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“ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਾੀਂ ਦੋ ਹਫਜਤਆੀਂ ਜ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਲਈ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੋਗੇ?”

ਕੀ ਕੋਈ ਜ ਚਾਰ
ਹੈ?
ਅਨੁ ਮਤੀ ਨਾਲ:
ਕੀ?
ਕਦੋਂ?
ਜਕਿੱਥੇ?
ਜਕਿੰਨੀ ਾਰ/ਜਕਿੰਨੀ ਦੇਰ/ਜਕਿੰਨਾ?
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਤੀ?

ਜ

ਕੀ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਨਹੀ?ੀਂ
ਹਾਰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਮੀਨੂ

ਸਮਾਰਟ ਜ

“ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀ,ੀਂ
ਿੇਕਰ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਮੈਂ
ਅਗਲੀ ਾਰ
ਦੇਿਾੀਂਗਾ।”

ਇਸ ੇਲੇ ਨਹੀ ੀਂ

1) ਜ ਚਾਰ ਸਾੀਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਨੁ ਮਤੀ ਲਓ।
2) 2-3 ਜ ਚਾਰ ਸਾੀਂਝੇ ।
ਆਿਰੀ ਜ ਚਾਰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਜ ਚਾਰਾੀਂ ਜ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ
ਹੈ।
3) ਪੁਿੱਛੋ ਜਕ ਇਹਨਾੀਂ ਜ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਜ ਚਾਰ ਕਿੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਯੋਿਨਾ

ਇਿੱਕ ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਕਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

“ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਕਿੰਨਾੀਂ ਜ ਸ਼ ਾਸਪੂਰਨ ਿਾੀਂ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਮਜਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ (0 ਤੋਂ 10 ਤਿੱਕ ਦੇ ਮਾਪਦਿੰਡ ਤੇ)?”

ਆਤਮ ਜ ਸ਼ ਾਸ਼ ≥7
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੀਆ ਹੈ!”

ਆਤਮ ਜ ਸ਼ ਾਸ਼ <7
“ __ ਜਸਫਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਿੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਆ ਹੈ!” ਅਸੀ ੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾੀਂ ਜਕ
ਲੋ ਕਾੀਂ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਨੂਿੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ
ਉਹ 7 ਿਾੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਹੈ।
ਸਮਿੱਜਸਆ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਾਲਾ:
“ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ ਚਾਰ ਹਨ ਜਕ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਤਮ ਜ ਸ਼ ਾਸ਼ ਜਕ ੇਂ ਧ
ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਨਹੀ ੀਂ

ਹਾੀਂ

ਜ
ਜਕ ?
ੇਂ
ਕਦੋਂ?
ਜਕਸਦੇ ਨਾਲ?

ਹਾਰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਮੀਨੂ

ਧੇ ਆਤਮ ਜ ਸ਼ ਾਸ਼ ਨੂਿੰ ਪਿੱਕਾ ਕਰੋ।
ਯੋਿਨਾ ਅਤੇ ਰੇਜਟਿੰਗ ਨੂਿੰ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਸੋ।

“ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਿਨਾ ਜਕ ੇਂ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਈ ਇਿੱਕ ਚੈਕ ਇਿੰਨ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ
ਹੋਏਗਾ?”

ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
www.centreCMI.ca

ਸਿੰਜਿਪਤ ਕਾਰਿ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਿਨਾ ਨੇਂ ਜਕ ੇਂ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ?”

ਪੂਰਤੀ

ਅਿੰਸ਼ਕ ਪੂਰਤੀ

ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀ

ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ ਪਛਾਣੋ

ਅਿੰਸ਼ਕ ਪੂਰਤੀ ਨੂਿੰ ਪਛਾਣੋ

ਮੁੜ ਯਕੀਨ ਦ ਾਓ ਜਕ ਅਜਿਹਾ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਾਪਰਦਾ ਹੈ

“ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?”

ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਇਿੰਟਰਜ ਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸਿੰਜਿਪਤ
ਕਾਰਿ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਹੈ
ਰਹਿਮਹਿਲੀ : ਦੂਸਰੇ ਜ ਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਰ ਾਹ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ।
ਸਵੀਹਰਿਤੀ : ਦੂਸਰੇ ਜ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਿਾੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ
ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ।
ਸਾਾਂਝੇਿਾਰੀ : ਦੂਸਰੇ ਜ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ।
ਸੱਿਾ: ਜਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜ ਅਕਤੀ ਦੇ ਜ ਚਾਰਾੀਂ, ਤਾਕਤਾੀਂ ਅਤੇ ਸਜਥਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਜ ਚ
ਿੱ ਪੜਚੋਲ
ਕਰਨ ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਮਲਰ ਡਬਜਲਊ, ਰੋਲਜਨਕ ਐਸ, ਮੋਟਾ ੀਮੇਸ਼ਨਲ ਇਿੰਟਰਜ ਊਇਿੰਗ: ਪਰੀਪੇਅਜਰਿੰਗ ਪੀਪਲ
ਫੌਰ ਚੇਂਿ, 3ਏਡ. 2012.

ਨੋਟ: ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀਜਚਤ
ਲੋ ਕਾੀਂ ਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬੀਏਪੀ ਗਾਇਡ, ਜਿਸ ਜ ਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਿਰੂਰੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੇ
ਜ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਜਸਆ ਨਹੀ ੀਂ ਜਗਆ ਹੈ,ਦੇ ਨਾਲ
ਰਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਇਿੱਜਛਤ ਹੈ।
www.centreCMI.ca
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