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1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਗਪਛੋਕੜ  

1.1 ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਿੁਸਤੀ (ਵੇਲਜ਼) ਐਕਟ 2014 ਪੂ੍ਿੇ ਵੇਲਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਸ ਾਿ ਸੇਵਾ ਿਨਤਕ ਨੀਤੀ, 

ਰਨਯ ਾਂ ਅਤ ੇਰਿਲੀਵਿੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 'ਪ੍ਰਿਵਿਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ' ਪੈ੍ਦਾ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ ੇ11 ਰਹਿੱ ਸੇ ਹਨ ਅਤ ੇਪੰ੍ਿ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਿਾ ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ ਿੋ ਿਨਤਕ 

ਨੀਤੀ, ਰਨਯ ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਿਵਿਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਸੰਿਚਨਾ, ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸ ਦੇ ਕੋਿ ਹਨ. 

1.2  ਪ੍ਤਝੜ 2018 ਰਵਿੱ ਚ, ਵੈਲਸ਼ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ  ੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਿ 

ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਅਕਾਦਰ ਕ ਅਤ ੇ ਾਹਿ ਸਲਾਹਕਾਿਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੁ਼ਿੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਤੰਤਿ ਿਾਸ਼ਟਿੀ 

 ੁਲਾਂਕਣ, ਰਿਸ ਨੰੂ IMPACT ਅਰਧਐਨ ਵਿੋਂ ਿਾਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੰ੍ਿ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਿਾ ਐਕਟ ਦੇ 

ਲਾਿੂਕਿਨ ਅਤ ੇਨਤੀਰਿਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹੈ: ਤੰਦਿੁਸਤੀ, ਿੋਕਥਾ  ਅਤ ੇਸੁ਼ਿੂਆਤੀ ਦਖਲ, ਸਰਹ-

ਉਤਪ੍ਾਦਨ, ਬਹੁ-ਏਿੰਸੀ ਕੰ  ਕਿਨਾ, ਅਤ ੇਆਵਾਜ਼ ਅਤ ੇਰਨਯੰਤਿਣ। ਅਰਧਐਨ ਇਹ ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਰਵਚਾਿ 

ਕਿਕੇ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਐਕਟ ਦੇ ਰਸਧਾਂਤ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਕਿੱ ਥ ੇਪ੍ਿਸਪ੍ਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਉਂਦ ੇਹਨ ਰਿਨਹ ਾਂ 

ਲਈ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -  ੁਿੱ ਖ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ 

ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਿਵਾਿਕ  ੈਂਬਿਾਂ ਲਈ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਨਹ ਾਂ 

ਰਵਿੱ ਚ ਉਹ ਿਰਹੰਦ ੇਹਨ। 

1.3 ਸ ੁਿੱਚ ੇ ੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ, ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉ ੀਦਾਂ 

ਅਤ ੇਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਰਵਆਪ੍ਕ ਖੋਿ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋ੍ਿਟ - 'ਉ ੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ: ਸ ਾਿਕ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਤੰਦਿੁਸਤੀ (ਵੇਲਜ਼) ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ) - ਵੇਲਜ਼ 

ਦੇ ਪ੍ਾਿ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਕਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਰਵਆਪ੍ਕ ਖੋਿ ਅਰਭਆਸ 'ਤੇ ਅਧਾਿਤ, Evaluation of 

the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014: expectations and experiences 

1.4 ਇਹ ਇਿੱਕ ਸੰਖੇਪ੍ ਰਿਪੋ੍ਿਟ, ਿੋ ਰਕ ਇਕਿੱਤਿ ਕੀਤ ੇਿਏ ਅੰਕੜ ੇਦੇ ਇਿੱਕ ਸ ੂਹ 'ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੈ: ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ 

ਅਤ ੇਘਿੱਟ ਰਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਬਜ਼ਿੁਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ੁਿਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 

ਇਕਾਿਿ ਸ ੂਹ ਹੈ। 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fevaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences-0&data=04%7C01%7CJenny.Madge%40gov.wales%7C1650400330a14a258e9d08da1d4a79c5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637854502940679114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo1kYF7IslxhLlcUft4xMzROLXyrduqmW%2Fr9nfgFEmc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fevaluation-social-services-and-well-being-wales-act-2014-expectations-and-experiences-0&data=04%7C01%7CJenny.Madge%40gov.wales%7C1650400330a14a258e9d08da1d4a79c5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637854502940679114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qo1kYF7IslxhLlcUft4xMzROLXyrduqmW%2Fr9nfgFEmc%3D&reserved=0
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1.5  ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਰਵਤ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕਾਿਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਿਨਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ ੁਿੱਚੇ ਅਰਧਐਨ ਦੇ ਅੰਦਿ ਸੁਣੀ ਿਾਏ । 

ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤ਼ੀ ਨਸਲ਼ੀ ਗਪਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਗਲਆਂ ਨਾਲ ਖੋਜ 

1.6 ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉ ੀਦਾਂ ਅਤ ੇਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤ ੇ

ਿਏ ਿੁਣਾਤ ਕ ਖੋਿ ਲਈ ਰਵਧੀਿਤ ਪ੍ਹੰੁਚ ਬਾਿੇ ਰਵਸਰਤਰਤ ਿਾਣਕਾਿੀ  ੁਿੱ ਖ ਚਿਚਾ ਰਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਖੋਿ 

ਰਵਿੱ ਚ ਉਦੇਸ਼ਪੂ੍ਿਣ ਨ ੂਨੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਇਿੱਕ ਤਕਨੀਕ ਰਿਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 

ਸ ੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾ ਲ ਹੈ ਰਿਨਹ ਾਂ ਕੋਲ(ਕਰੈਸਵਲ ਅਤ ੇਪ੍ਲਾਨੋ 

ਕਲਾਿਕ,2018)  ਦਾ ਿੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਰਿਆਨ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦਿਬਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ 

ਸ਼ਰੇਣੀ (ਰਸੰਘ ਅਤ ੇਵਾਸੇਨਾਿ, 2016) ਦੁਆਿਾ ਭਿਤੀ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਬਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਕੜ ੇਇਕਿੱਠਾ 

ਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਸਨ ਅਤ ੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। 

1.7 ਇਸ  ੌਕੇ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ EYST ਵੇਲਜ਼ (http://eyst.org.uk/) ਨਾਲ ਰ ਲ ਕੇ ਕੰ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਘਿੱਟ 

ਰਿਣਤੀ ਅਤ ੇਯਵੁਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿੁਿੱ ਟ(EYST) ਇਿੱਕ ਪ੍ਰ ੁਿੱ ਖ ਵੈਲਸ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਿੋ ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤ ੇਘਿੱਟ 

ਰਿਣਤੀ ਨਸਲੀ y ਦਾ ਸ ਿਥਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। EYST ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕਈ ਤਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾ ਲ ਹੈ; ਪ੍ਰਿਵਾਿਕ ਸਹਾਇਤਾ; ਸ਼ਿਨਾਿਥੀਆਂ, 

ਸ਼ਿਣ  ੰਿਣ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤ ੇਈਯੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ; ਸਵੈਸੇਵੀ  ੌਕੇ; ਸ ਿਥਨ। ਇਹ 

ਨਸਲੀ ਰਵਰਭੰਨਤਾ ਬਾਿੇ ਨਕਾਿਾਤ ਕ ਿੂੜਹੀਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਵੇਲਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਭੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਿੇ ਿਾਿਿੂਕਤਾ ਅਤ ੇਸ ਝ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

1.8 EYST ਨੇ 10 ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤ ੇਘਿੱਟ ਰਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਬਜ਼ੁਿਿਾਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ੁਿਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ 

ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਇਕਾਿਿ ਸ ੂਹ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤ ੇਕਾਿਿਕਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਦਿੱ ਤੀ। ਇਹਨਾਂ 

 ੁਿੱ ਖ ਸੂਚਨਾਕਾਿਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਜ਼ਿਰਬਆਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ  ੰਿੇ ਿਏ ਸਨ ਰਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤ ੇ

ਿਾਣ 'ਤੇ  ੁਿੱ ਖ ਿੁਣਾਂ ਦੇ ਨ ੂਰਨਆਂ ਨੰੂ ਉਿਾਿਿ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਿਨਾ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਹੈ ਰਕ ਸਤੰਬਿ 
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2021 ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਰਵਿ-19  ਹਾਂ ਾਿੀ ਦੌਿਾਨ ਅੰਕੜਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਰਤੰਨ  ੁਿੱ ਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਿ ਚਿਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਤੰਤਿ ਅਤ ੇਕੁਦਿਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਚਿੱਲੀ, ਅਤ ੇ

ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਰ ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ: 

● ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਦੇ ਹੋ/ਉਹ 

ਰਵਅਕਤੀ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਦ ੇਹੋ? 

● ਰਪ੍ਛਲੇ 12  ਹੀਰਨਆਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ/ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਰਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਦ ੇਹੋ?  

● ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀਿਤ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਿਵਾਿਕ  ੈਂਬਿ ਦੇ ਿੂਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ 

ਤੁਹਾਿ ੇਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਿੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਰਪ੍ਆ ਹੈ? 

1.9 ਅਸੀਂ ਸ ੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਿਨ ਦੀ ਉ ੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤ ੇਇਹ ਸ ਝਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 

ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਕੀ ਐਕਟ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਲਾਿ ੂਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੌਰਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਰਪ੍ਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਹਣਾ ਉਰਚਤ ਹੋਵੇਿਾ ਰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ ੂਹ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਇਹਨਾਂ  ੁਿੱ ਰਦਆਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਿਨ ਦੇ 

ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਸੀ.  ੁਿੱ ਖ ਤੌਿ 'ਤੇ ਅਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ ਭਾਿੀਦਾਿ ਆਪ੍ਣੇ ਹਾਲੀਆ  ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤ ੇ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਜ਼ਿਰਬਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ ਿਹੇ। 

1.10 ਇਹ ਰਿਪੋ੍ਿਟ ਫੋਕਸ ਿਿੁਿੱ ਪ੍ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਉਭਿਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ੁਿੱ ਖ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਿਈ ਚਿਚਾ ਦਾ 

ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ।ਇਹ  ੁਿੱ ਖ ਰਨਬੰਧ ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਦੁਆਿਾ ਸ ਿਥਤ ਹਨ, ਪ੍ਿ 

ਇਸ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਿੋ ਭਾਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿੇਿਾ। ਇਹ ਕਰਹਣਾ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ 

ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ ਰਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚਿਚਾ ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ - ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਕੋਈ 

ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਕੀ ਇਹ ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੂਿਆ ਂਦੇ 'ਨੁ ਾਇੰਦੇ' ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹਨ - ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਸ ਰਝਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾਵਾਂ ਦੇ 

ਿੀਰਵਤ ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਉਹ ਰਸਸਟ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਿਸਪ੍ਿ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਸਟ  ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿਵਾਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇਹਨ। 
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2. ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦ ੇ

2.1 ਇਹ ਭਾਿ ਚਾਿ  ੁਿੱ ਖ  ੁਿੱ ਰਦਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਦਾ ਹੈ ਿੋ ਚਿਚਾ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਸਨ।  ਹਿੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਅਤ ੇ

ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦ ੇਹੋਏ ਉਪ੍-ਥੀ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਹੈ,  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਿਬ ੇਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਸ ਾਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤ ੇਿਏ ਪ੍ਿਸਪ੍ਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਿਆ ਕੀਤੀ 

ਸੀ ਬਾਿੇ ਵੇਿਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਿਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਭਾਿ ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ 

ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਕਹਾ -ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੂੰ ਿਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 

ਲਈ ਰਵਆਰਖਆਵਾਂ ਿਾਂ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਸਮਾਗਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਨਰਾਸ ਹੋਣ  ਦ਼ੀ ਸਮੁੱ ਚ਼ੀ ਭਾਵਨਾ 

2.2  ਇਿੱਕ ਸ ੁਿੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਆੁਿਾ ਰਨਿਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਖਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿੰਭੀਿ ਸਨ ਰਕਉਂਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਿ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਨਿਾਸ਼ਾ ਿੋ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱ ਤ ੇਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉ ੀਦਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਅਲਿੱ ਿ ਹੋਣ 

ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ ਿਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਸਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਅਸਲ ਰਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹਨ। 

"ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਇਹ [ਗਜਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਮੈਨੂੂੰ  

ਲੋੜ ਸ਼ੀ] ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ" 

" ੈਂ ਰਕਹਾ ' ੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਕਹਾ, ਪ੍ਿ ਹੁਣ  ੈਨੰੂ 
ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ' ਰਕਉਂਰਕ ਚਾਿ  ਹੀਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਉਸਦੀ [ ਾਂ] ਦੀ ਕ ਿ ਟੁਿੱ ਟ ਿਈ ਸੀ  ਅਤ ੇਇਿੱਕ 

 ਹੀਨਾ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਉਸਦੀ ਇਿੱਕ ਬਾਂਹ ਟੁਿੱ ਟ ਿਈ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਬੈਠਣ ਅਤ ੇਲੇਟਣ ਵਲੇੇ ਸਹਾਿੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 
 ੈਂ ਹ ੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ  ਦਦ ਕਿਦਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਹੁਣ  ੇਿੀ ਰਪ੍ਿੱ ਠ ਰਵਿੱਚ ਦਿਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ  ੈਂ ਕਾਲ 
ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ ੈਂ ਰਕਹਾ ਰਕ  ੈਨੰੂ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਲਈ  ਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ  ਾਫ ਕਿਨਾ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ ੇਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਰਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾ  ਰਲਖ 

ਲਵਾਂਿੇ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਿੀਕ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਹਾਂ।" 

“ਇਸ ਬਾਿੇ ਸੰਚਾਿ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਿ ਿਹੇ ਸੀ।  ੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਭੂਰ ਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਿਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ ੈਨੰੂ 

ਸ ਿਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤ ੇ ੈਂ ਸ ਾਰਿਕ ਕਿ ਚਾਿੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਿ  ੈਨੰੂ ਉਹ ਸ ਿਥਨ 
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ਨਹੀਂ ਰ ਲ ਰਿਹਾ ਰਿਸਦੀ  ੈਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਧਾਿਨਾ ਹੈ ਰਕ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਦੇ  ੈਂਬਿ ਸ ਿਥਨ ਿਾਿੀ ਿਿੱਖਣਿੇ 

 ੈਂ ਹ ੇਸ਼ਾ ਅਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ” 

"ਿਦੋਂ  ੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਹ ਿਹੀਆਂ ਸਨ ਰਕ ਇਿੱਥ ੇਕੁਝ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਿੀਕ ਕਿਾਂਿੇ ਅਤ ੇਦੇਖਾਂਿ"ੇ 

"ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹ਼ੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਕੱਥੇ ਹਨ?" 

 

“ਇਕ ਹੋਿ ਉਦਾਸ,  ੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਤਾ ਰਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਰਨਿਾਸ਼ਾਿਨਕ, ਉਦਾਸ ਉਦਾਹਿਣ।  ੈਂ ਆਪ੍ 

ਅਪ੍ਾਹਿ ਹਾਂ,  ੇਿਾ ਿਵਾਨ ਬੇਟਾ  ੇਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲਾ, ਅਦਾਇਿੀ ਿਰਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।  ਿਦੋਂ  ੈਂ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਦੋਂ ਉਸਨੰੂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ 

ਦਾਖਲ ਕਿਵਾਇਆ ਰਿਆ ਸੀ, ਸ ਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ  ਦਦ ਲਈ  ੇਿੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਣਦੇਰਖਆਂ ਕਿ 

ਰਦਿੱ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਿ ਪੇ੍ਸੇ਼ਵਿਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਠੁਕਿਾ ਰਦਿੱਤਾ ਰਕ  ੈਨੰੂ ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧੂ  ਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਰਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਰਕ  ੇਿਾ ਬੇਟਾ  ੇਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ 

ਉਹ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ੇਿੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” 

 

 

ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਘਾਟ 

2.3  ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ੰਰਨਆ ਰਕ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤ ੇਿਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਿੱਲ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿ ਿਿਹਾ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਲਈ  ੇਲ-ਰ ਲਾਪ੍ ਕਿਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹ ਦਇਆ 

ਅਤ ੇਹ ਦਿਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਰਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਰਿਸਨੰੂ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਤੌਿ 'ਤੇ 

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੰੂ 

ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਕਿ ਚਾਿੀਆਂ ਦੇ ਪੈ੍ਿਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਰਖਆ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਪ੍ਛਾਣਦੇ ਸਨ ਰਕ ਉਹ ਰਕੰਨੇ 'ਸ ੇਂ ਦੇ 

 ਾੜ'ੇ ਸਨ, ਪ੍ਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਰਬਹਤਿ ਿਵਾਬ ਚਾਹੰੁਦ ੇਸਨ ਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਦਖਾਈ 

ਸੀ। 

“ਹਮਦਰਦ਼ੀ ਗਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਖਾ ਗਵੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਹੈ" 
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“ਸਾਨੰੂ ਬਿਾਬਿ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰਖਆ ਿਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਕ ਜ਼ੋਿ ਸ ੇਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂਅਤ ੇ ੈਂ ਕਈ ਵਾਿ  ਰਹਸੂਸ ਕਿਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਕੋਈ 
ਹ ਦਿਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ  ੈਂ, ਉੱਥੇ ਸ ਾਿ ਸੇਵਕ ਕਰਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਕ ਉਹ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਿਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖਿਚ ਰਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਪ੍ਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ ੇਂ ਰਕਸੇ 

ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਦਇਆ ਰਦਖਾਉਣ ਲਈ, ਹ ਦਿਦੀ ਰਦਖਾਉਣ ਲਈ, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਨੰੂ ਸ ਝਣ ਲਈ ਉਹ ਸ ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

"ਸਧਾਰਨ ਿੇਨਤ਼ੀਆਂ ਪਰਤ਼ੀ ਜਵਾਿਦੇਹ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵੱਡ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ" 

"ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਿਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ  ਹੀਨੇ ਲਿੱ ਿ ਿਾਂਦ ੇ

ਹਨ।" 

"ਸਾਿ ੇਪ੍ਰਿਵਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸ ਾਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇ੍ਸੇ਼ਵਿ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ ਿਦੋਂ ਸਾਨੰੂ 

ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਿਾ ਕੰ  ਕਿਨ ਲਈ ਸੰਘਿਸ਼ ਕਿਦ ੇਹਾਂ।" 

ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਸੁਣ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਨਯੂੰ ਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ 

2.4  ਇਸ ਤਿੱਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਰਕ ਲੋਕ  ਰਹਸੂਸ ਕਿਦ ੇਹਨ ਰਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਵਿੱ ਚ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 'ਆਵਾਜ਼' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਿਥਪੂ੍ਿਨ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਨਤੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ: ਰਕ ਿਵਾਬ ਨਾ ਰ ਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਕੇ ਆਪ੍ਣਾ 

ਆਪ੍ ਨੰੂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 'ਲੜਾਈ' ਕਿਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈ੍ਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਰਕ ਅਰਿਹੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਰਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਰਕਤ ੇਵੀ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਿੀ ਿਾਂ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਤਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਰ ਲੇਿੀ; ਅਤ ੇਇਹ ਰਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਨਿਾਸ਼  ਰਹਸੂਸ ਕਿਦ ੇਹਨ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਦਾ ਕੀ 

ਹੋਵੇਿਾ। 

"ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤ ਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਨਯੂੰ ਤਰਣ 

ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ" 

“ਅਸੀਂ ਅਿੱਿੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਉਸਨੇ 
 ੈਨੰੂ ਪੁ੍ਿੱ ਰਛਆ ਪ੍ਿ ਰਕਉਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਪੇ੍ਸੇ਼ਵਿ ਤੋਂ ਈ ੇਲ ਰਕਉਂ ਲਈ ਿਈ? ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ 
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ਨੰੂ ਪੁ੍ਿੱ ਛ ਿਹੀ ਸੀ, ਿੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੁ੍ਿੱ ਛ ਿਹੀ ਸੀ ਰਕ ਉਸਨੇ ਪੂ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਹਾਿ  ੰਨ ਲਈ ਰਕਉਂਰਕ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ” 

"ਇਿੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ ਿਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ।" 

 

"ਮੈਂ ਿਹੁਤ ਗਨਰਾਸ, ਦੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਗਕਉਂਗਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ" 

“ ੈਂ ਸਿੱਚ ੁਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤ ੇਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ  ੇਿੀ ਰਨਿਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿੂੰ ਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ 

ਉਹ ਵਾਪ੍ਸ  ਫੋਨ ਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਦ ੇਿਦੋਂ ਉਹ ਕਰਹੰਦ ੇਹਨ ਰਕ ਉਹ ਕਿਨਿੇ । ਇ ਾਨਦਾਿੀ 

ਨਾਲ  ਇਹ ਰਸਿਫ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਰਲਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੋਂ 

 ੈਂ ਆਖਿੀ ਵਾਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਰਕ  ੈਨੰੂ ਹੁਣ ਰਸਿਾ ਨਜ਼ਿ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,  ੈਂਨੰੂ ਸਿੱਚ ੁਿੱ ਚ ਨਜ਼ਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ” 

“ਪ੍ਿ ਰਿਵੇਂ  ੈਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਹੁਣ  ੈਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਅਤ ੇ ੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਕ ਕਿਨ ਦੀ 

ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ।   ੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਿੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ  ੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ  ੇਿੀ ਊਿਿਾ,  ੇਿੀ 
ਸੀ ਤ ਊਿਿਾ ਅਤੇ  ੇਿੇ ਸੀ ਤ ਸ ੇਂ ਦੀ ਬਿਬਾਦੀ ਹੋਵੇਿੀ। 

"ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜਹਾ ਹੈ?" 

 

“ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕ ਜ਼ੋਿ ਹੰੁਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਿੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਬਿਕਿਾਿ ਨਹੀਂ ਿਿੱ ਰਖਆ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 

 ੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਖੋਖਲਾ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਿੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਫੈਲਦ ੇਹਨ। ਪੇ੍ਸੇ਼ਵਿਾਂ 

ਦਾ ਿੁਤਬਾ ਬੰਦ ਕੀਤ ੇਰਬਨਾਂ ਸੁਤੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 

ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕ ਜ਼ੋਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਸਾਿ ੇਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹਨ?  ੇਿੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਕਿੱ ਥੇ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ?  ੈਨੰੂ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕ ਜ਼ੋਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਿਿੱ ਰਖਆ ਕੌਣ ਕਿਦਾ ਹੈ? ਹਿ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂ੍ਿਨ 

ਸਰ ਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਜ਼ਿਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕ ਜ਼ੋਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਿ ਵਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ” 

“ਇਹ  ੈਨੰੂ  ਰਹਸੂਸ ਕਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ  ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 

ਅਤ ੇਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਿਦਾਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸ ਿੱ ਰਸਆ ਪੈ੍ਦਾ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਵਿੋਂ 
ਰਨਸ਼ਾਨਬਿੱਧ ਕਿਦੇ ਹਨ। 
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"ਸਾਨੂੂੰ  ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹ ੇਸਮਰਥਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਗਵੱਚ ਘੱਟ ਪਰੇਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ 

ਗਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਗਪਆ ਹੈ" 

" ੈਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਰਧਕਾਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਨਾ ਰਪ੍ਆ ਭਾਵੇਂ  ੈਨੰੂ  ਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਕ  ੇਿੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 
ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਿੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਿਦਾਿ ਹੋ ਤਾਂ ਸ ਾਿ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਿੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਿੇ, 

ਉਹ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਿੇ, ਿੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਿਦਾਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਿੁੜਨਿੇ ਨਹੀਂ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਘਿੱਟ  ਹਿੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਪ੍ਵੇਿੀ ਅਤ ੇਲਿਭਿ ਇਿੱਕ ਿੋਬੋਟ ਵਾਂਿ ਬਣਨਾ ਪ੍ਏਿਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 

ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰਦਖਾਓ।" 

“ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕ ਜ਼ੋਿ ਹੰੁਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਸੇ ਪੇ੍ਸੇ਼ਵਿ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਰਫਿ ਉਹ ਕਰਹੰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪ੍ਏਿਾ ਅਤ ੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਣਆ ਰਿਆ ਿਾਂ ਕਾਿਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਿੂਹ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਿਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।  ੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਜੰ਼ਦਿੀ ਦਾ ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਸ ਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਿ  ੇਿੀ  ਾਂ ਇਹ 
ਿਾਣਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕੰਨੀ  ਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ  ਅਤ ੇਿਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਸੇ ਕ ਜ਼ੋਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ 

ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂ੍ਿੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ 'ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਸਿਫ  ੇਿੀ  ਾਂ ਲਈ ਸਿੋਂ  ੇਿੇ ਬਿੱ ਰਚਆਂ, ਪੋ੍ਤ-ੇ

ਪੋ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਅਰਿਹਾ ਿਾਪ੍ਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਰਿਿੱ ਥ ੇਰਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 

ਸੁਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਪ੍ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕ ਹਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਿ ੇ'ਤੇ ਦਿਿਾ ਬੰਦ 

ਕਿੇ, ਅਤ ੇਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਿ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਬਿੱਸ ੲਏਨਾਂ 
ਹੀ। 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਸਲ਼ੀ ਰੂੜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪਰਭਾਵ 

2.5  ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਥੀ  ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਦਿਪੇ੍ਸ਼ ਿਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਿਾ ਆਕਾਿ ਅਤ ੇ

ਆਕਾਿ ਰਦਿੱ ਤ ੇਿਏ ਹਨ। ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਿ ਪ੍ਿੇਸ਼ਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਿਰਬਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰਬੰਬਤ ਕੀਤਾ 

ਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਿਕ ਰਪ੍ਛੋਕੜ ਬਾਿੇ ਬਣਾਈਆਂ 

ਿਈਆਂ ਕੁਝ ਧਾਿਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ  ੌਰਕਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਚ ੜੀ ਦਾ ਿੰਿ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਿਸਪ੍ਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਚਾਰਿਆ ਰਿਆ ਸੀ। 

"ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੜੂ਼ੀਵਾਦ ਮੇਰੇ ਤਜਰਿੇ ਦਾ ਗਹੱਸਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ" 
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“ ੇਿਾ  ੰਨਣਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਿਾ ਅਕਸਿ ਦੂਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਰਸਿਫ ਇਹੀ 
ਫੈਸਲਾ ਕਿਦ ੇਹਨ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਵੇਂ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਿੀ ਚ ੜੀ ਦਾ ਿੰਿ ਰਕਸ ਤਿਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਰਬਆਨ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ।ਇਹ ਕਦ ੇਵੀ ਇਸ ਬਾਿੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਅਸਲ ਸ ਿੱ ਰਸਆ ਕੀ 

ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ  ੇਿਾ  ੰਨਣਾ ਹੈ ਰਕ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਂਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਿੇ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ ਨਾ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਿੱ ਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, 

ਤੁਹਾਿਾ ਧਿ  ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤ ੇਇਸ ਤਿਹਾਂ।  ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਹਿ ਥਾਂ ਹੈ ਪ੍ਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਦੂਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸ ਿਥਨ ਅਤ ੇਬਹੁਤ 
ਰਜ਼ਆਦਾ  ਦਦ ਰ ਲ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਅਸਲ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦ ੇਹਨ ਿਦੋਂ ਰਕ 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਪ੍ਾਸੇ ਛਿੱਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਿਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਸਾਿ ੇਨਾਲ ਇਿੱਕ ਰਕਸ  
ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਆਉਣਿੇ ਿਦੋਂ ਉਹ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ ਾਂ ਰ ਲਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਅਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਇਹ ਸਾਿ ੇਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹ ੇਸ਼ਾ ਬਹਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇਸ ਬਾਿੇ 

 ੇਿੀ ਿਾਏ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹੋ, ਹਿ ਰਕਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਖਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪ੍ਿ  ੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਿਹਾਂ 

ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।" 

“ ੈਂ ਇਿੱਕ ਰਦਨ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਾਰਿਕ ਕਿ ਚਾਿੀ ਨੰੂ ਪੁ੍ਿੱ ਰਛਆ ਰਕ ਕੀ  ੇਿੇ ਨਾਲ ਰਿਸ ਤਿਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ 
ਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ  ੇਿੀ ਚ ੜੀ ਦੇ ਿੰਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ੈਨੰੂ ਰਸਿਫ ਰਕਹਾ, 
'ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਿਹਾ ਰਕਉਂ ਸੋਚੋਿ?ੇ'  ੈਂ ਉਹ  ਦਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ ਰਿਹਾ 
ਸੀ ਰਿਸਦੀ  ੈਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ, ਰਿਸ ਦੀ  ੇਿੇ ਬੇਟੇ ਨੰੂ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤ ੇਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਰਕ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਿੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕਿਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਇਿੱਕ ਤਿੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਾਂ ਦੋ ਤਿੀਕੇ ਿਾਣਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ 

ਰਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਨੋ ਕਾਲਾਂ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਿਹਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਹਿ ਕੋਈ 

ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਿੋ  ੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਰਕ ਸ ਾਿ ਸੇਵਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ. ਅਤ ੇ ੈਂ ਸੋਰਚਆ ਰਕ ਇਹ  ੇਿੇ 

ਨਾ  ਅਤ ੇ ੇਿੀ ਚ ੜੀ ਦੇ ਿੰਿ ਕਾਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" 

“ ੈਨੰੂ ਲਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਦੇਰਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਿ ੇਨਾਲ ਰਨਿਣਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ  ੇਿਾ 
ਨਾ  ਿਾਂ  ੇਿੀ  ੰ ੀ ਦਾ ਨਾ  ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਸਕਦ ੇਪ੍ਿ ਰਿਵੇਂ ਹੀ ਸ ਾਿ ਸੇਵਕ  ੇਿੀ  ੰ ੀ ਦੇ ਘਿ ਆਇਆ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਚਹਿੇ 'ਤੇ ਿਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।   ਅਤ ੇਰਿਸ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਿੀ ਉ ਿ 

ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹੰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਿੀਏ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਿ ੇਵਿੱਲ ਦਖੇਦ ੇਹੋਏ 

ਨਜ਼ਿੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬੁਿੱ ਝ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੁ੍ਿੱ ਛਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇ, ਰਿਸ ਤਿਹਾਂ ਲੋਕ 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁ੍ਿੱ ਛਦੇ ਹਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਿ ਉੱਤੇ ਿੀ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬੁਿੱ ਝ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। 

"ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤ਼ੀ ਨਸਲ਼ੀ ਪਗਰਵਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਿਣਾਈਆਂ 

ਜਾਣ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹਨ" 

“ ੈਂ ਦਸ ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹਾਂ…ਇਸ ਲਈ ਸ ਾਰਿਕ ਕਿ ਚਾਿੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲੀ ਧਾਿਨਾ ਬਣਾਈ ਰਕ ਅਸੀਂ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵਾਂਿੇ ਰਕਉਂਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ, ਤੁਹਾਿਾ ਵਿੱਿਾ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੋਿੇ'।   ੈਂ ਰਕਹਾ ਰਕ ਅਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ ਇਿੱਥ ੇਰਸਿਫ  ੈਂ ਹਾਂ,  ੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ,  ੈਂ ਇਿੱਕ 

ਸਿਿਿ  ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲਾ, ਇਿੱਕ ਅਦਾਇਿੀਸੁ਼ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।" 

" ੈਨੰੂ ਲਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਦੌੜ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ  ੈਂ ਅਕਸਿ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਿਦੋਂ 

ਵਿੱਿ ੇਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਇਹ  ੰਨਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਸਵੈ-ਰਨਿਭਿ ਹਨ, ਰਕ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ ਰਵਅਕਤੀ 
ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਿਕ ਸ ਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਿਾ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਿਨਾ ਰਕ  ਨੁਿੱ ਖੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਿਾਬਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,  ੇਿੇ ਰਖਆਲ ਰਵਿੱ ਚ ਹ ੇਸ਼ਾ ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿੰਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ ਵਿੱਿ ੇਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਿ ਿੇਕਿ ਰਸਿਫ ਰਤੰਨ ਿਾਂ ਚਾਿ ਲੋਕ 

ਕੰ  ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹਿ ਰਕਸੇ ਦਾ ਸ ਿਥਨ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ  ਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਰਸਿਫ ਇਿੱਕ 

ਵਾਧੂ ਰਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸਾਿ ੇਕੋਲ  ੌਿੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਤੋੜ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।" 
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3. ਇੱਕ ਗਸੱਟ ੇਵੱਲ 

3.1 ਇਹ ਛੋਟੀ ਚਿਚਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸ ਾਰਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਅਤ ੇਚੁਣੌਤੀਪੂ੍ਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰਬੰਬ ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਿਰਬਆਂ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਆ  ਰਸਿੱ ਟ ੇਕਿੱਢਣਾ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਸ ਝਦਾਿੀ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿਏ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਰਣਕਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਣਨਾ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਹੈ। ਇਿੱਥ ੇ

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਿ ਰਵਸੇੇ਼ ਹਨ ਿੋ ਇਸ ਜ਼ਿੂਿੀ ਿਿੱਲ ਵਿੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਿਦ ੇਹਨ:    

1.  ਇਿੱਥ ੇਇਿੱਕ ਸ ੁਿੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਿਾ ਰਨਿਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿੰਭੀਿ ਸਨ ਰਕਉਂਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਿ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ 

ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; 

2. ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ੰਰਨਆ ਰਕ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤ ੇਿਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿ ਚਾਿੀ ਦੀ 

ਿਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿ ਿਿਹਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੋ ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਲਈ  ੁੜ ਸੰਧੀ ਕਿਨਾ ਔਖਾ ਸੀ 

ਉਹ ਸੀ ਦਇਆ ਅਤ ੇਹ ਦਿਦੀ ਦੀ ਕ ੀ ਰਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਿੋ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ 

ਤੌਿ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ; 

3. ਇਸ ਤਿੱਥ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ ਰਕ ਲੋਕ  ਰਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹਨ ਰਕ ਸ਼ਾਖਾ 

ਰਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 'ਆਵਾਜ਼' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਿਥਪੂ੍ਿਨ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਣਆ ਨਹੀਂ 

ਿਾਂਦਾ; ਅਤੇ 

4. ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤਜ਼ਿਰਬਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰਬੰਬਤ ਕੀਤਾ ਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਿੇ 

ਕੁਝ ਧਾਿਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਿਕ ਰਪ੍ਛੋਕੜ ਬਾਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਿੂਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ 

ਬੁਲਾਇਆ। 

3.2 ਅਸੀਂ ਪ੍ਛਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਰਸਿਫ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਂਦ ੇਹਨ ਰਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 

ਸੁਰਣਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਥ ੇਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਸਦ ੇਹਾਂ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਇਸ ਬਾਿੇ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਿਦ ੇਹਨ ਰਕ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਿਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇਢੁਕਵੇਂ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ 

ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਚੁਣਤੌੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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3.3 ਅੰਤਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਚਿਚਾ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ 

ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਆਪ੍ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਿੂੰ ਿ ਅਤ ੇਇਕਸਾਿਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਣਨਾ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ 

ਰਦਿੱ ਤ ੇਨੁਕਤੇ ਉਸ ਚਿਚਾ ਦੇ ਰਸਿੱ ਟੇ ਵਿੋਂ ਬਣਾਏ ਿਏ ਹਨ, ਅਤ ੇਿੋ ਇਿੱਥ ੇਇਹ ਦਿਸਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਿਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੇ 

ਿਏ ਹਨ ਰਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਉਠਾਏ ਿਏ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ  ੁਿੱ ਦ ੇ ੁਿੱ ਖ ਚਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਿਾਂਦ ੇਹਨ: 

●  ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ  ਰਹਸੂਸ ਕਿਦ ੇਹਨ ਰਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂ੍ਿੀ 

ਤਿਹਾਂ ਸਾਕਾਿ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿੇ ਵੀ ਦੂਿੀ ਬਾਕੀ ਹੈ; 

● ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਿੀਰਵਤ ਤਜ਼ਿਰਬਆਂ ਬਾਿੇ ਰਸਿੱ ਧੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ  ੁਿੱ ਲ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿ ਲਈ  ੁਿੱ ਖ ਬੁਰਨਆਦ 

ਵਿੋਂ ਪ੍ਛਾਣਨਾ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਹੈ ਿੋ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਿ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ; 

● ਐਕਟ ਨੰੂ ਪੂ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਲਾਿੂ ਕਿਨ ਵਿੱਲ 'ਯਾਤਿਾ' ਅਿ ੇਪੂ੍ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤ ੇਰਸਸਟ  ਨੰੂ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ 

ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੰ  ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਰਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪੂ੍ਿੀ ਤਿਹਾਂ  ਰਹਸੂਸ ਕਿਨ ਲਈ ਵਧੇਿੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰ  ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

●  ਹਾਂ ਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਰਸਧਾਂਤ ਕਦ ੇਵੀ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜ਼ਿਬ ੇ

ਤੋਂ ਦੂਿ  ਰਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਲਿਾਣਾ  ੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਿਾ, ਪ੍ਿ ਅਰਿਹਾ ਕਿਨ 

ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿੱਧ  ਹਿੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਸ ਾਂ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ 

●  ਹਾਲਾਂਰਕ, ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਿਤਾ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਿਵਿਤਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕ ਹੋ 

ਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਕਦਿ ਕਿਨਾ ਹੁਣ ਐਕਟ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਰਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਿੇ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰ  ਦੀ ਕੰੁਿੀ ਹੈ। 

3.4 ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਰਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸੇਵਾ 

ਉਪ੍ਭੋਿਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਇਿੱਕ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਿੂਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ 

ਵਿੱਖਿੇ ਹਨ - ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਤਜ਼ਿਰਬਆਂ ਿਾਹੀਂ ਿੋ ਨਸਲੀ ਿੂੜਹੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਿੱਖਪ੍ਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋ੍ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਵਲਿੱ ਖਣ ਹੈ।  

3.5 ਅਸੀਂ ਭਾਿੀਦਾਿਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੇ ਰਵਚਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸ ਾਪ੍ਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ। ਰਵਚਾਿ-ਵਟਾਂਦਿੇ ਦੇ ਅੰਤ ਰਵਿੱ ਚ, 

ਿਿੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਿੱਲ  ੁੜ ਿਈ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨਾਲ ਅਿੱਿ ੇਕੀ ਹੋਵੇਿਾ। ਇਿੱਕ 
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ਭਾਿੀਦਾਿ ਖਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱ ਸੇ ਿਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁ਼ਿੂ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਚੰਤਤ ਸਨ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਬਿਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਛਾਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਚੰਤਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ 

ਅਿਲੇ ਪ੍ਲ ਰਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਪ੍ਛਾਣ ਿਏ ਰਕ ਦੂਰਿਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਿੇ ਤਜ਼ਿਬੇ ਨੰੂ ਰਲਆਉਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

ਸੁਣਾਈ ਿਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਰਿਪੋ੍ਿਟ ਰਸਿੱ ਟਾ ਕਿੱਢਦੀ 

ਹੈ: 

“ ੈਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਅਸਲ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿਰਤਆ ਿਾਵੇ, ਇਸਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਇਸਦੀ ਵਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ 

ਰਕਉਂਰਕ  ੈਨੰੂ ਸ ਾਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਿਾ ਰਵਵਹਾਿ ਨਹੀਂ ਰ ਰਲਆ। ਇਸਨੰੂ ਵਿਤ,ੋ ਇਸਨੰੂ ਵਿਤ.ੋ.. ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਾਫ ਕਿਨਾ ਰਿਵੇਂ  ੈਂ ਿਿੱਲ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ  ੈਂ ਪ੍ਰਤੀਰਬੰਬਤ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇ ੈਂ 

ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿੋ  ੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ,  ੈਂ ਪ੍ਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਅਤ ੇਰਿਵੇਂ ਰਕ  ੈਂ 

ਿਿੱਲ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ  ੈਂ ਕਰਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਕ ਿੇਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਂ ਰਫਿ  ੇਿੀ 

ਕਹਾਣੀ ਦਿੱ ਸੋ,  ੇਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ।  ੈਨੰੂ ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਸ ਝਦਾਿੀ ਹੈ,  ੈਨੰੂ ਲਿਦਾ ਹੈ ਰਕ 

ਇਹ ਕਿਨਾ ਸਹੀ ਿਿੱਲ ਹੈ…” 
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