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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤ ਿਕੂਲ ਸ ੱਚ 
 ਾਪਿੀ ਸ ੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਸਕ ੇਂ ਕਰੀਏ  
ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਹਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਜਦਪਕ ਅਨੇਕ ਪਵਪਦਆਿਥੀ ਅਤੇ ਿਪਿਵਾਿ ਸਕੂਲ ਦੇ “ਵੱਧ ਸਧਾਿਨ” ਤਜਿਬੇ ਤੇ 
ਿਿਤਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਿਸ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ,ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਕਹੋ ਪਜਹਾ ਪਦਖੇਗਾ ਬਾਿੇ ਪ ਿੰਤਤ ਹਨ। ਯਾਦ ਿੱਖੋ ਪਕ ਮਾਤਾ-
ਪਿਤਾ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਪਲਆਂ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ੇ ਨੂਿੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ! 

 

ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਹਿ ਪਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਪਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪਵਪਵਧ ਤਿੀਪਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਭਾਪਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਿਪਿਵਾਿਾਂ ਨੇ ਪਵੱਤੀ, ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਸਿੰਬਿੰਧੀ, ਸਮਾਪਜਕ ਅਤੇ 
ਪਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ  ੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਿੂਿਨ ਪਵਘਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਸਮਾਜ ਪਵੱ  ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਿੰਸਥਾਤਮਕ ਿੱਖਿਾਤ ਅਤੇ ਨਲਸਵਾਦ ਦੇ ਅਸਿ ਦੇ ਿਰਭਾਵ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਦੇਪਖਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਘੱਟ ਿਾਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਧੇਿੇ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਿਿਸਿਿ ਿਰਭਾਵ ਵੱਲ ਿਿਤਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਿੇ ਬੱ ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਵੱਖਿੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ 
ਪਵੱ  ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਬੱ ੇ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਿਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱ ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਫਕਿਮਿੰਦ ਅਤੇ ਪ ਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਿੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਿਛਲੇ 1½ ਸਾਲਾਂ ਪਵੱ  ਸਾਡੇ ਬੱਪ ਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਰਤੀ ਸਭਾਪਵਕ ਿਰਤੀਪਕਪਿਆਵਾਂ ਹਨ। 

 

ਪ ਿੰਤਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਤਿੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਿਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਡਿੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਬਹਬਲ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਅਕਸਿ ਪਸਿ ਦਿਦ, ਸੌਣ ਪਵੱ  ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪ ੜਪ ੜੇਿਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਵਸਫੋਟਾਂ ਵਿਗੀਆਂ  ੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਾ ਪਿੱਛੇ ਹਪਟਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ 
ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਥੱਪਕਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇ ੈਨ ਜਾਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ ਿੰਤਾ ਦੇ ਸਿੰ ਕੇਤਾਂ ਲਈ  ੌਕਸ ਿਪਹਣਾ ਸਮੱਪਸਆ ਦੇ ਪਵਗੜਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਛੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਦਾਨ ਕਿਨ ਪਵੱ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ ਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਤਿੀਕੇ ਹਨ: 

• ਪ ਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਪਜੱਠਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਲੱਭਣ ਪਵੱ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੋ 

• ਤਣਾਅ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਪਵੱ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਲੱਭੋ 
 

ਸਾਿੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਪ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਿਿ ਕਈ ਵਾਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂਿੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਪਜੱਠਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਆਿ 
ਕਿਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱ ੇ ਘੱਟ ਨਕਾਿਾਤਮਕ ਤੌਿ ਤੇ ਿਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ  ਾਪਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਆਪਣਾ ਸਿਆਲ ਰੱਿੋ, ਤਾਂਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਰਬੋਤਮ ਕਰ ਿਕੋ 
ਇਹ ਹਿ ਪਕਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਪਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਜਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਿਪਿਵਾਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਜਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 
ਮਹੀਪਨਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਨੇਕ  ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਰਬਿੰ ਧਨ ਕਿਦੇ ਆ ਿਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਵੱ  ਅਕਸਿ ਕਿੰਮ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਮਿੰਗਾਂ ਦਾ ਿਰਬਿੰ ਧ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਿਦੇ ਹੋਏ, ਘਿ 
ਪਵੱ  ਆਿਣੇ ਬੱ ੇ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ, ਘਿੇਲੂ ਪਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਿੀਆਂ ਵਲ ਪਨਯਪਮਤ ਪਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਜ਼ੁਿਗ ਪਿਸ਼ਤੇਦਾਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨਾ, 
ਆਪਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   
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ਹਿ ਪਦਨ ਪਸਿਫ ਆਿਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਜਹਾ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ ਪਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਵਾਉਣ ਪਵੱ  ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੰਗੀ ਤਿਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਅਪਨਸ਼ਪ ਤਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਪਮਆਂ ਦੌਿਾਨ ਆਿਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਪ ਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਪਵ ਾਿ ਹਨ ਪਜਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਪਲਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਦੱਪਸਆ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 

• ਬੁਪਨਆਦੀ  ੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ – ਅਪਜਹੇ ਭੋਜਨ  ੁਣੋ ਪਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ   ਿੰਗੀ ਊਿਜਾ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਪਜਹਾ ਿੁਟੀਨ 
ਸਥਾਪਿਤ ਕਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਤਿੋਤਾਜ਼ਾ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਸਿਤ ਦਾ ਅਨਿੰ ਦ ਮਾਣੋ। 

 

• ਆਿਣੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਤਿਾਂ ਵਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਬਹਬਲ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਨਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂਿੰ  ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੰਕੇਤ ਵਜੋਂ 
ਵਿਤੋ। ਸਾਿੇ ਪਦਨ ਦੌਿਾਨ ਕੇਵਲ “ਹੋਣ” ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਪਜਹਾ ਕਿਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆ ਬਰੇਕਾਂ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾ ਿਸਿੰਦ ਕਿਦੇ ਹੋ।  

 

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ ਿੰਤਤ ਜਾਂ ਿਿੇਸ਼ਾਨ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਨਾ ਸੁ਼ਿੂ ਕਿੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡੂਿੰ ਘੇ, ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲਓ। 
 

• ਕੇਵਲ ਆਿਣੇ ਪਵ ਾਿਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਿੇ ਪਨਿਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਿ ਕੀਤੇ ਬਗੈਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਿੋ। ਇਸ ਪਕਸਮ ਦੇ 
ਸ਼ਾਂਤ ਪ ਿੰਤਨ ਦੇ ਿਿੰ ਜ ਪਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਿਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

• ਆਿਣੇ ਆਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਆਲੂ ਿਹੋ। ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂਿੰ  ਬਰੇਕ ਪਦਓ; ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਕੂਲ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਇਸ ਬਾਿੇ ਸੋ ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਪਕ ਸਕੂਲ ਪਵੱ  ਵਾਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ੇ ਲਈ ਪਕਹੋ ਪਜਹੀ ਪਦੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਾਿੇ ਆਿਣੇ 
ਬੱ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੋ। ਬੱ ੇ ਕਈ ਸਾਿੇ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਸਕੂਲ ਿਿਤਣ ਬਾਿੇ ਘਬਿਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਿਣੀਆਂ 
ਪ ਿੰ ਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿ ਕਿਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਿਨ ਪਵੱ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ 
ਮਹੱਤਵਿੂਿਨ ਹੈ, ਪਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਨਿੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। 

ਆਿਣੇ ਬੱ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਿ ਤੇ  ੈਕ ਇਨ ਕਿੋ, ਪਕਉਂਪਕ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਦਨ ਿਰਤੀ ਪਦਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 
ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਨਸ਼ਪ ਤਤਾ ਦੇ ਿਰਤੀਕਿਮ ਵਜੋਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਡਿ ਨੂਿੰ  ਆਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਿੋਸਾ ਪਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਪਕ  ੀਜ਼ਾਂ 
ਵੱਖਿੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਰਬਿੰਧਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਆਿਣੇ ਬੱ ੇ ਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਵਾਿਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਿਪਹਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੁਬਾਿਾ ਪਮਲਣਾ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਪਮਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਇੱਕ ਸੂ ੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਉਹ ਪਕਸ ਬਾਿੇ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਹਨ। ਆਿਣੇ ਬੱ ੇ ਨੂਿੰ  ਯਾਦ ਪਦਲਾਓ ਪਕ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸੁ਼ਿੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 
ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਿਹਵਾਹ ਕੀਤੇ ਪਬਨਾਂ ਸਮਿਪਥਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਪਖਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਕ ਇਹ ਵਾਿਸੀ ਿੂਿੀ, ਵਿ ੂਅਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਪਬਰਡ ਹੈ। 
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  ਿਾਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ  ਲ ਸਿਆਨ ਸਦਓ 

ਸਕੂਲ ਪਵੱ  ਵਾਿਸੀ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਅਤੇ  ੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਜਹੜੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪਵੱ  ਹੋਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਜਿੰਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਕਿੰਡਿਗਾਿਟਨ ਸ਼ੁਿੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਿਬਾ ਹੋਵਗਾ ਪਜਵੇਂ 
ਉਹ ਇਨ-ਿਿਸਨ ਲਿਪਨਿੰ ਗ ਪਵੱ  ਿਿਤਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਿੇ ਗੱਲ ਕਿੋ ਪਕ ਕੀ ਵੱਖਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵੱਧ 
ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਬਾਿੇ ਸਵਾਲ ਿੱੁਛਣ ਦੇ ਵੱਖਿੇ ਮੌਕੇ। 

 

ਇਸੇ ਤਿਹਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪਵੱ  ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਿਥੀ, ਸਧਾਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਬਿਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਕਉਂਪਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਆਮ ਤਜਿਬੇ, ਪਜਵੇਂ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿਨਾ, ਪਮਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਿਣੇ ਬੋਿਡ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਪਿਆਂ ਦੀ 
ਵਿ ੂਅਲ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਪਕਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਵੱਡੇ ਬੱਪ ਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਿ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਪਮਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੋਿਡ ਦੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਘਿ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕਿੋ। ਆਿਣੇ ਬੱ ੇ ਨੂਿੰ  ਭਿੋਸਾ ਪਦਵਾਓ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪਵੱ  ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਿਨ ਪਵੱ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਿੇ ਸਨੇਹੀ ਬਾਲਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਅਿੰਤ ਪਵ , ਕਈ ਪਵਪਦਆਿਥੀ ਇੱਕ ਅਪਤਪਿਕਤ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਿਿਤਣਗੇ ਪਕਉਂਪਕ ਮਹਾਮਾਿੀ ਕਿਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ 12 ਪਵੱ  ਪਵਘਨ ਿੈ ਪਗਆ ਸੀ। 
ਜੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਪਵੱ  ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਿਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਵੱ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਿੇ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ੇ ਨੂਿੰ  ਥੋੜੇ ਵਾਧੂ ਭਿੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਿਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਸਿੰਭਵ ਹੈ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਿਿਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅ ਾਨਕ ਵਾਿਸੀ ਬਾਿੇ ਕਈ ਤਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰੁਟੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ 
ਪਜਵੇਂ ਗਿਮੀ ਖਤਮ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਕਾਿਜਕਰਮ ਵਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨਾ  ਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਜਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਵਿਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੁਟੀਨ ਦੇ ਕਿੀਬ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ, ਜਲਦੀ ਉਠਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਨਯਪਮਤ ਸਪਮਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 
ਸਿਲਾਈਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਿਨਾ ਸੁ਼ਿੂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਕਿਦੇ ਹੋ। 

ਛੋਟੇ ਬੱਪ ਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਪਭਆਸ ਕਿਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਿੈਦਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਦੂਸਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਪਹਣ ਦੀ ਆਦਤ ਿਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਿੰ ਪਖਆ ਪਵੱ  ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਿਰਬਿੰ ਧ ਕਿੋ।  

 

ਵੱਡੇ ਬੱਪ ਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਿਛਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਟੀਨ ਪਕਹੋ ਪਜਹੇ ਪਦੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਨਯਪਮਤ 
ਿੁਟੀਨ ਪਵੱ  ਵਾਿਸੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਿਕੂਲ  ਾਪਿੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਆਿਣੇ ਬੱ ੇ ਦੇ ਨਾਲ  ਿ ਾਵਾਂ ਪਵੱ , ਇਹ ਸਵਾਲ ਿੱੁਛਣ ਬਾਿੇ ਪਵ ਾਿ ਕਿੋ: 

• ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪਵੱ  ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ? 

• ਉਹ ਪਕਹੜੀ ਇੱਕ  ੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪਵੱ  ਕਿਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ? 

• ਪਿਮੋਟ ਲਿਪਨਿੰ ਗ ਦੌਿਾਨ ਉਹ ਪਕਹੜੀਆਂ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਜਿੰਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਪਵੱ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਪਜਹੀਆਂ  ੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਜਿੰਨਹ ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇ 
ਕਿੰਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

• ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਬਾਿੇ ਪਕਵੇਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ? 

• ਤੁਸੀਂ ਪਕਹੜੀ ਇੱਕ  ੀਜ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹੋ? 

• ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਜਹਾ ਹੈ ਪਜਸ ਬਾਿੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ ਿੰਤਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹੋ? 

• ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਾਿੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਿਨ ਪਵੱ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਪਕਵੇਂ ਕਿ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

 

ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

• ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਿੰ ਪਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ/ਜਾਣਕਾਿੀ ਬਾਿੇ ਅਿ-ਟ-ੂਡੇਟ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਿਡ ਦੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 

• ਖਬਿਾਂ ਅਤੇ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਿਣ ਕਿੋ। 
• ਸਾਡੀ Take Care of Yourself Tip Sheet ਤੋਂ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਿੇ ਪਵ ਾਿ ਿਰਾਿਤ ਕਿੋ। 
• ਕੁਝ everyday mental health activities ਅਜ਼ਮਾਓ। 

ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ COVID-19 / Return to school section 'ਤੇ 
ਜਾਓ। 

 

ਹੋਿ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ: 

Children’s Mental Health Ontario 

Psychology Foundation of Canada 

Anxiety Canada 
 

Wellness Together Canada 
 

COVID-19 Youth Mental Health Resource Hub 

Kids Help Phone 

Parents For Diversity 
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https://smho-smso.ca/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-take-care-of-yourself/
https://smho-smso.ca/blog/12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home/
https://cmho.org/
https://drive.google.com/file/d/1Tg1GOPzpCmGGZyURmwPb3G_cfBvzsYz4/view
https://drive.google.com/file/d/1okccgmjrU5NBQ09ARgvq55ic7Q8HZcnU/view?%5C=sharing
https://ca.portal.gs/
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://kidshelpphone.ca/
https://www.parentsfordiversity.com/

