
 
 
 
TalkCampus ਇੱਥੇ ਹੈ! 
 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ, ਦਬਾਊ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਸ ਿਨਚੋੜ ਹੀ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਤੇ ਆਓ ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। TalkCampus ਇੱਥੇ ਉਹਨ� 
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੱਸ ਉਸ ਿਕਸੇ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣੇ। ਿਕ�ਿਕ, ਅਸ� ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹ�। 
 
ਅਸ� ਇੱਥੇ ਉਨ� � ਪਲ� ਲਈ ਹ� ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਅਸ� ਇੱਥੇ ਹ� 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਉਸ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬੱਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਿਕ�ਿਕ ਕੋਈ ਹਮੇ�ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)। 
ਯਕੀਨਨ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ �ਪਰ-ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ �ਪਰ-ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਹਮੇ�� ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਿਕ� ਕਰਦੇ ਹ�? 
 
TalkCampus ਿਵਖੇ ਅਸ�  
ਉਹ ਜਗ�ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹ�, ਿਕ�ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਿਮਲ ਕੇ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਪੀਨੱਟ ਬਟਰ ਅਤੇ ਜੈਲੀ ਨ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਪਛਲੇ ਅੱਠ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਲਈ TalkCampus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਦਨ ਜ� ਰਾਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਵ�ਵ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰ�� ਿਵਚ� ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਹ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, 
ਤਣਾਅ, ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਬ�ੇਕ-ਅੱਪ ਜ� ਿਰ�ਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ... ਇਸ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ 
ਨਹ�। ਕੋਈ ਧੱਕੇ�ਾਹੀ ਨਹ�, ਬੱਸ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 
 
ਤ� ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ TalkCampus ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਿਵਚ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੁਣ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠ� ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਮਝੀਏ। 


