ਹਦਿਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ਼ੋਰ
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ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਦਾ ਸਾਉੰਡਟ੍ਰੈਕ
ਬਣਾਓ

ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਜ਼ਿਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਿਰਕਬੁਕ
ੱ

ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂਆਪਿੇ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁ ਿਾਡਾ ਆਪਿਾ MP3
ਪਲੇ ਅਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਿੀ ਪਲੇ ਹਲਸਟ
ਨੂੰ ਆਪਿੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਹਫਰ ਤੁ ਸੀ ਂਕਦੇ ਿੀ ਅਤੇ ਹਕੱਥੇ ਿੀ
ਲੋ ੜ ਿਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਿ ਸਕਦੇ
ਿੋ। ਆਪਿੇ ਸੁਿਨ ਿਾਲੇ ਹਡਿਾਈਸ ਨੂੰ
ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁ ਲ
ੱ ੋ!

ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਦਮਾਗੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿੋਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ
ਵਕਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਧਾ
ਘੰਟਾ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਣ।ੋ
ਂ ਿੈ ਹਕ
ਹਰਸਰਚ ਦਰਸਾਉਦੀ
ਿੁਸਕਲ ਕੰਿ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ
ਤੁ ਿਾਡੀ ਪਲੇ ਹਲਸਟ ਨੂੰ ਸੁਿਨਾ
ਕੰਿ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂਕਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ
ਹਿੱਸਾ ਸੁਹਿਆ ਅਤੇ ਆਪਿੀ
ਹ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਿਸੇਸ ਹਪਛਲੇ
ਪਲ ਤੇ ਪਿੁਚ
ੰ ਗਏ? ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ
ਸੁਿਦੇਆਂ ਕੋਈ ਗਾਿਾ ਸੁਹਿਆ
ਹਜਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਹਕਸੇ ਖਾਸ
ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ?

ਦੂਵਿਆਂ ਨਾਲ ਿੁੜਨਾ

ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਨੱ ਜੀ ਭਾਿਨਾ
ਜਾਂ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਿੁਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਉਿ
ਸਬ ਹਿਲ ਕੇ ਤੁ ਿਾਡੀ ਹ਼ੰਦਗੀ
ਦਾ ਸਾਉੰਡਟ੍ੈਕ ਬਿਾਉਦੇਂ ਿਨ।
2

ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿੁਸਕਲ
ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪਿੀ ਪਲੇ ਹਲਸਟ ਹਿਚ
ਗਾਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿੈ।
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ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਸੰਗੀਤ ਹਨਯੂਰਲ
ੋ ੋ ਹਜਕਲੀ ਪੱਖੋਂ ਹਿਸੇਸ
ਂ ਇਿ ਹਦਿਾਗ ਦੇ ਬਿੁਤ
ਿੈ ਹਕਉਹਕ
ਸਾਰੇ ਹਿੱਹਸਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਿੇਂ ਪ੍ੇਹਰਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਿ
ਿੈ ਹਕ ਭਾਿੇਂ ਹਦਿਾਗ ਦੇ ਕੁ ਝ ਹਿੱਸੇ
ਖਰਾਬ ਿੋਿ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਅਜੇ ਿੀ ਦੂਜੇ
ਹਿੱਹਸਆਂ ਤੱਕ ਪਿੁਚ
ੰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਂ ੈਕ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਹਨੱ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਯੂਰਲ
ੋ ੋ ਹਜਕਲ ਸਾ਼ ਦੀ ਪਾਿਰ ਨਾਲ ਆਪਿੇ ਸਾਉਡਟ੍
ਹਕਿੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਿਨਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਿਨ।
ਇਿ ਸੁਝਾਅ ਹਦਿਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਰਾਿੀ ਂਅ਼ਿਾਏ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਿਨ।
ਉਿ ਸੰਗੀਤ ਸੁਿਨਾ ਜੋ
ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਹਿੱਚ
ਅਰਥਪੂਰਨ ਿੈ, ਹਦਿਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਿ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸਾਨ ਿਨ ਨੂੰ
ਸਾਂਤ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਸਿਾਂ ਹਬਤਾਉਿ
ਹਿਚ ਸਿਾਇਕ ਿੁਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨਾ
ਇਕੱਠੇ, ਸਾਹਖਆਤ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ
ਸੁਿਨਾ, ਤੁ ਿਾਡਾ ਆਪਿਾ ਹਨੱ ਜੀ
ਂ ੈਕ ਰੱਖਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ
ਸਾਉਡਟ੍
ਹਿੱਸਾ ਿੈ। ਹਕਉ ਂਨਾ ਆਪਿੇ ਹਿੱਤਰ
ਜਾਂ ਖਾਸ ਨਾਲ ਆਪਿੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ
ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ?

ਰਾਹਤ
ਹਕਸੇ ਿਾੜੇ ਹਦਨ, ਪਲੇ ਸਹਰਸਟ ਨੂੰ
ਰਾਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਨ
ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਿਾਓ। ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਓ
ਅਤੇ 30 ਹਿੰਟ ਲਈ ਸੁਿ।ੋਂ

18

ਪਲੇ ਹਲਸਟ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ
ਹਦਿਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ਼ੋਰ ਲਈ ਚੈਹਰਟੀ ਿੈ। ਸਾਲਾਂ
ਦੀ ਹਿਹਗਆਨਕ ਹਰਸਰਚ ਹਿਚ ਦਰਸਾਇਆ
ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਦਿਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ਼ੋਰ ਦਾ ਇੱਕ
ਹਨੱ ਜੀ ਪਲੇ ਹਲਸਟ ਨੂੰ ਸੁਿਿਾ ਹ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ
ਅਤੇ ਖੁਸਿਾਲ ਬਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਬੁੱਕਲੈ ਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਹਿਚ ਹਦਿਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਿ਼ੋਰ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਹਕਿੇਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਿ ਿੇਖੋ। ਿਧੇਰੀ ਜਾਿਕਾਰੀ
ਲਈ www.playlistforlife.org.uk 'ਤੇ
ਜਾਓ ਜਾਂ 0141 404 0683' ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਿਰਕਬੁੱਕ ਹਿਚ ਅਸੀ ਂ
ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਆਪਿੇ ਜਾਂ ਆਪਿੇ
ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹਨੱ ਜੀ
ਪਲੇ ਹਲਸਟ ਬਿਾਉਿ ਦੇ
ਪੜਾਿਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਿਾਂਗੇ।

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ
ਂ ਕ
ਸਾਉਡਟ੍
ਰੈ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੜ੍ੋ...

3

ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਜ਼ਿਚ

ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ

ਕਲਾਕਾਰ

ਉਿ ਗਾਿੇ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਦਲਾਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਤੁ ਸੀ ਂਹਕਥੋਂ ਦੇ ਿੋ। ਿਸਿੂਰ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਡ।
ਉਿ ਧੁਨ ਜੋ ਿਿੇਸਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿਚ ਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਿ ਦੇ ਗਾਿੇ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਡਾਂਸ।
ਅਸੀ ਂਹਕੱਥੇ ਪੈਦਾ ਿੋਏ, ਸਾਡਾ ਪਹਰਿਾਰ
ਹਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਕੱਥੇ ਅਸੀ ਂਿੱਡੇ ਿੋਏ,
ਸਬ ਕੁ ਛ ਸਾਡੀ ਹਨੱ ਜੀ ਪਛਾਿ 'ਤੇ ਬਿੁਤ
ਂ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਉਿ ਗਾਿੇ ਿਨ
ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਦਾ
ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਆਪਿੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਤੁ ਰਤ
ੰ ਜੁਹੜਆ ਿਹਿਸੂਸ ਕਰਿਾਉਦੇਂ ਿਨ
ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਹਪਛਲੇ ਸਿੇਂ
ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਕੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਗਾਿੇ ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਹਜੱਥੋਂ
ਆਏ ਿੋ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੀ
ਯਾਦ ਹਦਲਾਂਦੇ ਿਨ?

ਗਾਣਾ:
ਆਈ ਬਿਲੋਂ ਗ ਟੁ
ਗਲਾਸਗੋ
ਹਿਲ ਫਾਯਫੀ

ਜ਼ਮਊਜ਼ਿਕ
ਮਰੈਮੋਰੀ

ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਗਲਾਸਗੋ ਬਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹਮੇਸਾ ਮੇਰੇ ਮਾਬਿਆਂ
ਅਤੇ ਿਚਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਬਦਲਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਥਰੀਨ
4

ਆਪਣੀ ਪਲੇ ਜ਼ਲਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਕਿੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹਰੈ।
ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਆਪਿੇ ਗਾਹਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਲੈ ਿ ਲਈ
ਹਕਸੇ ਨਿੇਂ ਉਪਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀ ਂਿੈ। ਅਸੀ ਂ
ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਜੋ ਿੀ ਤੁ ਿਾਡੇ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੰਿ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਲਈ ਪਰੇਰਦੇ ਿਾਂ: ਸੀਡੀ਼, ਕੈਹਸਟਾਂ
ਅਤੇ ਹਰਕਾਰਡ ਪਲੇ ਅਰ ਸਾਰੇ ਿਧੀਆ ਕੰਿ
ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਿਨ
ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਿੋ।
ਤੁ ਸੀ ਂਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ
ਸੁਿਨ ਦੇ ਿੋਰ ਤਰੀਹਕਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਲਾਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ:

www.playlistforlife.org.uk/
how-to-listen
ਆਪਿੀ ਪਲੇ ਹਲਸਟ ਬਿਾਉਿ ਬਾਰੇ ਿਦਦ ਅਤੇ
ਸਲਾਿ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
info@playlistforlife.org.uk
0141 404 0683
facebook.com/
playlistforlifeUK
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ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇ ਜ਼ਲਸਟ

ਆਪਿੇ ਗਾਿੇ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੇਠਾਂ ਭਰੋ - ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਹਰਆਂ
ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਂਅਗਲੇ ਭਾਗ ਲਈ ਚਡ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂਚਾਿੁਦ
ੰ ੇ ਿੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਚ ਇਸ
ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਿਾਪਸ ਿੀ ਆ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਂ ਕ
ਿਧਾਈਆਂ! ਤੁ ਸੀ ਂਆਪਿੀ ਹ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਉਡਟ੍
ੈ ਬਿਾਉਿ
ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਿ ਚੁਹਕਆ ਿੈ। ਗਾਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ
ਨੂੰ "ਪਲੇ ਹਲਸਟ" ਿੀ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਥੇ ਸਾਡੀ ਚੈਹਰਟੀ
ਪਲੇ ਹਲਸਟ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਿਾ ਨਾਿ ਿੈ।

ਗਾਣਾ:ਆਈ ਹਬਲੋਂ ਗ ਟੁ ਗਲਾਸਗੋ ਹਿਲ ਫਾਯਫੀ ਨੇ

ਮੈਮੋਰੀ: ਿੇਰਾ ਘਰ ਸਹਿਰ ਅਤੇ ਿੇਰੇ ਿਾਪੇ

ਂ ੈਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹਿ ਸੂਚੀ ਬਿਾਓ।
ਿੇਠਾਂ ਹਲਖ ਕੇ ਆਪਿੇ ਸਾਉਡਟ੍
ਂ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਜਸ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਿੇ ਗਾਿੇ
ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁ ਿਾਨੂੰ ਤੁ ਿਾਡੀ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਿੁਫਤ Spotify ਪਲੇ ਹਲਸਟ
ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂਹਕ ਤੁ ਸੀ ਂਆਪਿੇ ਕੰਹਪਯੂਟਰ, ਸਿਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ' ਤੇ ਸੁਿ ਸਕੋ।

ਗਾਇਆ

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

www.playlistforlife.org.uk/playlist-maker
ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ

ਕਲਾਕਾਰ

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:
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ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ
ਲੋ ਰੀਆਂ। ਨਰਸਰੀ ਰਾਇਿਸ। ਸਕੂਲ
ਕੋਆਇਰ ਦਾ ਤੁ ਿਾਡਾ ਿਨਪਸੰਦ
ਗਾਿਾ। ਤੁ ਿਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹਜਸ ਧੁਨ ਤੇ
ਸੀਟੀ ਿਜਾਉਦੇਂ ਸਨ। ਛੱਡੇ ਿੋਏ ਗਾਿੇ।
ਧਾਰਹਿਕ ਸੰਗੀਤ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਗਾਿੇ।
ਗਰਲ ਗਾਈਡ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਧੁੰਨਾਂ।

ਆਪਿੇ ਗਾਿੇ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੇਠਾਂ ਭਰੋ।
ਗਾਣਾ: ਦ

ਏਅਰ ਆਈ ਬਰੀਥ ਦਿਾਰਾ ਦ ਿੋਹਲ਼
ਮੈਮੋਰੀ: ਇਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ
ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਿੇ ਿਿੇਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹਿਿਗੇ। ਸੰਗੀਤ ਜਨਿ ਤੋਂ ਿੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਿੀਆਂ
ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਗੀਤ ਜੁਹੜਆ ਰਿੇਗਾ।
ਕੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਗਾਿੇ ਿਨ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਤੁ ਿਾਡੇ
ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹਦਲਾਂਦੇ ਿਨ?

ਗਾਣਾ: ਿੀ ਬਿਲ ਮੀਟ
ਅਗੇਨ
ਿੇਰਾ ਲੈ ਨਨ

ਜ਼ਮਊਜ਼ਿਕ
ਮਰੈਮੋਰੀ

ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਈ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿ ਮੈਂ
ਆਿਣੇ ਿਬਰਿਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣਾ
ਸੁਣਦਾ ਸੀ।

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਿੇਰੀ
6
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ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਲੋ ਕ

ਆਪਿੇ ਗਾਿੇ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੇਠਾਂ ਭਰੋ।

ਪਹਰਿਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ। ਉਿ ਗਾਿੇ ਜੋ ਤੁ ਿਾਡੇ ਿਾਪੇ ਗਾਉਦੇਂ ਸਨ। ਧੁਨਾਂ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਹਿੱਚ
ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਹਕਸੇ ਹਿਸੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹਦਲਾਂਦਾ ਿੈ।

ਗਾਣਾ: ਿੀ

ਹਿਲ ਿੀਟ ਅਗੇਨ ਦ੍ਾਰਾ ਿੇਰਾ ਲੈ ਨਨ
ਮੈਮੋਰੀ: ਆਪਿੇ ਪਹਰਿਾਰ ਨਾਲ ਦੀ, ਸੁਿਦੀ, ਸੁਿਦੀ ਸੀ
ਗਾਣਾ:

ਸੰਗੀਤ ਉਨ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ
ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂਹਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਹਕਉ ਂਨਾ ਇਸ ਿਨੋ ਰੰਜਕ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ
ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ?

ਮੈਮੋਰੀ:

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ
ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਚਰਣਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
1.1

ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਿਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ
ਯਾਦ ਹਦਲਾਂਦਾ ਿੈ ? ਉਸ ਗਾਿੇ ਨਾਲ
ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਕਉ ਂਆ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ ?

2.
2 ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹਨਸਹਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ, ਸੰਦਸ
ੇ
ਜਾਂ ਈਿੇਲ ਕਰੋ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਿੇ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਿ ਲਈ ਕਿੋ ਹਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ
ਤੁ ਸੀ ਂਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਿੋ।
3.3
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ਆਪਿੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਗਾਿਾ ਿਜਾ
ਕੇ ਜਾਂ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ।ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਿੀ
ਯਾਦ ਅਤੇ ਉਿ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਕੀ
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਯਾਦ ਿੈ ? ਉਨ੍ ਾਨ
ਂ ੇ ਹਕਿੜੀ
ਧੁਨ ਚੁਿੀ ਸੀ? ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਿੈ ?

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਗਾਣਾ:
ਦ ਏਅਰ
ਆਈ ਿਰੀਥ
ਦ ਿੋਹਲ਼

ਜ਼ਮਊਜ਼ਿਕ
ਮਰੈਮੋਰੀ

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਂ ਬਟੰਗ ਿਰਨਾ ਸੁਰੂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਡੇ
ਿੀਤਾ ਸੀ, ਇਅਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਨ
ਂ ਸੀ।
'ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਿਜਾਉਦਾ
ਇਹ ਿਹੁਤ ਰੋਮਾਂਬਟਿ ਸੀ।
ਹਲੰ ਡਾ

7

ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੈਮਰ
ੋ ੀ ਬੰਪ

ਆਪਿੇ ਗਾਿੇ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੇਠਾਂ ਭਰੋ।
ਗਾਣਾ: ਸੁਪਰ

ਟ੍ਪ
ੌ ਰ
ਮੈਮੋਰੀ: ਸਪੇਨ ਹਿੱਚ ਪਹਰਿਾਰਕ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁ ਟ
ੱ ੀਆਂ

ਇਿ ਇਕ ਹਿਹਗਆਨਕ ਤੱਥ ਿੈ
ਂ
ਹਕ ਅਸੀ ਆਪਿੀ
ਹ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕਸੇ
ਿੀ ਸਿੇਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਹਿਚ ਦੀ ਹ਼ਆਦਾਤਰ
ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਾਉਦੇਂ ਿਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ
'ਿੈਿੋਰੀ ਬੰਪ ' ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਹਿਆਦ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਿਈ ਯਾਦਾਂ ਦੀ
ਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਾਦੁ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਾਪਤ
ਿੋਿ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਤੁ ਿਾਡੀ
ਆਪਿੀ ਹ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ
ਿ਼ਬੂਤ ਯਾਦਾਂ ਿੀ ਿੋਿਗੀਆਂ।

ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੀ ਬੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਸੁਰ:ੂ

ਜਨਿ ਦਾ ਸਾਲ:

+ 10 =
ਜਨਿ ਦਾ ਸਾਲ:

ਅੰਤ:

+ 30 =

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਚੋਟੀ ਦੇ
ਸਰੋਤ

100 ਈਯਰ
ਬੁਕ

ਂ
ਅਸੀ 1915–2015
ਤਿ ਦੇ, ਹਰ
ਸਾਲ ਬਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਗਾਣੇ
www.playlistforlife.org.uk/
ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ 100
ਈਯਰ ਬੁਕ ਜਾਂ 0141 404 0683'
ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਖਰੀਦੋ।
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ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਹਕਉ ਂਨਾ ਆਪਿੇ ਿੈਿੋਰੀ ਬੰਪ ਤੋਂ ਕੁ ਝ ਸਾਲ ਚੁਿੋਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ‘100 ਈਯਰ ਬੁਕ ’ ਹਿਚ ਦੇਖੋ ?
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ਉਹ ਗਾਣੇ ਜ਼ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ

ਆਪਿੇ ਗਾਿੇ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੇਠਾਂ ਭਰੋ।
ਗਾਣਾ: ਗਲੇ ਨ
ਮੈਮੋਰੀ:

ਤੁ ਿਾਡਾ ਕਰਾਓਕੇ ਟਰੈਕ।
ਏ ਕੈਚੀ ਅਡਿਰਟ ਹਜੰਗਲ। ਤੁ ਿਾਡੀ
ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰ ਧੁਨਾਂ। ਟੀਿੀ ਥੀਿਸ।

ਹਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਦ ਿੂਡ
ਿਾਯ ਡਾਨਹਸੰਗ ਡੇ਼

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਸਾਡੇ ਸਾਹਰਆਂ ਕੋਲ ਉਿ ਗਾਿੇ ਿਨ ਹਜਨ੍ ਾਂ
ਤੇ ਅਸੀ ਂਟੋ ਟੈਹਪੰਗ ਕਰਨ ਲੱ ਗ ਪੈਂਦੇ ਿਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂਗਾਉਿਾ ਚਾਿੁਦ
ੰ ੇ ਿਾਂ।
ਂ ੈਕ
ਇਿ ਗਾਿੇ ਤੁ ਿਾਡੀ ਹਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਉਡਟ੍
ਹਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿਧੀਆ ਿਨ।
ਹਕਿੜੇ ਗਾਹਿਆਂ ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂਗਾਉਿਾ ਜਾਂ
ਨੱ ਚਿਾ ਚਾਿੁਦ
ੰ ੇ ਿੋ ?

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

BBC ਵਮਊਵਿਕ
ਮੈਮੋਰੀਿ

ਚੋਟੀ ਦੇ
ਸਰੋਤ

BBC ਬਮਯੂਬਜ਼ਿ ਮੈਮਰ
ੋ ੀਜ਼ ਿੈਿਸਾਈਟ
ਬਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਿ ਬਿਸਾਲ ਚੋਣ
ਂ ਿ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਉਡਟ੍
ੈ
ਿਣਾਉਣ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ
http://musicmemories.
bbcrewind.co.uk.ਤੇ ਖੋਜੋ
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ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

9

ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ
ਹਿਆਿ। ਪਹਰਿਾਰਕ ਛੁਟ
ੱ ੀਆਂ। ਖਾਸ
ਜਨਿਹਦਨ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਿ। ਪਹਿਲਾ
ਸੰਗੀਤ ਸਿਾਰੋਿ। ਗ੍ਜ
ੈ ਏ
ੂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਰਾਤਾਂ।
ਜਸਨ, ਹ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿਾਇਲਸਟੋਨ ਅਤੇ ਹਿਸੇਸ
ਸਿਾਗਿਾਂ ਹਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ
ਜੁਹੜਆ ਿੁਦ
ੰ ਾ ਿੈ - ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਗਾਿਾ
ਤੁ ਿਾਡੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਸਿਾਰੋਿ ਦਾ ਿੋਿੇ ਹਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਪਹਿਲੀ ਿਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਧੁਨ ਜੋ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਿਿੇਸਾ
ਹਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਚ ਡਾਂਸ ਫਲੋ ਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਹਕਿੜਾ ਸੰਗੀਤ ਤੁ ਿਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ
ਿਨੋ ਰੰਜਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਦਲਾਂਦਾ ਿੈ ?

ਗਾਣਾ:
ਅਮੇਜ਼ਡ
ਲੋ ਨਸਟਾਰ

ਆਪਿੇ ਗਾਿੇ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੇਠਾਂ ਭਰੋ।
ਗਾਣਾ: ਅਿੇ਼ਡ ਦਿਾਰਾ ਲੋ ਨਸਟਾਰ
ਮੈਮੋਰੀ:

ਸਾਡੇ ਹਿਆਿ ਦਾ ਹਦਨ

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਜ਼ਮਊਜ਼ਿਕ
ਮਰੈਮੋਰੀ
ਗਾਣਾ:
ਮੈਮੋਰੀ:

ਮੇਰੇ ਿਤੀ ਮੈਲਿਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਗਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਆਹ
ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ
ਕੈਰਲ
ੋ
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