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ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਸਿਆਣ ਨੂੰ  
ਵਧਾਉਣ ਵਾਿੇ ਪਸਿਵਾਿਕ ਸਵਹਾਿ

Family Acceptance Project® (ਪਸਿਵਾਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਸ਼ਰੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟਰੋਘੱਟ 50 ਅਸਜਹੇ ਿਕਾਿਾਤਮਕ ਵਤੀਿੇ ਹਨ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਡਪਿੈਸ਼ਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਅਵੈਧ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦੇ 

ਉਪਯਰੋਗ ਵਿਗੇ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਸਿਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਤਮ-ਿੰਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਛਰੋਟੀ ਸਜਹੀ ਤਬਦੀਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਕੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 

ਿੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਸਿਆ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਸਿਵਿਤਨ ਸਿਆ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪਸਿਵਾਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਿ ਹੈ|

ਪਸਿਵਾਿ ਿਮਿਥਨ ਜੀਵਨ ਿੱਸਿਆ ਕਿਦਾ ਹੈ!

ਕੁਝ ਿਹਾਇਕ ਵਤੀਿੇ...

ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਦੱਿਰੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਿਨੂੰ 

ਸਪਆਿ ਕਿਦੇ ਹਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਿੰਗਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ 

ਿਮਿਥਨ ਕਿਰੋ

ਇਹ ਿਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ ਸਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਸਿਵਾਿ ਵਾਿੇ 
ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨਾਿ 

ਿਸਤਕਾਿ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਪਤਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ LGBTQ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਿਨੂੰ 

ਿਨੇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਫਰੋਿਟਿ 
ਬੱਚੇ ਨਾਿ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ 

LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ 
ਗੱਿ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 

ਿਸਤਕਾਿ ਨਾਿ ਿੁਣਰੋ 
-  

ਫੇਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਣਨ ਸਵੱਚ 
ਅਿੁਸਵਧਾਜਨਕ ਿੱਗੇ ਜਾ ਂ

ਤੁਿੀਂ ਿਰੋਚਦੇ ਹਰੋਵੋਂ ਸਕ ਗੇਅ ਜਾ ਂ
ਟਿਾਿਂਜੈਂਡਿ ਹਰੋਣਾ ਗ਼ਿਤ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਰੋ ਸਕ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ ਹਰੋਿ 

ਿਰੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਣ ਸਵਚ ਤੁਿੀਂ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਕੀ - ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ - 

ਮਦਦ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹਰੋ

ਅਸਜਹੇ ਿਮੂਹ ਿੱਭਰੋ ਜਰੋ 
ਤੁਹਾਡੀ LGBTQ ਿੰਤਾਨ 

ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਦਾ ਮਾਨਤਾ 
ਨਾਿ ਿਵਾਗਤ ਕਿਨ

ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਿਰੋ 
ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿਮਿਥਨ 

ਿਈ ਮੌਜੂਦ ਹਰੋਵਰੋਗੇ - ਭਾਵੇਂ ਸਕ 
ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾ ਂਨਾ 

ਿਮਝਦੇ ਹਰੋਵਰੋ

ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਿਰੋਕ LGBTQ 
ਿਰੋਕਾ ਂਬਾਿੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ 

ਸਟੱਪਣੀਆ ਂਕਿਨ ਤਾ ਂ
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਜ਼ੀਿਰੋ ਜਾ ਨਾ-ਬਿਾਬਿ 
ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਮਿਥਨ ਵਤੀਿੇ

ਵਧੇਿੇ ਜਾ 
ਦਿਸਮਆਨੀ 
ਪਸਿਵਾਿਕ 

ਿਮਿਥਨ ਵਤੀਿੇ

ਉੱਚਤਮ 
ਪਸਿਵਾਿਕ 
ਿਮਿਥਨ 

ਵਤੀਿੇ

ਿਵੀਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਿਵੀਸਰਿਤੀ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੋਿਮਾ ਂਅਤੇ ਭਿਾਈ ਬਾਿੇ ਹਰੋਿ ਜਾਣਨ ਿਈ - Family Acceptance Project® (ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਵੀਸਰਿਤੀ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ): https://familyproject.sfsu.edu
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ਅਸਜਹੇ ਪਸਿਵਾਿਕ 
ਿਹਾਇਤਾ ਿਮੂਹ ਅਤੇ 
ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਸਵੱਚ 

ਸਹੱਿਾ ਿਵਰੋ ਜਰੋ LGBTQ 
ਬੱਸਚਆ ਂਵਾਿੇ ਪਸਿਵਾਿਾ ਂ
ਿਈ ਹਨ| ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ 

ਿਮਿਥਨ, ਿਹਾਿਾ ਅਤੇ 
ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਿਵਰੋ ਤਾ ਂਜਰੋ 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ 

ਦੇ ਿਮਿਥਕ ਬਣ ਿਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
LGBTQ ਿਰੋਿ ਮਾਡਿਾ ਂ

ਨਾਿ ਸਮਿਵਾਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਿ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਵਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ 

ਕਿਰੋ ਜਰੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਿੰਗਕ 
ਪਛਾਣ ਨਾਿ ਮੇਿ ਿਾਦਂਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਧਾਿਮਕ ਆਗੂਆ ਂਨਾਿ 
ਗੱਿ ਕਿਰੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਿਮਾਜ LGBTQ ਿਮਿਥਕ ਬਣ 
ਿਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਕਰੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਿ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 

LGBTQ ਪਛਾਣ ਕਾਿਣ 
ਦੁਿਸਵਹਾਿ ਕਿੇ - ਭਾਵੇਂ 

ਘਿ ਸਵੱਚ, ਿਕੂਿ 
ਸਵੱਚ, ਿੰਪਿਦਾ ਸਵੱਚ, 
ਬਿਾਦਿੀ ਸਵੱਚ - ਤਾ ਂ
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਪੱਿ ਸਵੱਚ ਿੜ੍ੇ ਹਰੋਵਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ 

ਿੁੱਿ੍ ਕੇ ਗੱਿ ਕਿਰੋ

ਭਿਰੋਿਾ ਿੱਿਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਇਕ ਿੁਸ਼ LGBTQ 
ਬਾਿਗ ਹਰੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਰੋ ਸਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ 
ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹਰੋਵੇਗਾ

ਉਨ੍ਾ ਂਿੰਗਠਨਾ ਂਦੇ 
ਨਾਿ ਿਵੈ-ਿੇਵਾ ਕਿਰੋ 
ਜਰੋ LGBTQ ਿਰੋਕਾ ਂਦਾ 
ਿਮਿਥਨ ਕਿਦੇ ਹਨ

ਸਡਪਿੈਸ਼ਨ ਹਰੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾਸਬਹਤਿ ਸਿਹਤ

ਉਚੇਿਾ ਿਵੈ-ਮਾਣ ਆਤਮਘਾਤ ਦੀ ਕਰੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਿਨ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਮਾਜਕ ਿਮਿਥਨ ਆਤਮਘਾਤ ਬਾਿੇ ਿਰੋਚਣ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ

ਸਬਹਤਿ ਪਸਿਵਾਿਕ ਿੰਬੰਧ ਅਵੈਧ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਯਰੋਗ ਦੀ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ

ਸਜੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਜਹਾ ਸਵਹਾਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਵਾਿੇ ਕਿਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਵਾਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ|

ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਮਿਥਨ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਜਰੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਵਚ ਮਦਦਗਾਿ ਹੈ

ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਦੱਿਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਉਨ੍ਾ ਂਉੱਪਿ ਮਾਣ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
LGBTQ ਦਰੋਿਤਾ ਂਦਾ 
ਆਪਣੇ ਘਿ ਸਵਚ 

ਿੁਆਗਤ ਕਿਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ LGBTQ 
ਿਮੂਹਾ ਂਅਤੇ ਿਮਾਗਮਾ ਂ

ਸਵਚ ਸਿਆਓ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਮਸਿੰਗਤਾ, 

ਸਿੰਗੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 
ਇਜ਼ਹਾਿ ਬਾਿੇ 

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਿ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ 

ਿਟੀਕ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਣ  ਵਾਲੇ ਪਸਿਵਾਿਕ ਸਵਹਾਿFamily Acceptance Project® (ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਵੀਸਰਿਤੀ ਪ੍ੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋਘੱਟ 50 ਅਸਜਹੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਵਤੀਿੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਿਨਾਕ ਹਨ| ਉਹਨਾ ਂ

ਖ਼ਤਸਿਆ ਂਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਡਪਿੈਸ਼ਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਅਵੈਧ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ, HIV ਅਤੇ ਯੌਨ ਿੰਰਿਮਕ ਬੀਮਾਿੀਆ ਂ(STIs)| ਪਸਿਵਾਿਕ ਅਪ੍ਵਾਨਗੀ ਬੇਘਿੀ ਅਤੇ ਫੌਿਟਿ ਕੇਅਿ ਤੇ ਨਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ 

ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ|
ਸਿਆਦਾਤਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਵਾਲੇ ਅਸਜਹਾ ਵਤੀਿਾ ਸਚੰਤਾ ਤੇ ਸਫਕਿ ਵਜੋਂ ਕਿਦੇ ਹਨ - ਆਪਣੀ LGBTQ ਿੰਤਾਨ ਨੂੰ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਸਫੱਟ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਅਤੇ ਨੁਕਿਾਨ 

ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ|ਪਸਿਵਾਿਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਮਝਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿੋ ਸਕ ਅਸਜਹੇ ਅਿਵੀਸਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸਵਹਾਿ ਨੁਕਿਾਨਦਾਇਕ ਹਨ!ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਵਤੀਿੇ...ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
LGBTQ ਦੋਿਤ 

ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣਾ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ 

ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਨਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਜਾ ਂਸਲੰਗਕ ਪ੍ਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਿਨਾ

ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਮਾਗਮਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਸਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਿਨਾ

ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ LGBTQ 

ਪਛਾਣ ਕਾਿਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਨਾਲ ਦੁਿਸਵਹਾਿ 
ਕਿਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ 
ਦੇਣਾ।

ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਦੱਿਣਾ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾ ਂ

ਤੋਂ ਸ਼ਿਸਮੰਦਾ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਿਣਾ 
ਸਕ LGBTQ ਹੋਣਾ ‘‘ਬੱਿ 

ਇੱਕ ਦੌਿ ਹੈ"

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਮਸਲੰਗਤਾ, ਸਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਿਹਾਿ ਨੂੰ ਸਤਆਗਣ ਲਈ ਧਿਮ ਦੀ 

ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿੂਪ, ਪਸਹਿਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨੂੰ ‘‘ਘਟਾਉਣ’’ ਲਈ ਕਸਹਣਾ

ਿਵੀਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਿਵੀਸਰਿਤੀ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੋਖਮ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਨ ਲਈ - Family Acceptance Project® (ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਵੀਸਰਿਤੀ ਪ੍ੋਜੈਕਟ): https://familyproject.sfsu.edu© 2021, Caitlin Ryan, PhD

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
LGBTQ ਪਛਾਣ ਨੂੰ 

ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਿਨੂੰ 
ਸਕਿੇ ਥੈਿੇਸਪਿਟ ਜਾ ਂ

ਧਾਿਸਮਕ ਆਗੂ ਕੋਲ 
ਲੈ ਜਾਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਂਿੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪੂਜਾ-
ਪਾਠ ਕਿਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਿ ਨਾਮ 
ਜਾ ਂਪੜਨਾਵਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਤਣਾ 
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਲੰਗਕ ਪਛਾਣ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, 
ਥੱਪੜ ਮਾਿਨਾ ਜਾ ਂਸਜਿਮਾਨੀ ਿੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ LGBTQ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਕਸਹਣਾ ਸਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂ

ਦੀ ਿਮਸਲੰਗਤਾ ਜਾ ਂ
ਸਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਕਾਿਨ 
ਿੱਬ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਿਾ 

ਦੇਵੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸਹਨਣ ਜਾ ਂਵੱਲ ਿੱਖਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਲੰਗੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਕਿਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
LGBTQ ਹੋਣ ਕਿਕੇ 

ਘਿੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾਵਾ ਂਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ LGBTQ 
ਹਨ

ਿੀਿੋ ਜਾ ਨਾ-ਬਿਾਬਿ  ਪਸਿਵਾਿਕ ਅਿਵੀਸਰਿਤੀ ਵਤੀਿੇ

3 x ਸਡਪਿੈਸ਼ਨ
2 x ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਵਚਾਿ 

6 x ਸਡਪਿੈਸ਼ਨ

8 x ਆਤਮਘਾਤੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾ ਂ

3 x ਯੌਨ ਿੋਗਾ ਂ(HIV/STD) ਦਾ ਖ਼ਤਿਾ

3 x ਅਵੈਧ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ

5.5 x ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਵਚਾਿ

2 x ਆਤਮਘਾਤੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾ ਂ
1.5 x ਅਵੈਧ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਵਧੇਰੇ ਜਾ  
ਦਿਸਮਆਨੀ ਪਸਿਵਾਿਕ ਅਿਵੀਸਰਿਤੀ ਵਤੀਿੇ

ਉੱਚਤਮ  
ਪਸਿਵਾਿਕ 

ਅਿਵੀਸਰਿਤੀ ਵਤੀਿੇ

ਸਜੰਨਾ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਅਸਜਹਾ ਵਤੀਿਾ ਮਾਪੇ ਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਵਾਲੇ ਕਿਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਵਾਿਤੇ ਖ਼ਤਿਨਾਕ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ 
ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਨ ਦੇਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਦਾ (ਜਾ ਂਘੱਟ) ਮਿਦਾਨਾ ਜਾ ਂਜਨਾਨਾ ਬਣਨ ਲਈ 
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ LGBTQ ਿਹਾਇਤਾ ਿਮੂਹਾ ਂਜਾ ਂ
ਿੇਵਾਵਾ ਂਸਵਚ ਭਾਗ ਨਾ 

ਲੈਣ ਦੇਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਿਾਹਮਣੇ ਦੂਸਜਆ ਂ
ਨੂੰ LGBTQ ਲੋਕਾ ਂ

ਬਾਿੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ 
ਦੇਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਸਿਆਣ ਨੂੰ  
ਵਧਾਉਣ ਵਾਿੇ ਪਸਿਵਾਿਕ ਸਵਹਾਿ

Family Acceptance Project® (ਪਸਿਵਾਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਸ਼ਰੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟਰੋਘੱਟ 50 ਅਸਜਹੇ ਿਕਾਿਾਤਮਕ ਵਤੀਿੇ ਹਨ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਡਪਿੈਸ਼ਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਅਵੈਧ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦੇ 

ਉਪਯਰੋਗ ਵਿਗੇ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਸਿਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਤਮ-ਿੰਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਛਰੋਟੀ ਸਜਹੀ ਤਬਦੀਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਕੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 

ਿੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਸਿਆ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਸਿਵਿਤਨ ਸਿਆ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪਸਿਵਾਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਿ ਹੈ|

ਪਸਿਵਾਿ ਿਮਿਥਨ ਜੀਵਨ ਿੱਸਿਆ ਕਿਦਾ ਹੈ!ਕੁਝ ਿਹਾਇਕ ਵਤੀਿੇ...
ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਿਰੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਿਨੂੰ ਸਪਆਿ ਕਿਦੇ ਹਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੰਗਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਿਮਿਥਨ ਕਿਰੋ ਇਹ ਿਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਸਿਵਾਿ ਵਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨਾਿ ਿਸਤਕਾਿ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ LGBTQ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਿਨੂੰ ਿਨੇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਫਰੋਿਟਿ ਬੱਚੇ ਨਾਿ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ ਗੱਿ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਸਤਕਾਿ ਨਾਿ ਿੁਣਰੋ -  ਫੇਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਣਨ ਸਵੱਚ ਅਿੁਸਵਧਾਜਨਕ ਿੱਗੇ ਜਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿਰੋਚਦੇ ਹਰੋਵੋਂ ਸਕ ਗੇਅ ਜਾ ਂਟਿਾਿਂਜੈਂਡਿ ਹਰੋਣਾ ਗ਼ਿਤ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਰੋ ਸਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ ਹਰੋਿ ਿਰੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਣ ਸਵਚ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਕੀ - ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ - ਮਦਦ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹਰੋ

ਅਸਜਹੇ ਿਮੂਹ ਿੱਭਰੋ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੀ LGBTQ ਿੰਤਾਨ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਨਾਿ ਿਵਾਗਤ ਕਿਨ
ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਿਰੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿਮਿਥਨ ਿਈ ਮੌਜੂਦ ਹਰੋਵਰੋਗੇ - ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾ ਂਨਾ ਿਮਝਦੇ ਹਰੋਵਰੋ

ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਿਰੋਕ LGBTQ ਿਰੋਕਾ ਂਬਾਿੇ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਸਟੱਪਣੀਆ ਂਕਿਨ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਜ਼ੀਿਰੋ ਜਾ ਨਾ-ਬਿਾਬਿ ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਮਿਥਨ ਵਤੀਿੇ

ਵਧੇਿੇ ਜਾ ਦਿਸਮਆਨੀ ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਮਿਥਨ ਵਤੀਿੇ

ਉੱਚਤਮ 
ਪਸਿਵਾਿਕ 
ਿਮਿਥਨ 
ਵਤੀਿੇ

ਿਵੀਸਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਿਵੀਸਰਿਤੀ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੋਿਮਾ ਂਅਤੇ ਭਿਾਈ ਬਾਿੇ ਹਰੋਿ ਜਾਣਨ ਿਈ - Family Acceptance Project® (ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਵੀਸਰਿਤੀ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ): https://familyproject.sfsu.edu

© 2021, Caitlin Ryan, PhD

ਅਸਜਹੇ ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਹਾਇਤਾ ਿਮੂਹ ਅਤੇ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਸਵੱਚ ਸਹੱਿਾ ਿਵਰੋ ਜਰੋ LGBTQ ਬੱਸਚਆ ਂਵਾਿੇ ਪਸਿਵਾਿਾ ਂਿਈ ਹਨ| ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਿਮਿਥਨ, ਿਹਾਿਾ ਅਤੇ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਿਵਰੋ ਤਾ ਂਜਰੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਮਿਥਕ ਬਣ ਿਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ LGBTQ ਿਰੋਿ ਮਾਡਿਾ ਂਨਾਿ ਸਮਿਵਾਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਵਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਰੋ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਨਾਿ ਮੇਿ ਿਾਦਂਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਧਾਿਮਕ ਆਗੂਆ ਂਨਾਿ ਗੱਿ ਕਿਰੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਾਜ LGBTQ ਿਮਿਥਕ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਕਰੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਿ ਉਹਨਾ ਂਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਕਾਿਣ ਦੁਿਸਵਹਾਿ ਕਿੇ - ਭਾਵੇਂ ਘਿ ਸਵੱਚ, ਿਕੂਿ ਸਵੱਚ, ਿੰਪਿਦਾ ਸਵੱਚ, ਬਿਾਦਿੀ ਸਵੱਚ - ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਿ ਸਵੱਚ ਿੜ੍ੇ ਹਰੋਵਰੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਬਾਿੇ ਿੁੱਿ੍ ਕੇ ਗੱਿ ਕਿਰੋ
ਭਿਰੋਿਾ ਿੱਿਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਿੁਸ਼ LGBTQ ਬਾਿਗ ਹਰੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਰੋ ਸਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹਰੋਵੇਗਾ

ਉਨ੍ਾ ਂਿੰਗਠਨਾ ਂਦੇ ਨਾਿ ਿਵੈ-ਿੇਵਾ ਕਿਰੋ ਜਰੋ LGBTQ ਿਰੋਕਾ ਂਦਾ ਿਮਿਥਨ ਕਿਦੇ ਹਨ

ਸਡਪਿੈਸ਼ਨ ਹਰੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ

ਸਬਹਤਿ ਸਿਹਤ
ਉਚੇਿਾ ਿਵੈ-ਮਾਣ

ਆਤਮਘਾਤ ਦੀ ਕਰੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਿਨ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਮਾਜਕ ਿਮਿਥਨ
ਆਤਮਘਾਤ ਬਾਿੇ ਿਰੋਚਣ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ

ਸਬਹਤਿ ਪਸਿਵਾਿਕ ਿੰਬੰਧ
ਅਵੈਧ ਨਸਸ਼ਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਯਰੋਗ ਦੀ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ

ਸਜੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਜਹਾ ਸਵਹਾਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਸਿਵਾਿ ਵਾਿੇ ਕਿਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਵਾਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ|

ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਮਿਥਨ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਜਰੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਵਚ ਮਦਦਗਾਿ ਹੈ

ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਿਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਉੱਪਿ ਮਾਣ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ LGBTQ ਦਰੋਿਤਾ ਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਿ ਸਵਚ ਿੁਆਗਤ ਕਿਰੋ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ LGBTQ ਿਮੂਹਾ ਂਅਤੇ ਿਮਾਗਮਾ ਂਸਵਚ ਸਿਆਓ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਮਸਿੰਗਤਾ, ਸਿੰਗੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਿ ਬਾਿੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਿ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਿਟੀਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰੋ

LGBTQLGBTQ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭਚਵੱਖ ਦੇ ਚਨਰਮਾਣ ਲਈ
Family Acceptance Project®(ਪਰਿਵਾਿਕ ਸਵੀਰਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੇ ਪਰੋਸਟਿ 

Family Acceptance Project® (FAP) (ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ,ਂ ਚਿਚਕਤਸਕਾ,ਂ ਧਾਰਚਮਕ ਆਗੂਆ,ਂ LGBTQ 
ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਤੇ ਹਰੋਰ ਲਰੋਗਾ ਂਨੂੰ ਚਸੱਚਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੋਧ-ਅਧਾਚਰਤ ਪਰੋਸਟਰ ਪ੍ਕਾਚਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਰੋ LGBTQ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤ ਅਤੇ 
ਹਰੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਚਜਆ ਂਨੂੰ ਰਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚਸਹਤਮੰਦ ਭਚਵੱਖ ਬਣਾਉਣ ਚਵੱਿ, ਪਚਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਚਮਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪਰੋਸਟਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤਾ ਂਚਵਿ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਜਨਤਾ, ਪਚਰਵਾਰਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆ,ਂ ਚਿਚਕਤਸਕਾ,ਂ ਧਾਰਚਮਕ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ LGBTQ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਚਸੱਚਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕ ਪਚਰਵਾਰਕ 
ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਚਰਿਤੀ ਦਾ LGBTQ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੀ ਚਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਚਰਆ ਂਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਘਾਤ, ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਸ 
ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

• ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਚਸੱਚਖਆ ਅਤੇ ਚਨਵਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਚਂਕ LGBTQ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੇ ਪਚਰਵਾਰ ਅਸਵੀਚਰਿਤੀ ਘਟਾਕੇ ਉਹਨਾ ਂਲਈ 
ਜਰੋਖਮ ਘਟਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਖਰੋਜ ਅਧਾਿਤ ਰਸੱਰਖਆਦਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨ - ਇਹ ਪਰੋਸਟਰ, FAP ਦੇ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਚਖਆ ਕੀਤੇ ਅਚਧਐਨਾ ਂਅਤੇ 
ਜਾਤੀ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਚਮਕ ਚਵਚਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ LGBTQ ਬੱਚਿਆ ਂਨਾਲ ਪਚਰਵਾਰਕ 
ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। FAP ਦੀ ਖਰੋਜ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਚਿਆਦਾ ਖਾਸ 
ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਚਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਚਵਹਾਰਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰੋ ਮਾਪੇ, ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, 
LGBTQ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤੀਚਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। FAP ਦੇ ਖਰੋਜਾਰਥੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਚਦਖਾਉਣ 
ਲਈ ਇਨ੍ਾ ਂਚਵਹਾਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਚਪਆ ਹੈ ਚਕ ਪਚਰਵਾਰਕ ਅਸਵੀਚਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਚਵਹਾਰ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਆਤਮਘਾਤੀ ਵਤੀਰੇ, 
ਚਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨਚਸ਼ਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ HIV ਸਮੇਤ ਯੌਨ ਸੰਰਿਮਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ,ਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਿਰੋਖਮਾ ਂ ਚਵਿ ਯਰੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। FAP ਦੀ ਖਰੋਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਪਚਰਵਾਰ ਦੇ ਸਵੀਚਰਿਤੀ 
ਵਾਲੇ ਚਵਹਾਰ ਿਰੋਖਮ ਚਵਰੁੱਧ ਸੁਰੱਚਖਆ ਚਵਿ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਚਵਿ ਚਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
FAP ਦੇ ਹਰੋਰ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਰਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾਕਾਰੀ ਸੰਸਾਧਨ, ਚਜਨ੍ਾ ਂਚਵਿ ਅਚਜਹੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ 
ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਸੱਚਖਆ ਚਕਤਾਬਿੇ ਅਤੇ ਵੀਚਿਓਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ LGBTQ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਆਤਮਘਾਤ 
ਦੀ ਰਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਚਭਆਸ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਚਨਆ ਚਗਆ ਹੈ - ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਰੋਸਟਰ ਉਹਨਾ ਂ
ਹੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਂਉੱਤੇ ਅਧਾਚਰਤ ਹਨ।

ਪਰੋਸਟਿਾ ਂਦੇ ਰਵਰਿੰਨ ਪ੍ਤੀਿੂਪ - FAP ਨੇ ਪਰੋਸਟਰਾ ਂਦੇ 3 ਸੰਸਕਰਣਾ ਂਨੂੰ ਅੰਗਰੇਿੀ ਅਤੇ ਸਪੈਚਨਸ਼ ਚਵਿ 
ਪ੍ਕਾਚਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂ ਚਵਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 1) ਇਕ ਆਮ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਸੰਸਕਰਣ; 2) ਇਕ 
ਪਚਰਵਾਰਕ ਅਸਵੀਚਰਿਤੀ ਸੰਸਕਰਣ; ਅਤੇ 3) ਇੱਕ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਜਰੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੈਚਟੰਗ 
ਚਵੱਿ ਵਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕੇ ਚਕਉਂਚਕ ਇਸ ਚਵੱਿ ਿੇਚਟੰਗ ਸੰਬੰਚਧਤ ਪਚਰਵਾਰਕ ਚਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

FAP ਦੇ ਸ਼ਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਚਕ ਇੱਕ ਛਰੋਟਾ ਚਜਹਾ ਬਦਲਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਿਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ, 
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਉਹਨਾ ਂਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਚਰਆ ਂਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ LGBTQ 
ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ, ਨਕਾਰਨ ਜਾ ਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਯਰੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹਨਾ ਂ ਵਤੀਚਰਆ ਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਦੇ 
ਆਤਮਘਾਤ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘੱਟ ਹਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਿੰਗੇ ਭਚਵੱਖ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਧੇਗੀ| ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪੇ 

ਉਹਨਾ ਂਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਚਰਆ ਂਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਰੋ FAP ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਹਨ; ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ 
ਚਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਚਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਚਰਆ ਂਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਮੁਲਾਕਂਣ - FAP ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਕ ਪਰੋਸਟਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ,ਂ ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਹਰੋਰਾ ਂਉੱਪਰ 
ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਈ ਪਰੋਸਟਰਾ ਂਨੂੰ ਿਾਊਨਲਰੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂFAP ਇਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਚਂਕ FAP ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਛਰੋਟੇ ਆਨਲਾਈਨ 
ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਫਰੋਨ ਇਟੰਰਚਵਊ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੁਰਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਿੱਲ ਸਕੇ ਚਕ ਬੱਚਿਆ,ਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਇਹਨਾ ਂ
ਪਰੋਸਟਰਾ ਂਦਾ ਕੀ ਪ੍ਭਾਵ ਚਪਆ ਹੈ।

ਪਰੋਸਟਿਾ ਂਨੂੰ ਰਕੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਹਰ ਕਰੋਈ ਇਹਨਾ ਂਪਰੋਸਟਰਾ ਂਦੇ ਕੈਮਰਾ-ਚਤਆਰ ਪ੍ਚਤਰੂਪਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਚਪ੍ੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ FAP ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਿਾਊਨਲਰੋਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਪ੍ੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨਾ ਂਪਰੋਸਟਰਾ ਂਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪਰੋਸਟਰ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਰੋ ਪਰੋਸਟਰਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਯਰੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਚਦੰਦਾ ਹੈ।



 https://familyproject.sfsu.edu/

ਿਾਸ਼ਾਵਾ ਂ- ਇਹ ਪਰੋਸਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਿੀ ਅਤੇ ਸਪੈਚਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਚਵਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚਜਵੇਂ ਹੀ ਹਰੋਰ ਫੰਿ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰੋਸਟਿਾ ਂਦਾ ਆਕਾਿ - FAP ਦੇ ਪਰੋਸਟਰ ਦਾ ਬੁਚਨਆਦੀ ਆਕਾਰ 24” x 36” ਹੈ ਤਾ ਂਜਰੋ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਤੰਿਾਰ ਕਮਰੇ, ਹਾਲਵੇਅ, ਕਲੀਚਨਕਲ ਚਨਰੀਖਣ ਕਮਰੇ, ਲਾਈਬ੍ੇਰੀ ਅਤੇ 
ਚਸਖਲਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਚਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਪ੍ੰਟ ਦੇ ਹਰੋਰ ਆਕਾਰਾ ਂਚਵਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 18” x 24,” 11” x 17,” ਅਤੇ 8.5” x 11” ਚਫਰੱਜ ਉੱਪਰ ਟੰਗਣ ਲਈ, 
ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਤੀਚਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾ ਂਚਵਖੇ ਹੈਂਿਆਊਟ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ।

ਪਰੋਸਟਿਾ ਂਨੂੰ ਵਿਤਣਾ - ਪਰੋਸਟਰਾ ਂਨੂੰ ਚਕਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਾ ਂਚਵਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਕਲੀਚਨਕ; ਸਕੂਲ; ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸੇਵਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂ
ਏਜੰਸੀਆ;ਂ ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਚਵਹਾਰਾਤਮਕ ਚਸਹਤ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ;ਂ ਰਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ; ਬਾਲ ਉਤਪੀੜਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ; ਆਤਮਘਾਤ ਰਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾ;ਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ; ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਭਲਾਈ, ਚਕਸ਼ਰੋਰਾ ਂਲਈ ਚਨਆ,ਂ ਬੇਘਰਪੁਣੇ, ਚਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ; ਕਾਲਜ ਕਾਊਂਸਚਲੰਗ ਸੈਂਟਰ; 
ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਸੈਂਟਰ; ਮਨਪ੍ਿਾਵੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ; ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆ ਂਅਤੇ ਧਾਰਚਮਕ ਇਕੱਠ।

• ਸਕੂਲ - ਸਕੂਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂ(ਕਾਊਂਸਲਰ, ਮਾਚਪਆ ਂਦੇ ਐਿਵਰੋਕੇਟ, ਮਨੋਚਿਚਕਤਸਕ, ਨਰਸਾ,ਂ ਸਰੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ); ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਚਨਕ; ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ 
ਅਤੇ ਚਸਹਤ ਮੇਚਲਆ ਂ’ਤੇ LGBTQ ਸੰਸਾਧਨਾ ਂਸਮੇਤ ਪੇਰੈਂਟ ਟੇਬਲ ’ਤੇ; ਹਾਲਵੇਅ; ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਚਵਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ; ਚਵਚਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾ ਂਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਏ (GSA) ਚਵਿ ਵਰਤੋਂ 
ਲਈ

• ਕਲੀਰਨਕਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂ- ਚਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ; ਇਤੰਿਾਰ ਕਮਰੇ; ਮੁਲਾਕਂਣ, LGBTQ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਰੋਕਾ ਂਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਕਾਊਂਸਚਲੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਚਸੱਚਖਆ; 
ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਚਰਵਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ; ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਕ ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਚਰਿਤੀ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਮਚਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਚਰਵਾਰ 
ਦੀਆ ਂਪ੍ਤੀਚਰਿਆਵਾ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਚਵਹਾਰਾ ਂਦੇ LGBTQ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਚਵਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ; ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜ 
ਕਾਊਂਸਚਲੰਗ ਕੇਂਦਰਾ ਂਚਵਿ

• ਰਨੱਜੀ ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਵਿਤੋਂ - ਘਰ ਚਵਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਚਦਓ; ਪਚਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਅਤੇ ਚਨਯਮਤ ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ 
ਲਈ ਪਚਰਵਾਰਕ ਥਾਵਾ ਂ’ਤੇ ਟੰਗਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਰੋ ਚਕ ਇਹ ਚਵਹਾਰ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸੰਿਾਰ, ਜੁੜਾਵ, ਅਤੇ ਚਰਸ਼ਚਤਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਭਾਚਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸੰਗ ਸਾਕ ਅਤੇ ਸਚਭਆਿਾਰ 
ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਚਦਓ

• ਸਿਾਵਾ ਂਅਤੇ ਧਾਿਰਮਕ ਸਮੂਹ - ਚਸੱਚਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾ ਂਚਵਿ ਵਰਤਰੋ; ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆ,ਂ ਪੈਸਟਰੋਰਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਇਕੱਠ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਰੋ

• ਿਾਈਚਾਿਕ ਸਮਾਗਮ - ਸਮਾਗਮਾ ਂਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾ ਂਚਵਿ ਹੈਂਿਆਊਟ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਂ’ਤੇ ਸਾਝਂਾ ਕਰਰੋ

• ਰਸਖਲਾਈ - ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਚਜਨ੍ਾ ਂਚਵਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਟਰੇਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਫ਼, ਪਚਰਵਾਰਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾ,ਂ ਚਨਰੰਤਰ 
ਚਸੱਚਖਆ ਅਤੇ ਮਾਚਪਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੇ ਐਿਵਰੋਕੇਟਾ ਂਨਾਲ ਵਰਤਰੋ

ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਫਾਲਰੋ-ਅੱਪ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਹਰੋਰ ਤੋਂ ਪਰੋਸਟਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਿੀ ਸਮਝ ਚਵਿ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਿੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਚਵਿ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹਰੋ ਚਕ ਪਰੋਸਟਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵਰਚਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਦਾ LGBTQ ਬੱਚਿਆ,ਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਭਾਵ ਹੈ - ਜਾ ਂਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ : fap@sfsu.edu

FAMILY ACCEPTANCE PROJECT®

Family Acceptance Project® (ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਵੀਚਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) San Francisco State University ਚਵਖੇ ਇਕ ਖਰੋਜ, 

ਚਸੱਚਖਆ, ਦਖਲਅੰਦਾਿੀ (ਇਟੰਰਵੇਂਸ਼ਨ), ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਰੋ ਚਵਚਵਧ ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਰਕ, 

ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਿਾਚਰਆ ਂਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚਵੱਿ ਆਪਣੇ LGBTQ ਬੱਿੇ ਦਾ ਚਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| FAP ਨੂੰ ਕਰੀਬ 

20 ਸਾਲ ਪਚਹਲਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਸੀ: LGBTQ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਚਰਵਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਚਵਸਤਾਰ ਚਵੱਿ ਸ਼ਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪਚਹਲਾ ਪ੍ਮਾਣ ਅਧਾਚਰਤ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਮਾਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਚਸਸਟਮਾ ਂਅਤੇ ਪਾਰ-ਅਚਭਆਸ ਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ 

ਚਵਿ ਜਰੋਚੜਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਚਵਿ ਚਵਹਾਰਾਤਮਕ ਚਸਹਤ, ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ 

ਪੈਸਟਰੋਰਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾ ਂਜਰੋ LGBTQ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਿਰੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

FAP ਦੇ ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਿਲ ਨੂੰ ਚਵਹਾਰਾਤਮਕ ਚਸਹਤ, ਪਚਰਵਾਰਕ ਸੰਰਖਣ ਅਤੇ ਫਰੋਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਚਵਸ਼ਵਾਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਚਸਕ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜਰੋਚੜਆ ਜਾ ਚਰਹਾ ਹੈ। 

FAP ਦੇ ਦਾਖਲਾਕਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਟਰੌਮਾ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਚਸਕ ਚਵਹਾਰਾਤਮਕ ਥੈਰੇਪੀ (TF-CBT) ਚਵਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਰਹਾ ਹੈ।

FAP, LGBTQ ਬੱਚਿਆ,ਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾ ਂਨੂੰ ਪਚਰਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਚਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੂੰ FAP ਦੇ ਦਾਖਲਾਕਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮਾ ਂਚਵਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਚਵਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Caitlin Ryan, PhD, ACSW
Director, Family Acceptance Project®

fap@sfsu.edu 
ਦੇਸੀ ਰੇਨਬਰੋ ਪੇਰੈਂਟਸ & ਐਲਾਈਿ (desirainbow.org)


