ਸੰ ਖਿਪਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਗਾਈਡ
ਸਥਾਈ ਪਖਰਸਖਥਤੀਆਂ, ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਵੈ-ਦੇਿਭਾਲ ਸਖਹਯੋਗ ਟੂਲ
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ਸੰ ਖਿਪਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱ ਤੇ 3 ਮੁੱ ਿ ਸੁਆਲਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਇੰ ਟਰਖਵਊ ਖਵੱ ਚ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇੰ ਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਭਖਵੱ ਿੀ ਆਪਸੀ ਖਵਵਹਾਰ ਖਵੱ ਚ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫੇ 2 ਤੇ ਖਦੱ ਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਸੰ ਖਿਪਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਆਲ #1 ਖਜਸਦਾ ਪਖਰਚੈ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਖਵਵਹਾਰਾਂ ਖਵੱ ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਖਪਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ।
1.

ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਖਵਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਲ #1 ਪੁੱ ਛੋ। ਜਦੋਂ ਉਖਚਤ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜਗਹਾ “ਸਖਥਤੀ” ਵੁਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਕੀ ਅਖਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫਖਤਆਂ ਖਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਖਸਹਤ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ?
ੇ ”
a.

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਵਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ (SMART) – ਖਵਖਸ਼ਸ਼ਟ
ਮਾਪਣ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਯੋਗ, ਢੁੱਕਵੀ ੀਂ ਅਤੇ ਮਮਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਮਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਕ ਇੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ।

“ਕਈ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਖਵਖਸ਼ਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ?”
ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਨੇਂ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਖਜੰ ਖਨਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਜੰ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

“ਕੀ?” (ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੀ ਪਰਕਾਰ ਿਾਸ ਖਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜ; ਜੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਮਸਾਲ ਜਾਂ ਖਮਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।)
“ਕਦੋ?” (ਖਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਖਦਨ)
“ਖਕੱ ਥੇ?”
“ਖਕੰ ਨੀ ਵਾਰ/ ਖਕੰ ਨੀ ਦੇਰ/ ਖਕੰ ਨਾ?” (ਅਕਸਰ: ਇੱ ਕ ਵਾਰ, ਖਤੰ ਨ ਵਾਰ, ਪੰ ਜ ਵਾਰ; ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ: ਖਮੰ ਟ, ਖਦਨ; ਖਕੰ ਨਾ: ਸਰਖਵੰ ਗਸ,
ਭੋਜਨ)

“ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ?
ੇ ”
b.

ਜੋ ਖਵਅਕਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਖਵਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੀਨੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
i.

ਪਖਹਲਾਂ ਖਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਲਓ।

“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਖਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਜੋ ਦੂਖਜਆਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਜਹੜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਥਤੀ ਲਈ ਖਫੱ ਟ
ਹੋ ਸਕਣ?”

ii.

ਖਫਰ ਸਾਰੇ ਦੋ ਤੋਂ ਖਤੰ ਨ ਖਵਚਾਰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਖਵਚਾਰ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ, ਬਹਤ ਮ਼ਿਆਦਾ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀ ੀਂ ਅਤੇ ਵੁੱਖਰੀ ਮਕਸਮ
ਦੇ ਹਨ।

“ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ________, ________ ਹਨ ਜ ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਵਚਾਰ ਹੈ ਖਜਹੜਾ ਇਸ
ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਖਰਹਾ ਹੈ।”

iii.

ਖਫਰ ਪੁੱ ਛੋ ਖਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

iv.

ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਖਵਚਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਖਨਰਖਦਸ਼ਟ ਕਰੋ। (1a

“ਕੀ ਇਹਨ ਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?”
ਉੱਪਰ)

c.

ਖਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱ ਕ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਕਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।

“ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਖਵਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਖਵੱ ਚ
ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
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2. ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਲ #2 ਪੁੱ ਛੋ। ਸ਼ਬਦ “ਖਨਸ਼ਖਚਤ” ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ “ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ਪੂਰਨ” ਦੀ ਜਗਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਇਸ਼ਾਰੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਖਮਸਾਲਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪਹਾੜ ਚੜਹਨਾ) ਨੂੰ ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ
ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੰ ਕਾਂ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਖਵਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਇੱ ਕ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਸਮੱ ਖਸਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਖਕਖਰਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਮੌਖਿਕ ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ
ਵਰਤੋ।

“ਮੈਂ ਅਚੰ ਭੇ ਖਵਚ ਹਾਂ ਖਕ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਖਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕੰ ਨਾ ਖਵਸ਼ਵਾਸਪੂਰਨ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 0 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
(ਸਕੇਲ) ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਜੱ ਥੇ ‘0’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਬਲਕੁਲ ਵੀ ਖਵਸ਼ਵਾਸਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ‘10’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਫੀ ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਖਨਸ਼ਖਚਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਕੰ ਨੇ ਖਵਸ਼ਵਾਸਪੂਰਨ ਹੋ?”
a.

ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪੱ ਧਰ 7 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁਆਲ #3 ਤੇ ਜਾਓ।

“ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।”
b.

ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪੱ ਧਰ 7 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਖਵਵਸਖਥਤ ਕਰੋ। ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਕਾਰਨ ਦਸੋ।

“5 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ 0 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱ ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਜਦੋਂ
ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ 7 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ 7 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਤੱ ਕ ਕੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
c.

ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਖਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁੱ ਛੋ ਖਕ ਕੀ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

"ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਖਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?"
d.

ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਖਤੰ ਨ ਸੁਝਾਅ (ਖਵਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੀਨੂ) ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱ ਤਾ ਮੀਨੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

“ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਖਵੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹਨਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?”

e.

ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਤਮ ਖਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟੈਪ 1c ਅਤੇ
ਸੁਆਲ #2 ਦੁਹਰਾਓ ।

3. ਫਾਲੋ -ਅਪ ਜਾਂ ਖਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਲ #3 ਪੁੱ ਛੋ।
“ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਖਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੈਕ ਇੰ ਨ ਸਥਾਖਪਤ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ?”
ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਦਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਵਧੀ (ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ,ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਆਖਦ) ਦੇ ਮੁਤਾਖਬਕ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ।

ਸੰ ਖਿਪਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ (Checking on Brief Action Planning)
1.

ਪਖਹਲਾਂ ਪੁੱ ਛੋ, “ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਖਕਵੇਂ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ?”

a. ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ (ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ)।
b. ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਅੰ ਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰ ਸ਼ਕ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ (ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ)।
c.

ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਹੋ, “ਅਖਜਹਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਕੁਝ

ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
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2. ਖਫਰ ਪੁੱ ਛੋ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?”
a.

ਜੇਕਰ ਖਵਅਕਤੀ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫੇ 1 ਤੇ ਖਦੱ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸਮੱ ਖਸਆ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਵਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੀਨੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

b.

ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਖਸੱ ਖਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ
ਮੁਆਫ਼ਕ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ।

c.

ਜੇਕਰ ਖਵਅਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਭਖਵੱ ਿ ਖਵੱ ਚ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖਦਓ।

ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਇੂੰਟਰਮਵਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋ ਰਥ
ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਇੂੰਟਨਰਮਵਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸੂੰਮਖਪ੍ਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1. ਰਮਹਮਮਦਲੀ: ਦੂਸਰੇ ਖਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਾਰੇ
ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਖਰਤ ਮਖਹਸੂਸ
2.

ਕਰਨਾ।
ਸਵੀਖਕਰਤੀ : ਦੂਸਰੇ ਖਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਜਾੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣ
ਦੇ ਅਮਧਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ।

3.

ਸਾੀਂਝੇਦਾਰੀ: ਦੂਸਰੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ।

4.

ਸੱ ਦਾ: ਖਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਖਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖਵਚਾਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖਥਤੀ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਖਵੱ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਖਮਲਰ ਡਬਖਲਊ, ਰੋਲਖਨਕ ਐਸ, ਮੋਟਾਵੀਮੇਸ਼ਨਲ ਇੰ ਟਰਖਵਊਇੰ ਗ: ਪਰੀਪੇਅਖਰੰ ਗ
ਪੀਪਲ ਫੌਰ ਚੇਂਜ, 3ਏਡ. 2012.

ਇਹ ਟੂਲ Steven Cole, Damara Gutnick, Kathy Reims ਅਤੇ Connie Davis ਵੱ ਲੋਂ ਖਵਕਖਸਤ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਸੀ।
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