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ਤੀਬਰ ਤੱਿ 
ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਲਈ 
ਵਧੀਆ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਾਈ

ਿਸਹਮਤੀ: “ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਿਾਂ 
ਆਸਗਆ ਦੇਣਾ: ਕੁਝ ਹੋਣ ਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣਾ।”

– ਆਕਿਫੋਰਡ ਕੋਸ਼, 2015.

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ, ਿਕੂਲ 
ਸਵਖੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ। ਸਿਵੇਂ-ਸਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਗਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭੰਨ ਿਸਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਨਾਲ ਸਵਹਾਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੋ ਕਦੇ-ਕਦ ੇ
ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਸਿੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਮਝਣ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ 
“ਿਸਹਮਤੀ” ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਖੁਦ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕਰਨਾ
• ਖੁਦ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਿਆਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨਾ।

ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨਾ

• ਸਬਹਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੋਿਤਾਂ, ਿਾਿੀਆਂ, ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਟਕ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਬਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

• ਿਸਹਮਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਕਿੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਵੱਚ, ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿ ਸਵੱਚ 
ਿੁਸਵਧਾ ਹੈ, ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

• ਿਸਹਮਤੀ ਸਕਿੇ ਅਸਿਹੀ ਿਸਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਿਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ੁਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਿੋ 
ਅਿਸੁਵਧਾਿਨਕ ਮਸਹਿਿੂ ਹੰਦੀ ੁ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਦੂਿੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇੁ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਿਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। 

• ਿੈਕਿੁਅਿ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੋਮਾਂਸਟਕ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਅਤੇ ਿੈਕਿੁਅਲ 
ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। 

ਿਸਹਮਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਮਾਨ 
ਬਾਰੇ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਦੋਿਤਾਂ, ਿਾਿੀਆਂ, 
ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਟਕ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਬਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਿੈਕਿੁਅਲ ਿਸਹਮਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

• ਿੈਕਿੁਅਲ ਿਸਹਮਤੀ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ “ਹਾਂ” ਚੁਣਨ ਿਾਂ “ਨਾ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਹੈ।
• ਿੈਕਿੁਅਲ ਿਸਹਮਤੀ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਮੌਸਖਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਸਖਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਕੇ, ਿੈਕਿੁਅਲ ਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਿਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ 
ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਬੇਿੁਰਤ ਹੈ, ਿਮਰੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਸਵੱਚ ਹੈ) ਿਾਂ ਉਿਨੂੰ ਮਿਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਉਿ 
ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਿਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਿਸਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਦਾ।

• ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜੰ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਿੈਕਿੁਅਲ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿੁਤੰਤਰਤਾ 
ਨਾਲ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਿੇ ਤੋਂ ਿਸਹਮਤੀ ਲਵੇ। 

• ਿਸਹਮਤੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 
ਬਦਲਣ (ਸਿਵੇਂ “ਨਾ” ਕਸਹਣ ਦਾ) ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

• ਿੈਕਿੁਅਲ ਿਸਹਮਤੀ ਇਿ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਿਾਡਾ ਿਾਸਰਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਰੀਰ, 
ਕਾਮਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਹੈ। 

• ਿੈਕਿੁਅਲ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਸ਼ਤਾ ਸਕੰਨੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੰਨਾ ਿੈਕਿੁਅਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 

ਿਕੈਿਅੁਲ ਹਮਲਾ ਕਈੋ ਵੀ ਿਕੈਿਅੁਲ ਮਲੇ 
ਹੈ ਸਿਿ ਸਵੱਚ ਿਤੰੁਤਰਤਾ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੰਦੀ। ਿੁ ਕੈਿਅੁਲ ਹਮਲਾ 
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ 
ਹੈ, ਿੋ ਇੱਕ-ਦੂਿੇ ਨੂੰ ਿਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਵਧੀਆ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਿਕੂਲ ਸਵਚ ਕੀ ਸਿਖਦੇ ਹਨ?

ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਿਦੋਂ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ 
ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਿਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ – ਉਹਨਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਸਨਆਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ 
– ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਰਟਿ, ਗਸਣਤ, ਭਾਸ਼ਾ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿਮਾਸਿਕ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਿਮਾਸਿਕ ਸਵਸਗਆਨ ਅਤ ੇ
ਮਨੁੱਖਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਬਾਰੇ ਿਹੀ ਫ਼ੈਿਲੇ ਲੈਣ 
ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਸਵੱਚ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
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ਛੋਟੇ ਬਚੇ ਕੀ ਸਿਖਦੇ ਹਨ?

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰਾਂ, 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ ੇ
ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਿਨਮਾਨ ਭਸਰਆ ਸਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 
ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸਵੱਚ ਹੀ ਿਿਾਸਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਿ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਉਸਚਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕ ਿਾਰੇ ਸਰਸ਼ਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਿੇ ਦਾ 
ਿਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਲ ਕੇ ਰਸਹਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੇਡ ੍ਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦ ੇ
ਹਨ:

• ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਸਹਣਾ ਿਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਗੱਲ ਿੁਣਨਾ ਅਤੇ ਰੁਕਣਾ

• ਕਲਾਿਰੂਮ ਸਵੱਚ ਿਾਂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
• ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਿਆਂ ਲਈ ਿਨਮਾਨ ਦਰਿਾਉਣਾ
• ਿਰੀਰਕ ਸਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਕਲਾਿਰੂਮ ਸਵੱਚ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ
• ਿੇਕਰ ਦੂਿਾ ਸਵਅਕਤੀ ਇਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਿਿ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਸਹਣਾ।

ਛੋਟੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ:

• ਖੁਦ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕਰਨਾ
• ਿਸਕਸਰਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿੁਣਨਾ - ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ 

ਬਲਸਕ ਸਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਅਸਭਸਵਅਕਤੀਆਂ, ਅਵਾਿ ਦੇ ਿੁਰ ਅਤ ੇ
ਿਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ

• ਇਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਿ ਨਾਲ ਦੂਸਿਆਂ ਿਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ 
ਨੁਕਿਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ

• ਦੂਸਿਆਂ ਲਈ ਿਨਮਾਨ ਦਰਿਾਉਣਾ।

ਵਡੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਕੀ ਸਿਖਦੇ ਹਨ?

ਗੇਡ ੍ਰ 4 ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੇਡ ੍ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਸਨਰੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਇਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਚਰਨ 
ਲਈ ਉਸਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕ ਿਸਹਮਤੀ ਇੱਕ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੰ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 
ਉਹ: 

• ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਨਰੰਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
– ਦੂਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਨਮਾਨ ਸਦਖਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤਸਕਸਰਆ ਸਦਖਾਉਣ ਲਈ 
– ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਸਨਸ਼ਚੇਆਤਸਮਕ ਰਸਹਣ, “ਨਾ” ਕਸਹਣ ਲਈ

• ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਕ ਿਨਮਾਨ, ਵਧੀਆ ਸਰਸ਼ਤੇ ਅਤ ੇ
ਿੈਕਿੁਅਲ ਿਸਹਮਤੀ ਸਕਵੇਂ “ਿਾਪਦੀ” ਹੈ

• ਿਸਹਮਤੀ ਤੇ ਸਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ, ਿਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਸਮਕ 
ਨਤੀਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ

• ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਅਿਕ ਤੋਂ ਿਾਂ ਿਮੁਦਾਇਕ ਿਰੋਤਾਂ 
(ਸਿਵੇਂ ਪੁਸਲਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਿਾਰਵਿਸਨਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਦੋਿਤਾਨਾ 
ਕੇਂਦਰਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਕੇਿ ਅਸਧਐਨ, ਸਦ੍ਰਸ਼-ਸਚੱਤਰਨ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਸਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, 
ਅਸਧਆਪਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਸਕਿੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਕਸਰਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ 
ਸਨਰੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

• ਇੱਕ ਿੈਕਿੁਅਲ ਸਕਸਰਆ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਿਾਰੀਆਂ 
ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਲਈ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

• ਕੇਵਲ “ਹਾਂ” ਦਾ ਭਾਵ “ਹਾਂ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਿਸਹਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਿਕਦਾ।

ਿਸਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਸਚਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨਾ

ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਮਝ ਨੂੰ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ:

ਛੋਟੇ ਬਸਚਆਂ ਨਾਲ:

• ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਨੱਿੀ ਿਾਂ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜੇ ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਬਾਰੇ “ਿੰਕੇਤਾਂ” ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਓ।

• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿ ਿਮਝ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਰੀਰ ਦ ੇ
ਮਾਲਕ ਉਹ ਖੁਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜੰ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

• ਦੀ ਇਿ ਬਾਰੇ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਸਕ ਿੇਕਰ ਉਹ ਸਕਿ ੇ
ਅਸਿਹੀ ਿਸਿਤੀ ਸਵੱਚ ਿਨ ਸਿਿਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮਾ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਿੀ ਤਾਂ 
ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਿੀ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਓ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿੁਣਨ 
ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਿ ਬਾਰ ੇ
ਦੱਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਿਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਡੇ ਬਸਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਾਨਾਂ ਨਾਲ:

• ਿੈਕਿੁਐਸਲਟੀ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ, ਿਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱੁਲਾਂ 
ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

• ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭੰਨ ਿਸਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਓ, ਸਿੱਿ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋ
ਿਕਦੀ ਹੈ।

• ਿਸਹਮਤੀ, ਦਬਾਅ, ਜ਼ਬਰਦਿਤੀ, ਿੋੜ-ਤੋੜ, ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਿੈਕਿੁਅਲ 
ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਦੱਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿੁਣੋਗੇ।

• ਗੈਰ-ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿੈਕਿ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ, ਿਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਸਮਕ 
ਨਤੀਸਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ

www.sexualityandu.ca ਤੇ ਿੈਕਿ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ 
ਓਂਟਾਸਰਓ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਔਫ ਰੇਪ ਕਰਾਈਸਿਿ ਿੈਂਟਰ (Ontario Coalition of Rape Crisis Centres)  
www.sexualassaultsupport.ca/page-535967
ਿਸਹਮਤੀ ਅਤੇ ਿੈਕਿੁਅਲ ਸਹੰਿਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਸਖਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ-ਆਧਾਸਰਤ ਅਸਧਐਨ ਿਮੂਹ www.consented.ca
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