ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤ
COVID-19 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੌਰਾਨ AAPIs ਿਖਲਾਫ ਿਵਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, Asian Americans
Advancing Justice ਅਤੇ Hollaback! ਪੂਰੇ ਅਪ�ੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਸਟ�ਡਰ ਇੰਟਰਵੇਨਸ਼ਨ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਈਸਟ�ਡਰ ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਚੁਅਲ ਟ�ੇਿਨੰ ਗਜ਼ ਪੇਜ
'ਤੇ ਜਾਓ।
Hollaback! ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਈਸਟ�ਡਰ ਇੰਟਰਵ�ਸ਼ਨ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ “5 Ds of Bystander Intervention” (ਬਾਈਸਟ�ਡਰ
ਇੰਟਰਵ�ਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਡੀ) ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਡਸਟ�ੇਕਸ਼ਨ (ਭਟਕਾਉਣਾ) ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਸ ਇਸ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਪਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤ� ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਛੇ ੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ
ਨਾ ਿਦਓ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਕਸੇ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਿਦਖਾਵਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੇ ੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਓ।

•

ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅੜ ਜਾਓ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ
ਕੇ ਕਰੋ।

•

ਦੁਰਘਟਨਾ-ਕਰਨ ਦੇ-ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ ਡੋ ਲ ਿਦਓ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਟੂਏ ਿਵੱਚ� ਿਸੱਕੇ ਿਸੱਟੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ
ਕਰੋ।

ਬੇਸ਼ਕ, ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੀ ਚੁਣੋ। ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਿਬਆਨ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ
ਿਵਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਡੇ ਲੀਗੇਸ਼ਨ (ਸਪੁਰਦਗੀ) ਉਦ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਕਸੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਸਟੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ�ਾਂਿਜਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱ ਭੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਡੈ ਸਕ ਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ
ਕਾਲਜ ਕ�ਪਸ ਿਵਖੇ, ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਫਰੰਟ ਡੈ ਸਕ ਤੇ ਕ�ਪਸ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮ�, ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਸਮ� ਤੁ ਸੀ ਂ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਲੱ ਭੋ ਿਜਸਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕੋ।

PUNJABI (ਪੰਜਾਬੀ) – PA

•

ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਿਬਹਤਰ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

•

ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 311 ਜਾਂ 911 (ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 911 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ, ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀਆਂ ਿਵਚ, ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਕਾਰਨ ਪੁਿਲਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦ�ੜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਨਾਂ ਡਾਕ�ੁ ਮ�ਟ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀ ਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਢੰਗ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਡਾਕ�ੁ ਮ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਵਟਨੇਸ ਤ� ਇਸ ਿਟਪ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਪਿਹਲਾਂ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਿਕਸੇ
ਡੀ (D) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਜਸਨੂੰ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ
ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਬਨਾਂ ਅਨੁ ਮਤੀ ਤ� ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ
ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਸਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਹਸੂ ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਡਾਕ�ੁ ਮ�ਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਅਿਤਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਰਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਫੁਟੇਜ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ
ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਤਜਰਬਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ
ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਰੇਕਟਲੀ ਿਰਸਪਾਂਡ (ਿਸੱਧਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ) ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਸਿਥਤੀ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ: ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ? ਕੀ ਪੀੜਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਸੰਭਵ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਥਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨ�ਾਂ
ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

“ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਿਨਰਾਦਰਜਨਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਆਿਦ।”

•

“ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਿਦਓ।”
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•

“ਇਹ ਸਮਿਲੰ ਗੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, (ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ) ਹੈ, ਆਿਦ।”

ਇੱਥੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋ ਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਬਿਹਸ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਸਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਸੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਭਾਵ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਪਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਤੱਥ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਕ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜਸਨੂੰ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਥਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੂੰ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਡੀਲੇ ਅ (ਦੇਰ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
•

ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਿਰਆ।

•

ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕ�ੁ ਮ�ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੋ।

* ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ: ਅਸੀ ਂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਦਆਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼
ਪਹੁੰਚ।ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
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