ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ

ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
“ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ
ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਸ਼
ੋ ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ
ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਸ਼
ੋ ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗ।ੇ ਤੁਸ ੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ ਹੀਆਂ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਡਰੁਸ ਿਲਾ ਸ਼ਾਰਪਲਿੰ ਗ ਸੀ.ਬੀ.ਈ.
ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ

3

ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡ ੀ ਦਿਲਚਸਪ ੀ
ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਸ਼
ੋ ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ
ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸ ੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ
ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ
ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗ ੀ।
ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੁਥ
ੱ
ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਦੇ ਕੁਝ
ੱ ਹਿੱਸਦ
ੇ ਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ।
ਜੇ ਤੁਸ ੀ ਸਚ
ੋ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• www.truthproject.org.uk 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ।ੋ
• ਕਾਲ ਕਰ:ੋ 0800 917 1000 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ,
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ)
• ਈਮੇਲ: share@truthproject.org.uk
• Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ
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ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਚਰਨ 1
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਲਈ ਪ੍ਰਤ ੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਰਨ 2
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁ ਭਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ।ੇ

ਚਰਨ 3
ਆਪਣੇ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁਪਤ
ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਤੁਸ ੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਚਰਨ 4
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਮਨਾਮ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਿੱਜ ੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
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ਚਰਨ 1
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕ ੀ ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹ ੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਨ
ੋ 'ਤੇ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪਸ
ੋ ਟ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਲਈ ਪ੍ਰਤ ੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ ਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੌ ਕ
ੈ ਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ' ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁਛ
ੱ ਾਂਗ।ੇ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ੀਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
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ਚਰਨ 2
ਅਸ ੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਰਹਾਂਗ।ੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਬ
੍ਰ ਧ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨ ੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ
ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ
ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹ।ੋ
ਵਿਕਲਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗ
ੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸ ੀਂ ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ
ਇਸ ਪਕ੍ਰ ਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁਦ
ੰ ,ੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ

"ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਢੰਗ
ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ੀ
ਸੰਭਾਲ ਕੀਤ ੀ ਹੈ।"
ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ
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ਚਰਨ 3
ਆਪਣੇ ਅਨੁ ਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਾ ਕਰੋ
ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ 60 ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਪਬ
੍ਰ ਧ
ੰ ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਰ
ੋ ਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕ ਿੰਗਾਂ ਲਈ ਮਦਦ
ਕਰਾਂਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਸ
ੋ ਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛ
ੱ ਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯਗ
ੋ ੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਨ
ੋ
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸ ੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ੀ
ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਵ ਿਧਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਟ-ਅਪ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਵ ਿਧਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗ ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ
ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਰਾ ਆਮ, ਨਿੱਜ ੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਬ
੍ਰ ਧ
ੰ
ਅਣਉਪਚਾਰਕ, ਸ਼ਾਂਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ
ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
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ਸੁਵ ਿਧਾਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ
ਪੁਛ
ੱ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ
ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਣਉਪਚਾਰਕ ਹੋਵੇਗ ੀ,
ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ ੀਂ ਜਿੰਨ ੀ ਚਾਹੋ ਥੋੜ੍ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਖਪ
ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚਣ
ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁਚ
ੰ ਣਯਗ
ੋ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਟ
ੋ ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਨ
ੋ ਨੰ ਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜ ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸੁਵ ਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਪਬ
੍ਰ ਧ
ੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯਗ
ੋ ੀ
ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹ।ੋ

ਲਿਖਤ ੀ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁ ਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਰਣ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।
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"ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ,
ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗ ੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।"
ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
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ਚਰਨ 4
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗ ੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ ੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ,ੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਸ਼
ੋ ਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗ।ੇ
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸੰਖਪ
ੇ ਵਿੱਚ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜ ੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਕੌਣ
ਹੋ। ਤੁਸ ੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇਣ ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦ ੀ। ਇਸ
ਬੁਕ
ੱ ਲੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤ ੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਨ
ੋ ਕਰਕੇ, ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ
ਲਿਖਤ ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ
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ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ
ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਿਯਗ
ੋ ੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ ਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹਣ
ੋ ਗੇ। ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਸਵਾਲ ਪੁਛ
ੱ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯਜ
ੋ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਇਕ
ਸਹਿਯਗ
ੋ ੀ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਣ
ੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵ ਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਫੈਸ ੀਲਿਟੇਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪਤ
੍ਰ ੀ ਸੰਵਦ
ੇ ਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰ ੀ ਪਕ੍ਰ ਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ - ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਣ
ੋ ਸਮੇਤ।

ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸਹਿਯਗ
ੋ ੀ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
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ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗ ੀ।
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਤ
ਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕ ਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ
ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦ
੍ਰ ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।
ਕਈ ਹਰ
ੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗ
ੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ
www.truthproject.org.uk/help-and-support
'ਤੇ ਜਾਉ ਜੋ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ
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"ਮੈਨੂੰ ਸੁਵ ਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤ ੀ
ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ; ਕੁਝ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰ ੀ
ਭਲਾਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਮੇਰ ੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਰਥਪੂਰਨ
ਪ੍ਰਕ ਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਇਹ ਕੀਤਾ।"
ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ
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ਗੋਪਨ ੀਅਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦ ੀ ਭਾਗ ੀਦਾਰ ੀ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝ ੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਪ
ੋ ਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਗੰਭ ੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜ ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਦ
ੇ ਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟਰ
ੋ ਕੀਤੀ ਹਈ
ੋ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਸਿਸਟਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ
ਪਾਬੰਦ ੀ ਆੱਰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰ ੀ ਹੋ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤ ੀ ਜਾਵੇਗ ੀ।
ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤ ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਜਰਿਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ
ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੀ
ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ
ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਮੁਦ
ੱ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੰਭ ੀਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਪਾਸ
ਕਰਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸ ੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗ।ੇ
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤਾਂ
ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤ ੀ ਕੀਤ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤ ੀ ਕੀਤ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਕਦ
ੱ ਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਵਾਲ
ਕ ੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਦ ੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ੀਂ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ੀ ਵਰਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ ੀਂ ਸਹਿਯਗ
ੋ ੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਵੀ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਹ।ੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਕ ੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯਗ
ੋ ੀ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

"ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤ ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ,
ਸਮਝਣਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤ ੀ।"
ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ
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ਕੀ ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗ।ੇ

ਕ ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ।
ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੀਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ।ੋ ਤੁਸ ੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ FREEPOST IICSA INDEPENDENT
INQUIRY 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ contact@iicsa.org.uk 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕ ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗ ੀ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਕ ਸਥਾਨਕ
ਫੋਰਸ ਬਾਲ ਸ਼ਸ਼
ੋ ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ, ਟੈਲੀਫਨ
਼ੋ ,
ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਿਨ / ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਸੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪੁਲਿਸ
ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਛ
ੱ -ਗਿੱਛ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ
ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੁਥ
ੱ
ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ
ੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫਰ
ੋ ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੁਹਿਮ
ੰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.iicsa.org.uk/victims-and-survivors/attend-forum
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
dpo@iicsa.org.uk; 020 3789 2136 ‘ਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਕੇ, ਤੁਸ ੀਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰੱਥਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਕ
ੱ ਲੇਟ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਦਿ
ੱ ਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸ ੀਂ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ੀ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ
ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰ:ੋ
• 0
 800 917 1000
(ਸਮ
ੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ)
• share@truthproject.org.uk
• Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY
ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸ ੀਂ www.truthproject.org.uk 'ਤੇ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

"37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਪ
ੱ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ
ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੁਥ
ੱ ਪ੍ਜ
ਰੋ ਕ
ੈ ਟ ਦੀ
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪਕ੍ਰ ਿਰਿਆ
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।”
ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ

19

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.truthproject.org.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

