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AAvailable in different languages:

	Somali

	Polish

	Urdu

	Punjabi

	Hindi

	Gujarati

	Bengali

	Romanian
ਸਿੱਖਣ ਿੰਬੰਧੀ ਅਿਮਰਥਤਾ, ਆਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ

ਸਾਈਕੋਟ੍ੋਪਿਕ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਰ ੋਕਣ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇ ਜੀਵਨ ਿੱਧਰ ਨੂੰ  ਪਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ  

ਸਾਰਿਆ ਂਦੁਆਿਾ ਰਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਿਨਾ।
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STOMP ਕੀ ਹੈ?

STOMP ਇਗੰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਟ੍ੋਵਿਕ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਲੋੜ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿ੍ੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਿੰਨੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਿਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਕਈ ਿਾਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ  ਿੀ ਵਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂ
ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਚੁਣੌਤੀਿੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸੱਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਆਵਟਜ਼ਮ ਜਾ ਂਦੋਿਾ ਂਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ  ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਘੱਟ ਦਿਾਈ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਜਾ ਂਦਿਾਈ ਦੀ ਵਬਲਕੁਲ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਿੇ।

STOMP ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ  ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹੀ 
ਦਿਾਈ ਵਮਲੇ, ਸਾਵਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ  ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹੋਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ 
ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।

STOMP ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
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ਿਾਈਕੋਿੋ੍ਸਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ

ਸਾਈਕੋਟ੍ੋਵਿਕ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਅਵਜਹੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦਾ ਸਮੂਹ 
ਹਨ ਜੋ ਵਦਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ  ਬਦਲਦੀਆ ਂਹਨ।

ਉਹ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀਆ ਂਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨ, 
ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੌਣ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਵਮਰਗੀ 
ਲਈ ਦਿਾਈਆ ਂਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਿਾਰ ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵਿਹਾਰ 
ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  
ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਜਾ ਂਵਮਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਿਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਸਵੱਚ 
ਅਿਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਬਾਲਗ ਿਾਈਕੋਿੋ੍ਸਿਕ 
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ 
ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਈਕੋਟ੍ੋਵਿਕ ਦਿਾਈਆ ਂਉਸ ਿੇਲੇ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਿੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਗਲਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਮਾੜੇ ਿ੍ਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ

• ਭਾਰ ਿਧਣਾ
• ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾ ਂ'ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ' ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾ।ਂ

ਅਕਸਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਿੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  
ਘੱਟ ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ।

• ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਿਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਿਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੇ।
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ਇਿ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਹੀ ਕਰਨਾ

• ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰਿਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ

• ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਮੇਰੀ ਦਿਾਈ ਦੀਆ ਂਵਨਯਵਮਤ ਸਮੀਵਖਆਿਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ

• ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

• ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਸੰਭਿ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਾਈਕੋਟ੍ੋਵਿਕ ਦਿਾਈ ਲਿਾਂ

• ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ 

ਲੱਭੋ

• ਮੈਨੂੰ  ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ  ਿਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਿ੍ਸ਼ਨ ਿੁੱਛ ਸਕਾਂ

• ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਵਲਆ ਂਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

• ਮੇਰੇ ਿਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਨੂੰ  ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਓ ਵਜਸਦੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

• ਵਿਅਕਤੀ, ਿਵਰਿਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ,ਂ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਨਾਲ ਵਮਲ 
ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂਬਣਾਉਣੀਆਂ

• ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੂੰ  ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 
ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਬਹਤਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ

• ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿ੍ਬੰਵਧਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

• ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ, ਵਜਿੇਂ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 
ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

• ਕੁੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਵਜਿੇਂ 
ਵਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੀਆ ਂਜਾਚਂਾ ਂਲਈ ਜਾਣਾ

• ਲੋਕ ਵਕਿੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਕਿੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

• ‘ਗੱਲਬਾਤ’ ਥੈਰੇਿੀ, ਸਿੀਚ ਥੈਰੇਿੀ, ਵਿਿਸਾਇਕ ਥੈਰੇਿੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਥੈਰੇਿੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

• ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਿਵਰਿਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ  ਿੀ 
ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇ।
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ਆਲੀਆ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਲੀਆ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਿਰ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ MiXit ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 
ਆਲੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ ਨਿੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾ ਂਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਣਾਉ 
ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ  ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਾ।
ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਸਿਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। 
ਆਲੀਆ ਿੰਜ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਾਈਕੋਟ੍ੋਵਿਕ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਿੇਂ ਉਸ 
ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਿੱਧ ਵਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂ
ਹੋਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ

ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ ਹਸਿਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਤਾ ਂਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਿਵਰਿਾਰ ਨੇ ਆਿਣੇ ਜੀਿੀ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਚਵਕਤਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਜੀਿੀ ਨੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਂਸਾਵਰਆ ਂਨੇ 
ਵਮਲ ਕੇ ਆਲੀਆ ਦੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਿਵਰਿਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਸੱਵਖਆ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ 
ਵਸੱਖੇ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੀਆ ਵਬਹਤਰ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
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ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ
STOMP ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲਾ ਂਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ  ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 
ਇਹ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

STOMP ਭਾਈਵਾਲ
• NHS ਇਗੰਲੈਂਡ
• ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਵਸੰਗ 
• ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵਸਕਾਈਵਟ੍ਸਟ 
• ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਜੀਿੀਸ
• ਰੌਇਲ ਫਾਰਮਾਵਸਉਟੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ 
• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਵਜਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ
• ਿਾਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਡਸਵਬਵਲਟੀ ਗਰੁੱਿ (VODG)
• ਵਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾ ਂਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂ100 ਤੋਂ ਿੱਧ ਿ੍ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰਸ
• ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਿੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗਿੇਜ਼ ਥੈਰੇਵਿਸਟਸ RCSLT 
• ਲਰਵਨੰਗ ਵਡਸਵਬਵਲਟੀ ਿ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨੇਟ
• ਇਸ ਵਿੱਚ NHS ਇਗੰਲੈਂਡ, ਕੇਅਰ ਕੁਆਵਲਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨ, ਕਲੀਵਨਕਲ 

ਕਵਮਸ਼ਵਨੰਗ ਗਰੁੱਿ, ਚੈਲੇਂਵਜੰਗ ਵਬਹੇਿੀਅਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ, 
ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਗੰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਮਊਵਜ਼ਕ ਥੈਰੇਿੀ 
• ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਵਕਊਿੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਵਿਸਟ 
• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਡਾਇਟੈਵਟਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟ ਥੈਰੇਿੀ 
• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਸਂ ਥੈਰੇਿੀ 
• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡ੍ਾਮਾ ਥੈਰੇਿੀ 
• ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟ ਥੈਰੇਿੀ 
• ਹੋਰ ਭਾਈਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
visit www.england.nhs.uk/stomp 
ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਿਾਈਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਜਾਂ ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਿਣੇ  
ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਿੱੁਛੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਨਰਿ ਹੋਰ ਿਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ  
ਸਵੱਚ ਵੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਿਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ - ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ 
www.vodg.org.uk/campaigns/stompcampaign

ਹੋਰ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੈਲੇਂਸਜੰਗ ਸਬਹੇਵੀਅਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (CBF)
ਫੈਸਮਲੀ ਿਿੋਰਿ ਲਾਈਨ: 0300 666 0126
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 
ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਿਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਿਜੇ ਤੱਕ 
CBF ਿਾਲੇ ਿਵਰਿਾਰਾ ਂਲਈ ਦਿਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਸੇਧ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ www.challengingbehaviour.org.uk

ਮੈਨਕੈਿ (Mencap)
ਹੈਲਿਲਾਈਨ 0808 808 1111 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨ ਸਿੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਤਕ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ www.mencap.org.uk

ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਸਿਿਸਿਕ ਿੋਿਾਇਿੀ
ਹੈਲਿਲਾਈਨ: 0808 800 4104 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਕ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ www.autism.org.uk/helpline

STOMP ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ MIXit ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਬਹੁਤ 
ਧੰਨਿਾਦ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿੀ ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਡਜ਼ਾਈਨ See Communications CIC ਦੁਆਰਾ
www.see-communications.co.uk
ਤਸਿੀਰਾ ਂPhotosymbols ਅਤ ੇMiXit ਦੁਆਰਾ


