ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਸਵੈ ਵਕਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨਾ
ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਕਵਕਿਆਰਥੀ ਿਾ ਉਤਿਥਨ:
“ਮੈਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਰਿਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਕਪਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸਵੈ-ਵਿਾਲਤ ਕਸਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਰਿਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਕਪਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਿ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿੇ ਏਜੰ ਟ ਬਣਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਕਮਿਾ
ਕਨਭਾਉਣ ਿੀ ਅਤੇ ਜਿ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਵਿਾਲਤ ਿਰਨ ਿੀ ਆਕਗਆ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਿਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਿਰ

ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਓਿੋਂ ਕਸਖਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਜਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਕਪਆਂ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਾਕਪਆਂ ਿੀ ਇਿੱ ਿ ਪਰਮੁਿੱਖ ਭੂਕਮਿਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਗਆਨ ਿਾ ਕਵਿਾਸ ਿਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਕਜਸਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ
ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਕਸਿੱ ਖਣ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਖੁਿ ਿੀ ਵਿਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ।

ਮਾਪਾ: ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰੋ
1.

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖੁਿ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਰਜ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰੋ

2.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਵਿੱ ਚ ਸਵੈ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਕਿਓ

3. ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਿੇ
ਪਰਿਾਨ ਿਰੋ
4. ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਕਿਓ
5. ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਿੂਲ ਕਵਖੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਾਲਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰੋ
6. ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਿਰਨ
ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਿੁਝ ਉਹ ਿਕਹਣ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਉਸਿਾ ਅਕਭਆਸ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰੋ
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ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ: ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਵਸੱ ਖੋ
1. ਘਰ ਕਵਖੇ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਿ ਿੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਓ
2. ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਿੋਂ ਮਿਿ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
3. ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਿੱ ਖੋ ਕਿ ਮਿਿ ਿੀ ਮੰ ਗ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ
4. ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਿੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਾਲਤ ਿਰੋ, ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ
ਕਿਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿੰ ਮ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਲਤ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
5. ਆਪਣੇ ਸੰ ਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਰਿੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਿ ਤਰਿਪੂਰਨ ਿਰਮ ਕਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਿਰੋ
6. ਜੋ ਿੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਿਾ ਅਕਭਆਸ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਣੀ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ

ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ: ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ
1. ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ’ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਿਾ ਹੈ, ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੂਲ ਕਵਖੇ ਜਾਂ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਰੈੈੱਮਪ ਿੀ ਲੋ ੜ
2. ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਜੋ ਵਿਾਲਤ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ
ਿਰੋ ਕਿ ਇਿੱ ਿ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ
3. ਹਰੇਿ ਿਿਮ ਿੀ ਪਛਾਣ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਹਰੇਿ ਿਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਜੰ ਮੇਵਾਰ ਕਵਅਿਤੀ ਿੀ ਪਛਾਣ ਿਰਿੇ ਇਿੱ ਿ ਯੋਜਨਾ
ਕਵਿਸਤ ਿਰੋ
4. ਬਾਅਿ ਕਵਿੱ ਚ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਿੰ ਮ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ
ਿੀਤਾ

5. ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਈ ਿਰੋ ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਿਾ ਕਵਿਾਸ ਿਰੋ
6. ਹਰ ਵਾਰ ਜਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਮਲਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ
ਕਸਿੱ ਝਣ ਿੇ ਯੋਗ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰੋਂਗੇ
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