ਦੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਸਹੀ ਜਗ੍ਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਂੇ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਇਕ ਡੂਿੰ ਘੇ, ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ, ਆਵਾ਼ 
ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਮਾਨ 
ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਰਜਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਬਹਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਹਹਨੰੂ ਲਗਦਹ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਵ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰਹ ਹੈ ਤਹਾਂ  000 (ਵਸਰਫ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਵਿਚ) 
'ਤੇ ਕਹਲ ਕਰੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੱੁਛਣ ਤਂੋ ਨਾ ਡਰੋ ਜਕ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ - 
ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 13 11 14 
'ਤੇ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਨੂਿੰ  ਜਾਂ 1300 659 467 'ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਜਵਸ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਰਿੰ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਾਂ ਵਕਿੇਾਂ ਪੱੁਛਹਾਂ ?
“ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਿਤੀਆਂ ਜਵਚਲੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਜਤਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਮਾਰਨ 
ਬਾਰੇ ਸੋਜਚਆ ਹੈ?” 
ਜੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ� ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ: 

1.   ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿੋ - ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹ ਛੱਟਡੋ 
2.   ਉਨ੍ਹਾਂ  ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਸਹਹਇਤਹ ਪ੍ਹਪਤ ਕਰੋ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮੌ਼ੂਦਾ ਰਜਹਣ ਸਿਾਨ ਤਂੋ ਹਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀ਼ਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਟਾਓ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-
ਹੱਜਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਗੁਪਤ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਜਹਮਤ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਂੇ ਜਵਚ ਪੇਸੇ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਵਚ �ੂਜਮਕਾ 
ਜਨ�ਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 “ਮੇਰੇ ਜਖਆਲ ਜਵਚ ਸਮਾਂ ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਜੁਜੜਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਲੱ�ਣ ਜਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” 
 “ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਮਲਕੇ ਇਸਨੂਿੰ  ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
 “ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ �ਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਂੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂਜਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕੀਏ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਲਈ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਮਦਦ ਪ੍ਹਪਤ ਕਰਨਹ ਇਹਨਹਾਂ  ਵਿੱਚੋਾਂ  ਵਕਸੇ 
ਿੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹਲ ਅਰੰਭ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ: 

 ਸਿੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂਿੰ  ਇੱਕਠੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 

  ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਜਵ�ਾਗ ਜਵੱਚ ਜਾਓ 

  ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਕਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਜੱਿੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ 
ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 
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ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਜ ਿ਼ੰ ਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।


