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ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਚਕਤਾਬਿੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ੍।
ਇਹ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਚਕ:
ਉੱਥੇ ਕੌ ਣ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਿਕਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਉਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕਲ ਚਵਖੇ ਕੋਈ ਸਮੱ ਚਸਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨ੍ਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ੱ ਤਰ ਭੇਚਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਚਕੱ ਥੇ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ੍ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਲਾਤਾਂ ਨ੍ੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ੍ਾ ਿਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਿੱ ਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਵੱ ਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਚਜਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨ੍ੇੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ੍ ਚਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਲ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ
ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਖਡੌਣਾ ਜਾਂ ਚਕਤਾਬ ਨ੍ਾਲ ਚਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ
ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚਵੱ ਿ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਚਕ ਇੱ ਕ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਕਮਰਾ ਹੈ।
ਿੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚਰਪ੍ੋਰਟਰ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਇਹ ਨ੍ਹੀਂ ਕਚਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਵੱ ਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਚਵਅਕਤੀ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ੍
ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਉੱਥੇ ਿੌ ਣ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ੍ ਚਵੱ ਿ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਹਨ੍। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਨ੍ਸ਼ਿਤ
ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ।
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਚਰਪ੍ੋਰਟਰ – ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਇੱ ਕ ਪ੍ੱ ਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ੍। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ
ਪ੍ਹੁੂੰ ਿਣ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਹੈਲੋ ਕਚਹਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚਵੱ ਿ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਚਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਚਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਨ੍ਰਪ੍ੱ ਖ ਹੋਵੇ।
ਉੱਥੇ ਚਤੂੰ ਨ੍ ਪ੍ੈਨ੍ਲ ਸਦੱ ਸ ਮੌਜਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਸੱ ਚਖਅਤ ਸਵੈਸੇਵਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ੍, ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ੍ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਹਨ੍ ਜੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਚਵਕਲਪ੍ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਚਸੱ ਚਖਅਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜਦ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿੁਝ ਸੁਆਲ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ...

ਕੀ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਸੂੰ ਦ ਹੈ ਚਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚਹ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਚਕਵੇਂ ਚਮਲ ਕੇ ਰਚਹ ਰਹੇ ਹੋ ਚਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਚਹੂੰ ਦੇ ਹੋ?
ਸਕਲ ਚਕਵੇਂ ਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਕੋਈ ਚਿੂੰ ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱ ਚਸਆਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍?
ਪ੍ੈਨ੍ਲ ਸਦੱ ਸ ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਗੇ ਚਕ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਸਹੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀ ਗਿੱ ਲ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਸੁਣਵਾਈ ਚਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ!
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ੈਨ੍ਲ ਸਦੱ ਸਾਂ ਨ੍ੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਕਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਸੂੰ ਦ ਕਰੋਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਨ੍ੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਕਵੇਂ ਮਚਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਚਜਸ ਨ੍ੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨ੍ੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਕਵੇਂ
ਮਚਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੱ ਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਚਕ ਪ੍ੈਨ੍ਲ ਸਦੱ ਸ ਉਸ ਗੱ ਲ ਨ੍ੂੰ ਸੁਣਨ੍ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਿੀ ਵਾਪਰ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ੈਨ੍ਲ ਸਦੱ ਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨ੍ੂੰ ਸੁਣਨ੍ਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣਗੇ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਚਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ੍ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕਲ ਚਵਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍।
ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਚਮਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ੍ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਿਾਰ...
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨ੍ਾਲ ਚਕਸੇ ਵੀ ਚਵਅਕਤੀ ਨ੍ੂੰ ਚਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਕੋਈ
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਚਰਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਬਆਨ੍ ਦੇਣ ਚਵੱ ਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ੍ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਸੱ ਚਖਅਤ ਲੋ ਕ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ੍, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਵਕੀਲ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਅਚਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਚਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਨ੍ੂੰ ਨ੍ੀ ਨ੍ੁਮਾਇੂੰ ਦੇ। ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨ੍ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ,
ਜਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਪ੍ੋਰਟਰ ਨ੍ਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ੍ਾਲ ਖੁਸ਼ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨ੍ਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਚਕ ਚਕਹਾ ਜਾ ਚਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ੍
ਕਰਨ੍ ਲਈ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਪ੍ੋਰਟਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – www.scra.gov.uk
ਤੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਪ੍ੋਰਟਰ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਵੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ –
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ੱ ਤਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚਕ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਭੇਚਜਆ ਚਗਆ ਸੀ।
ਸਕੌ ਚਟਸ਼ ਿਾਇਲਡ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨ੍ੌਜਵਾਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਮੁਫਤ ਕਨ੍ੂੰ ਨ੍ੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ – 0800
328 8970 ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਾਲੇ ਫਰੀਫੋਨ੍ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ enquiries@sclc.org.uk ਤੇ ਈ-ਮੇਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.sclc.org.uk ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਇਹ ਚਕਤਾਬਿੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਚਕ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ
ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਚਕਸੇ ਨ੍ੂੰ ਨ੍ਾਲ ਚਲਆਓ।

ਹੇਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਕੌ ਚਟਸ਼ ਚਿਲਡਰਨ੍'ਸ ਚਰਪ੍ੋਰਟਰ ਐਡਮਚਨ੍ਸਟਰੇਸ਼ਨ੍

