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01
ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ?

• ਪ ਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵੇਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ (ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਦਾਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋ ਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ) ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ
ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ । ਯੋ ਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੇ ਵਿਹਵਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਇ
 ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰ ਗ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌ ਰ
’ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ ।
• ਪ ਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਮੂਹਰੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
• ਪ ਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ।

ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ
ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ?

ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਹਵਾਰਕ ਫੈ ਸਲਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇ ਗੀ:
•	ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਮਤਭੇ ਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱ ਠਣਾ;
•	ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੰ ਤਜਾਮ - ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਾ ਕਿਸ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰ
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕਿੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਗਾ, ਕਿੰ ਨੀ
ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋ ਂ ਕਰੇ ਗਾ;
•	ਪੈ ਸਾ;
•	ਧਰਮ;
•	ਸਿੱ ਖਿਆ;
•	
ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਦੇ ਖਭਾਲ; ਅਤੇ
•	
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ।

• ਪ ਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲਰਕਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਵਿਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
• ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਵਾਂ ਹਰੇ ਕ ਸਬੰ ਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਕਲੀਫਦੇ ਹ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇ ਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ,
ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
• ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇ ਸ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਦਾ ਹੈ ।
• ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੋ ਵੇ ।
• ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾਈ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਯੋ ਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਤੈ ਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
• ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਏ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਕੀ
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਸਮੇ ਂ ਕੀਮਤੀ ਹਵਾਲਾ
ਹੋ ਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰ ਸਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਪਲਿਟਿੰ ਗ ਅੱ ਪ? ਪੁੱਟ ਯੋ ਅਰ ਕਿਡਸ
ਫਸਟ (ਵੱ ਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ? ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖੋ)
(Splitting Up? Put Kids First website)
(www.splittingup-putkidsfirst.org.uk/
parenting-plan) ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ
ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂ ਦਾ?
ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਇਹ ਗੱ ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੇ,
ਘਰ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਵੰ ਡਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।
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02
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ

ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ
ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਮਾਪੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਲਈ
ਸਹਿਯੋ ਗਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖਾਸ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਕਿਧਰੇ :
• ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਘਰੇ ਲੂ ਹਿੰ ਸਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਵਾਰ (ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ
ਵਿੱ ਤੀ) ਹੁ ੰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ;
• ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਵਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ;
• ਪਦਾਰਥਕ ਦੁਰਵਰਤੋ ਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ;
• ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇ ਖੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚਾ ਦੋ ਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇ , ਪਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ
ਹੈ , ਜਾਂ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤਿਆਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏਗਾ?
•
•
•
•
•

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਲੂ ਦੁਰਵਿਹਵਾਰ ਜਾਂ ਹਿੰ ਸਾ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋ ਈ ਅਸਲ ਅਪਹਰਣ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼
ਕੋ ਈ ਵੀ ਬਾਲ ਦੁਰਵਿਹਵਾਰ
ਡਰੱ ਗਜ਼, ਅਲਕੋ ਹਲ ਦੀ ਦੁ ਰਵਰਤੋ ਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁ ਰਵਰਤੋ ਂ
ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ।

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋ ਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਯਕੀਨੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ , ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੌ ਰਟਿੰ ਗ ਆਊਟ ਸੈ ਪਰੇ ਸ਼ਨ (Sorting Out
Separation) ਵੈ ਬਸਾਈਟ (www.sortingoutseparation.org.uk/en/
hub.aspx) ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ।
ਉਪਰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਸਹਿਯੋ ਗਾਤਮਕ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਲਈ ਰੁ ਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰਾਨਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੇ ਵਾ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਜਾਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਸੈ ਂਟਰ) ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੇ ਵਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਦੇ ਣਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸੇ ਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਗੈ ਰ ਸਾਬਕਾ
ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਗੀ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ।

7

03
ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਰੂ ਪ-ਰੇ ਖਾ
ਬਣਾਉਣੀ

ਮੈ ਂ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਰੂ ਪ-ਰੇ ਖਾ
ਕਿਵੇ ਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ?
ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜਿੱ ਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
• ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ; ਜਾਂ
• ਵਿਵਾਦ-ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੇ ਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।

ਯੋ ਜਨਾ ਨਜਿੱ ਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :

ਮੈ ਨੂੰ ਕਦੋ ਂ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਰੂ ਪ-ਰੇ ਖਾ
ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

• ਆਹਮੋ -ਸਾਹਮਣੇ ;

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਰੂ ਪ-ਰੇ ਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

• ਟੈ ਲੀਫੋ ਨ ਰਾਹੀਂ;

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋ ਜਨਾ ਨੂੰ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ
ਕੋ ਲ ਹਰੇ ਕ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਯੋ ਜਨਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਬਿਹਤਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥੋ ੜਹੇ੍ ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਓ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇ ਕ ਮਾਪੇ ਲਈ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਬਾਰੇ )। ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਹੋ ਰ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱ ਠ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੋ ਣ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (Separated Parents
Information Programme) (SPIP) (ਦੇ ਖੋ ਸਫਾ 10) ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ ।

• ਆਨਲਾਈਨ;
• ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰੋ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
• ਕ ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਸੌ ਰਟਿੰ ਗ ਆਊਟ ਸੈ ਪਰੇ ਸ਼ਨ ਵੈ ਬਸਾਈਟ (www.sortingoutseparation.
org.uk/en/hub.aspx) ’ਤੇ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
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ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਸਮੁੱਚੇ ਇੰ ਗਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਹੁ ਨਰਮੰ ਦ, ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰ ਸਵੈ -ਇੱ ਛੁਕ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨੈ ਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (SPIP) ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੇ ਹੁ ਨਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸੁਝਾਅ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ । ਲਗਭਗ
ਸਾਰੇ 50,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਰਸ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ , ਨੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਸੀ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਝਿਝਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕਾਰਗਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਵੇ ਂ ਮਾਪੇ ਸੈ ਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਂ ਦੇ
ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇ ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਹਰੇ ਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਵੱ ਖਰੇ ਗਰੁ ੱ ਪਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਹੋ ਵੋ ਗੇ। ਗਰੁ ੱ ਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣ
ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁ ੱ ਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਸੇ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੇ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੇ ਂ ਦਰ
ਵੱ ਲੋਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ (www.cafcass.gov.uk)
’ਤੇ SPIPs ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਹੈ ।
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ਵਿਚੋ ਲਗੀ
ਵਖਰੇ ਵੇਂ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਤਭੇ ਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਵਿਚੋ ਲਾ (ਸਾਲਸੀ) ਤੁਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ।
ਵਿਚੋ ਲਾ ਇੱ ਕ ਯੋ ਗਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਨਿਰਪੱ ਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਫਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗਾ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋ ਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗਾ। ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਗੱ ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ
ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਿਚੋ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਦੱ ਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੇ
ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਹਨ।

ਇੱ ਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਵਿਚੋ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਵਿਚੋ ਲਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸਤਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਲਈ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱ ਚ ਹਿੰ ਸਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰ ਗੰ ਭੀਰ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਚੋ ਲਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈ ਸਲਾ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਲਈ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗਾ।
ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਲਈ ਫੀਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.gov.uk/legal-aid ’ਤੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋ ਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਚੋ ਲੇ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, www.familymediationhelpline.co.uk/
find-service.php ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਲਈ ਦੋ ਵੇ ਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਣਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਹੁ ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁ ਨਰ: ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁ ਨਰ
ਸ਼ਾਂ ਤ ਰਹੋ :
• ਆਪਣੇ ਮੋ ਢਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਲੇ ਛੱ ਡ ਦਿਓ।
• ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਤੋ ਂ ਉਪਰੋ ਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ (ਡਾਇਫਰਾਮ) ਤੋ ਂ ਸਾਹ ਲਵੋ ।
• ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌ ਲੀ ਸਾਹ ਲਵੋ ।
ਸੁਣਨਾ ਸਿੱ ਖੋ :
•
•
•
•
•

ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੰ ਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ।
ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਬੈ ਠੋ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ - ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕੋ ਵੇ ਲੇ ਦੋ ਵੇ ਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ !
ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਕਰੋ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਵਕਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ�ੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕਫਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਦਖਲ ਦਿਓ।

“ਮੈ ਂ’’ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱ ਲ ਕਰੋ
ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਨੋ ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰ ਨਦੇ
ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ !
ਮਿਸਾਲ ਲਈ: “ਮੈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਰੇ ਤੋ ਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇ ਰੇ ਪੈ ਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ’’।
ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ
“ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਗੱ ਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ’’
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ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੋ , ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ , ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ :
• ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ।
• ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਵਿਹਵਾਰਕ ਬਣੋ )।
• ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ।
• ਸਭ ਤੋ ਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ। ਉਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ - ਇੱ ਕ ਵੇ ਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਹੀ ਕਰੋ ।
• ਦਖਲ ਦੇ ਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋ ਡੇ ਨਾ ਟੇ ਕੋ। ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੀਬਰ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
• ਬਹੁ ਤ ਜਲਦੀ, ਬਹੁ ਤ ਵਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਬੋ ਲਣ ਤੋ ਂ ਬਚੋ । ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱ ਖੋ।
ਜਦੋ ਂ ਗਤੀਰੋ ਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੇਗਾ, ਪਰ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵੋ ।
• ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲਵੋ , ਰੁ ਕੋ , ਅਤੇ ਸੋ ਚੋ: ਮੈ ਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ :
• ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰੂ ਪ’ ਵਿੱ ਚ ਕਹੋ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ‘‘ਮੈ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਈਮੇ ਲ ਹੈ ’’)।
• ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਵਿਹਵਾਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਵਾਂ ਕੋ ਲ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• SPIP ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਵੋ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ)। ਤੁਹਾਨੂੰ SPIP ਤੋ ਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਉਪਯੋ ਗੀ ਲੱ ਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
• ਜੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ , ਤਾਂ ਗੈ ਟਿੰਗ ਇੱ ਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ (ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ) (Getting it Right for Children)
ਬਾਰੇ ਵੈ ਬਸਾਈਟ (www.theparentconnection.org.uk/programmes/programmes/getting-it-right-for-children- whenparents-part) ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਵਿਚੋ ਲੇ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇ ਵਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।
• ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਛੋ ਟੇ-ਛੋ ਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਵਾਰ ਸੰ ਚਾਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

13

ਵਖਰੇ ਵੇ ਂ (ਅਲਹਿਦਗੀ) ਤੋ ਂ ਬਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਨੀ
ਵਖਰੇ ਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ- ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ ਤਾ, ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱ ਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲਹੇ ੍ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਚਿੰ ਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗੁੱਸੇ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਰਲੇ ਵਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰ ਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ‘ਤਿਆਰੀ’ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ - ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱ ਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਫੇ ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਸਕੋ । ਫੇ ਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 1
ਵਖਰੇ ਵੇ ਂ ਦੌ ਰਾਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀਆਂ
ਕਾਫੀ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ , ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਚਿੰ ਤਾ, ਗੁੱਸਾ, ਉਦਾਸੀ, ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਈਆਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਕਈ ਵਾਰੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ-ਅਨੁਮਾਨਯੋ ਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦਮ 1 ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ,
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫਦੇ ਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਂ
ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਖਰੇ ਵੇ ਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਆਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ
ਸੁਣਨ ਸਮੇ ਂ ਕਾਬੂ ਹੇ ਠ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ , ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
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ਕਦਮ 2
ਇਹ ਕਦਮ ਸੰ ਚਾਰਕ ਹੁ ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ 12ਵੇ ਂ ਅਤੇ 13ਵੇ
ਸਫੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ।
ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇ ਠ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਮਿਲੇ ਗੀ - 12ਵੇ ਂ ਸਫੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਪਰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਣਾ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ਨਰ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਫਾ 12 ’ਤੇ
ਦਿੱ ਤ�ੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁ ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢੋ - ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋ ਜ਼-ਮਰਾ
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੇ ਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮੇ ਂ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਜਾਂ
ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਥੋ ੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ ਹਾ
ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਕਦਮ 3
ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ (ਭਰੋ ਸਾ) ਦੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ - ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਬੇ ਬਸ (ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ) ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਪਰ, ਦਿਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਇਹ:
•	ਸੰਭਵ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ;
•	ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਅਸਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇ ਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇ ਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ - ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋ ਸ ਬਣਾਓ; ਅਤੇ
•	ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ),
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ
‘ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ , ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ’, ਅਤੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦੇ ਰਹੋ ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੁਆਉਣ ਸਮੇ ਂ , ਉਹਨਾਂ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖੋ ਜਿੱ ਥੇ ਗੱ ਲਾਂ ਨਹੀਂ
ਬਦਲਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਦੋ ਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ , ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰੂ ਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੇ । ਦੂਜੇ
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰਨਾਂ ਅਹਿਮ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ
ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ , ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋ ਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੱ ਗਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ।
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ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਣ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਈ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਹੇ ਠ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਹਵਾਰ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਬਗੈ ਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੈ ਦੇ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਜਗ੍ ਹਾ ਹੈ ।
• ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੁਆਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
• ਤ ਕਲੀਫਦੇ ਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ , ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵੱ ਖ ਹੋ ਣ, ਜਾਂ
ਅਸਧਾਰਣ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਬਹੁ ਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖੋ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
• ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ (GP), ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੌ ਸਂ ਲਰ, ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਸਿਹਤ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਹਵਾਰਕ ਅਤੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀਆਂ ਯੋ ਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਖਾਸ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਜੇ ਉਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋ ਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚੋ ਲੇ , ਅਦਾਲਤਾਂ
ਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈ ਫਕੈ ਸ (Cafcass) ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ਣਗੇ ਕਿ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੈ ਅ ਹੋ ਣ।
ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋ ਲਗੀ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਸਮੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਹੁ ਤ
ਬੱ ਚੇ ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱ ਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਵੈ -ਇੱ ਛੁਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ
ਵਿਚੋ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਨਿਰਪੱ ਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰ ਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀ ਗਈ
ਹੈ । ਤੁਸੀਂ www.familymediationcouncil.org.uk ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਵਿਚੋ ਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ
ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋ ਲੇ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌ ਕੇ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ , ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋ ਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਜੋ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ
ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁਕਵੇ ਂ ਹਨ।

ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਫੈ ਮਿਲੀ ਕੋ ਰਟ)

ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ) ਵਿਚਾਰ
ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰ ਗਟਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈ ਫਕੈ ਸ
ਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰਟ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ (ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੋ ਇਆ ਦੇ ਖਣਾ ਚਾਹੁ ਣਗੇ ।
ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ
ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਗਾ। ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ
ਇਕੱ ਲਿਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰੇ ਗਾ। ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ www.cafcass.gov.uk/
leaflets-resources/our-work-with-children.aspx ’ਤੇ ਹੋ ਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੋ ਈ ਹੈ ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋ ਲ ਸਿੱ ਧੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰ ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ‘CB7 ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੇ ਧ: ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’

www.hmctsformfinder.justice.gov.uk/courtfinder/forms/
cb007-eng.pdf ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਬਾਰੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

www.cafcass.gov.uk/grown-ups/listening-to-your-childafter-separation.aspx.

ਐਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤਰਫਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ । ਇਹ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਬੇ ਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ
ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤੀ ਵਾਰ ਜਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ )।
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ‘ਕੋ ਚਿੰ ਗ (ਸਿਖਲਾਈ)’ ਦੇ ਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰੀ
ਸੁਝਾਅ:
•	ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ (ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ) ਸਕੇ ਹੋ - ਉਪਰ ਦੇ ਖੋ ।
•	ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਹ ਗੱ ਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੇਂ ਮਾਪੇ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਜਨਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂ ਤ
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇ ਕ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚੋ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋ ਜਨਾ ਵਿਲੱ ਖਣ (ਵੱ ਖਰੀ) ਹੋ ਵੇਗੀ - ਕੋ ਈ ਵੀ ਦੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਦੋ ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਕੋ
ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ।
• ਯ
 ੋ ਜਨਾ ਵਿਹਵਾਰਕ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਠੋ ਸ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਜਿੰ ਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵੇਗੀ,
ਓਨੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਣਾ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰ ਮਲ ਬਣਾਈ ਯੋ ਜਨਾ
ਜ ਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ
ਫੋ ਟੋਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਰੱ ਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਅੱ ਗੇ ਵਧਣਾ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਜਨਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇ ਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਰੀਖ ਤੈ ਅ ਨਾ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ
ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਸਫਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਯੋ ਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਰਣਾ ਵੱ ਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਜਨਾ
ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹਾਂ:
[ਬੱ ਚਾ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਜਨਮ ਮਿਤੀ]

[ਬੱ ਚਾ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਜਨਮ ਮਿਤੀ]

[ਬੱ ਚਾ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਜਨਮ ਮਿਤੀ]

[ਬੱ ਚਾ ਦਾ ਨਾਮ]

[ਜਨਮ ਮਿਤੀ]

ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ , ਸਥਿਰ, ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਮਾਹੌ ਲ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਇਸ
ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਰੂ ਪ-ਰੇ ਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
• ਭ ਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱ ਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ;
• ਸ ਾਡੇ ਦੋ ਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ;
• ਸ ਾਡੇ ਦੋ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ; ਅਤੇ
• ਸ ਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇ ਕ ਨਾਲ ਸੁਤੰ ਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਖਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ;
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ;
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱ ਡ�ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ੜ੍ਹ (ਬਾਲਗ) ਹੋ ਣ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ;
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਜੋ ਕਿ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ
ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ;
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਹਿੱ ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ
• ਸ ਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇ ਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਮਿਤੀ [ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ] ਦੀ ਮੌ ਜੂਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਯੋ ਜਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ [ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ] ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ
(ਵਿਕਲਪਿਕ, ਦੇ ਖੋ ਸਫਾ 18)।
ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

[ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ]

[ਮਿਤੀ]

[ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ]

[ਮਿਤੀ]
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ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ...
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਬਾਰੇ

• ਸ ਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?
• ਸ ਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈ ਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵਿਹਵਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ।
• ਅ
 ਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇ ਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, (ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸਕੂਲੀ ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ)?
• ਕ ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?
• ਅ
 ਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਕੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਹੋ ਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ?
• ਕਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋ ਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ?
• ਅ
 ਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਾਂਗੇ?
• ਕ ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇ ਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
• ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਗੱ ਲ ਕਰਾਂਗੇ?
• ਐਮਰਜੈ ਂਸੀਆਂ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਡਾਕਟਰੀ, ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰ ਧੀ) ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
• ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ?
• ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਨਵੇ ਂ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ?
• ਕ ੀ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, (ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸੌ ਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ , ਕਦੋ ਂ ਹੋ ਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਬਾਹਰ ਦੇ ਰ ਤੱ ਕ ਰਹਿਣਾ)? ਕੀ ਅਸੀਂ
ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?
• ਵੱ ਡ�ੇ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, (ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਸਕੂਲ, ਕੋ ਰਸ ਦੀ ਚੋ ਣ ਅਤੇ ਕੈ ਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ)?
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ਸਾਡੇ ਫੈ ਸਲੇ ...

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਬਾਰੇ
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ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ...
ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਬਾਰੇ

• ਕ ੀ ਕੋ ਈ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ ਹਾ ਹੋ ਵੇਗਾ ਜਿੱ ਥੇ ਬੱ ਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ ਹਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ?
• ਜ ੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਦਲਵੇ ਂ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੌ ਣ ਹੋ ਣਗੇ ? ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ?
• ਕ ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਂ ਹਨ ਜਦੋ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ?
• ਅ
 ਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ - ਫੋ ਨ, ਟੈ ਕਸਟ, ਈਮੇ ਲ - ਅਤੇ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋ ਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• ਹ ਰੇ ਕ ਬੱ ਚਾ ਹਰੇ ਕ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਕਿੰ ਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
• ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇ ਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• ਅ
 ਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਦਿਨ - ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਓਹਾਰ - ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• ਨ ਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੰ ਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਵੀ ਜਦੋ ਂ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?
• ਅ
 ਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਇੰ ਤਜਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇ ਂ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋ ਂ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੇ ਰ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ/ਕਰਦਾ ਹੈ ?
• ਤ ਬਾਦਲੇ ਦੌ ਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ?
• ਲਿ
 ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੌ ਣ ਕਰੇ ਗਾ?
• ਵ ੀਕਐਂਡ ’ਤੇ , ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੌ ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਖੇ ਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਏਗਾ?
• ਅ
 ਸੀਂ ਕਦੋ ਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇ ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ?
• ਕ ੀ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰੇ ਗਾ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਚਾਈਲਡਮਾਈਂਡਰ, ਬੇ ਬੀਸਿਟਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਰ, ਨਵੇ ਂ ਪਾਰਟਨਰ, ਦੋ ਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂ ਡੀ)? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋ ਂ ?
• ਸ ਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌ ਰਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇੰ ਤਜਾਮ ਹਨ? (ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈ ਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ )।
• ਅ
 ਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇ ਂ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇ ਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਕਿਵੇ ਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ?
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ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਦੇ ਖਭਾਲ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਬਾਰੇ
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ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ...
ਪੈ ਸੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਬਾਰੇ

• ਅ
 ਸੀਂ ਕਪੜਿਆਂ , ਸਕੂਲੀ ਸੈ ਰ-ਸਪਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਰੋ ਜ਼ਮਰਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇ ਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ?
• ਜ ੇ ਬ-ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਨਜਿੱ ਠਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ?
• ਜ ੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱ ਡ�ੇ ਹੋ ਣ ’ਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਿਵੇ ਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, (ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ)?
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		 ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ...
		ਸਿੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ
• ਅ
 ਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨੋ ਟਿਸਾਂ, ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਮਗਰੀ
ਨੂੰ ਭੇ ਜਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਿਵੇ ਂ ਨਜਿੱ ਠਾਂਗੇ।
• ਅ
 ਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱ ਜੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
• ਸ ਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੌ ਸਂ ਲਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇ ਵੇ ਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇ ਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

		

ਸਾਡੇ ਫੈ ਸਲੇ ...

		ਸਿੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ
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ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ...
ਹੋ ਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ

• ਸਿ
 ਹਤ ਦੇ ਰੂ ਟੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
• ਕ ੀ ਕੋ ਈ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?
• ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱ ਡ�ੇ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ?
• ਕ ੀ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?
• ਕ ੀ ਕੋ ਈ ਖੇ ਡ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਬ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?
• ਕ ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੰ ਤਜਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?

ਸਾਡੇ ਫੈ ਸਲੇ ...
ਹੋ ਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ

26

ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ: www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parenting-plan ’ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੇ ਧ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੇ ਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ , ਸਬੰ ਧੀ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਜਨਾ, ਗੈ ਟਿੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡ੍ਰ ਨ (ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁ ਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ) ਵੈ ਬਸਾਈਟ (ਸਫਾ 13) ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਢੁ ਕਵਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਵਿਚੋ ਲਗੀ (ਸਫਾ 11), ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰ (Summary of Progress)’ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ
ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋ ੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਮਾਪਿਆਂ
ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਗਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਜੁੜੋ - ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿੱ ਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ (ਦੇ ਖੋ
ਸਫਾ 5)।
ਤੁਸੀਂ www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?DI=586230&CLICKID=002289, ਤੋ ਂ (ਬਗੈ ਰ ਖਰਚ ਦੇ ) ਇਸ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋ ਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ
ਆਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਲਿੰ ਕ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਫਾਰਮੇ ਟ ਵੀ ਕੈ ਫਕੈ ਸ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ (ਉਪਰ ਦੇ ਖੋ )।

ਹੈ ਲਪ ਐਂਡ ਸਪੋ ਰਟ ਫਾਰ ਸੈ ਪਰੇ ਟਡ ਫੈ ਮਿਲੀਜ਼
(ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ) ਮਾਰਕ
ਹੈ ਲਪ ਐਂਡ ਸਪੋ ਰਟ ਫਾਰ ਸੈ ਪਰੇ ਟਡ ਫੈ ਮਿਲੀਜ਼ (HSSF) ਮਾਰਕ ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ੍ਰ ਕਾਰ
ਦੇ ਸਾਧਨ, ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਦਖਲ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਹੋ ਣ ਸਮੇ ਂ ਜੋ ੜਿਆਂ ਦਰਪੇ ਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ , ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਬੰ ਧੀ ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਉਦੇ ਸ਼ ਵਖਰੇ ਵੇ ਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋ ਗਾਤਮਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
HSSF ਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜੋ ੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿੱ ਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਢੁ ਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱ ਤਾਂ
ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌ ਰਟਿੰ ਗ ਆਊਟ ਸੈ ਪਰੇ ਸ਼ਨ (Sorting Out Separation) ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ :
www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx

ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ
ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇ ਲ ਭੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋ ਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੋ ਜਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ
ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋ ; ਹੁ ਣੇ ਵੱ ਖ ਹੋ ਏ ਹੋ , ਵਿਚੋ ਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ParentingPlan@Cafcass.gsi.gov.uk ’ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀ ਫੈ ਮਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਕੌ ਸਂ ਲ ਵੱ ਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

Family
Justice

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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