
ਸਕੂਲ 

 

 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ  ਂਲਈ  
ਸਕੂਲ ਦੀਆ  ਂਛੁੱ ਟੀਆ  ਂਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ 

 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੂ ਮਾਨਿਸਕ 
ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
• ਕਸਰਤ ਿਮਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ 

– ਇਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਓ! 

• ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਣ 

ਿਦਓ – ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿਮਜ਼ਾਜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਧੁਾਰ ਕਰੇਗਾ 

• ਮਾਨਿਸਕ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨ�ਦ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓ 

• ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਅਤੇ ਿਸੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ 

• ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹ ੋਅਤ ੇਦੋਸਤ� ਅਤ ੇਿਪਆਿਰਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲੋ 

ਿਗਲੋ 

• ਉਹਨ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢ,ੋ ਿਜੰਨ� � ਦਾ ਤੁਸ� ਮਜ਼ਾ ਲ�ਦ ੇਹ ੋ

• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਤਮ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ 

– ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਕੱਲੇ ਨਹ� ਹੋ 

• ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤ� ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮਦਦ ਲਓ।1 

ਇਸ ਨੂੰ  ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਤੋ ਅਤ ੇ

ਿਕਿਰਆਵ�। ਮੁਸਕਰਾ�ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਭਾਵਨਾਵ� 

ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ, ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ�ਤੀ ਿਦਆਲੂ 

ਹੋਣ, ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਿਵੱਚ� ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 

ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹ� 

ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜੰਨ� � ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਕੇਤ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜ� ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ  ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
ਇਹਨ� ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਉਹਨ� ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਜੋ ਦ ੋ

ਜ� ਵਧਰੇ ੇਹਫਿਤਆ ਂਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਜ� ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕਮੀ 

• 'ਹੀਣਾ' ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਅਸਧਾਰਣ ਤਰੌ ਤ ੇਤਣਾਅ-ਗ�ਸਤ ਜ� ਿਚੰਤਤ 

• ਆਮ ਚੀਜ਼� ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਚੜਿਚੜਾ ਜ� ਗੱੁਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 

• ਵਧਰੇ ੇਖਤਰਨਾਕ ਖਤਰ ੇਸਹੜੇਣਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜ� 

ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 

• ਚੀਜ਼� ਤ� ਿਪੱਛ ੇਹਟਣਾ ਜ� ਿਬਹਬਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� 

• ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਿਵਚਾਰ ਆਉਣਾ 

• ਸੌਣ ਅਤ ੇਖਾਣ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।2 3 

 
 

1 headspace – ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ https://headspace.org.au/friends-and-family/parents-guide- tips-for-managing-stress-and-

problems-at-school/ 
2 headspace 'ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁਸ�' ਪੋਸਟਰ https://headspace.org.au/assets/Uploads/Mental-Health-Posters-mgpdf.pdf 

3 headspace – ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ https://headspace.org.au/dads/ 
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ਸਕੂਲ 

 

 

ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ� ਦਾ ਸਿਹਯਗੋ ਕਰਨਾ 
ਿਕਸ ੇਬਾਲਗ ਜ� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇ

ਤਹੁਾਡ ੇਦਸੋਤ� ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ 

ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਤਸੁ� ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਦੋਸਤ ਇਕ ਦਸੂਰ ੇਦੀ 

ਇਸ ਤਰ�� ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 

• ਜੇ ਿਕਸ ੇਦਸੋਤ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ� ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੈ

ਤ� 000 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

• ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ 

• ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਬਾਲਗ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੰ਼ਿਕਆ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲ�ਬਾਤ� ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ headspace 

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਮ� ਿਵੱਚ� ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ 

ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। 

 
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 

• headspace ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ: ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜੰਨ� � ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰਨ� � ਨ�  ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 

ਸਕੂਲ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ headspace ਤ� ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦਰੌਾਨ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

headspace ਕ�ਦਰ ਨੂੰ  ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਖੁਦ ਨੂੰ  ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

• eheadspace: 1800 650 890 
www.headspace.org.au/eheadspace 

• ਿਕਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Kids Helpline): 
1800 551 800 
www.kidshelpline.com.au  

• Lifeline: 13 11 14 www.lifeline.org.au 
• Beyond Blue: 1300 224 636 

www.beyondblue.org.au 
• Head to Help: 1800 595 212 

www.headtohelp.org.au 
• ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਿਵਸ (Suicide Call Back 

Service): 1300 659 467 
www.suicidecallbackservice.org.au 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤ� 000 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। 

ਸਵ-ੈਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਆਤਮਹੱਿਤਆ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਸਰਤੋ 
• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

(ReachOut) 
• ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

(headspace) 
• ਜਦ� ਕੋਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ 

(SANE Australia) 
 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਰੋਤ 
• Safe Steps: 1800 015 188 

www.safesteps.org.au 
• 1800RESPECT: 1800 737 732 

www.1800respect.org.au 
• ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਠੀਕ ਹ:ੈ 

www.woah.org.au 
• ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਸਹਾਇਤਾ 

 

ਪੂਰਬੀ ਿਵਕਟਰੋੀਆ ਦੀ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ 
ਅੱਗ: ਪਿਹਲੀ ਵਰ�ਗੰੇਢ 
ਅਸ� 2019-2020 ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆ ਂਜੰਗਲ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵਰ�ੇਗੰਢ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹ ੇਹ�। ਇਹ ਵਰ�ੇਗੰਢ, 

ਿਚੰਤਾ ਜ� ਉਤਾਵਲੇਪਣ ਦ ੇਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਤੂਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤ ੇਗਏ ਤਜ਼ਰਿਬਆ ਂਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

• Emerging Minds: ਸਦਮ ੇਵਾਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵ�: 

ਵਰ�ੇਗੰਢ� ਅਤ ੇਹੋਰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

• Trauma and Grief Network: ਵਰ�ੇਗੰਢ ਦੀਆ ਂਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� 

ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤ ੇਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ 
 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਰੋਤ 
• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਟੂਲਿਕੱਟ 

• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ – ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ (Orygen) 

• ਿਸੱਖੋ ਿਕ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਿਮਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਿਨਪਟਣਾ ਹੈ 
(headspace) 

• ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਜੀਓ (ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ) 
(headspace) 

 
 
                                                                                                                             20-174(students) 
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https://d2p3kdr0nr4o3z.cloudfront.net/content/uploads/2018/09/11091907/Managing-Anniversaries.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://www.orygen.org.au/Training/Resources/General-resources/Fact-sheets/Understanding-Mental-Health/Factsheet_understanding_mental_health?ext
https://headspace.org.au/young-people/learn-how-to-handle-tough-times-to-help-your-headspace/
https://headspace.org.au/assets/download-cards/18a-Get-into-life-headspace-fact-sheet-WEB.pdf
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