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ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਕਵੇਂ 
ਕਰੀਏ 

ਇਨਹ ਾਂ ਬਦਲਦ ੇਅਤ ੇਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਸਮਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹ਼ੋ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਸਚਆਂ 
ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕ਼ੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਪਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅਨੁਕੂਲ ਹ਼ੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ ਸਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ 
ਸਚੰਤਤ, ਉਦਾਸ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸਟ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਜਾਂ ਗੁੱ ਸੇ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਸਕ ਆਮ 
ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਖੰੁਝਣ ਤੇ ਸਨਰਾਸ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜਸਦੀ 
ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਚੰਤਤ ਹਨ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 
ਕੰਮ ਖੰੁਝਾ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਕੀ ਹ਼ੋਵੇਗਾ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ 
ਅਸਨਸਸਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਕੁਝ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਪਸਰਵਾਰਾਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 
ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁਸਕਲ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਇਦ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਨੰੂ ਦੂਸਜਆਂ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਪਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਚਦੇ ਹ਼ੋ ਸਕ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ।  

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਵਕਸਤ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ 
ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਅਸਜਹੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ 
ਸਮੱਸਸਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਜਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 
ਉੱਤਰ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਹਨ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ 

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕ਼ੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਇਸਸਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ, ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰ਼ੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਸਵੱਚ ਜਾਓ। ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਸਮਆਂ ਸਵੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲ਼ੋੜੀਂਦੀ ਫੌਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲ਼ੋਕ ਸਤਆਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneIn-case-of-an-emergency-0
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ਨੋਟ: ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਸਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮਆਰੀ ਪਰ਼ੋਟ਼ੋਕ਼ੋਲ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕ਼ੋਸਵਡ 
-19 ਲਈ “ਸਕਸਰਆਸੀਲ ਸਕਰੀਸਨੰਗ” ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹ਼ੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਲਈ 
ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ਼ੋਏ ਸਾਂਤ ਰਸਹਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰ਼ੋ ਸਕ ਇਹ ਸਸਰਫ ਸਮਆਰੀ ਅਸਭਆਸ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ 
ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸੇਵਰ ਸਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਸਰਫ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ 
ਹੈ, ਤਾਂ 1-866-797-0000 ਤੇ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟੈਸਰਓ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਸਡਸਟਰੈਸ ਲਾਈਨ ਜਾਂ 
ਮ਼ੋਬਾਈਲ ਕਰਾਇਸਸਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਚ਼ੋ। ਵਾਧੂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇਖ਼ੋ।  

ਯੁਵਾ-ਕੇਂਸਦਰਤ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੱਬ 

ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ  Jack.org 

ਅਤੇ ਸਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ਼ੋਸਵਡ-19 ਯੁਵਾ-ਕੇਂਸਦਰਤ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਸਵਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਆਪਕ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ਼ੋ। 

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ 

ਮੈਂ ਕ਼ੋਸਵਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਨੰੂ ਮਾਨਸਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਕਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ 
ਹਾਂ? 

ਮਾਸਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤ ੇਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤ ੇਸਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤ ੇਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤ ੇਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹ਼ੋਣਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਬੇਸੱਕ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦ ੇਹ਼ੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ/ਘਰੇਲੂ ਸਸਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ਼ੋ। 

ਛ਼ੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਵਾਸਤੇ 
• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹ।ੋ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਸਥਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡ ੇਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖ਼ੋ 

ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਤ ਹ਼ੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸਾਂਤ ਰਸਹਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਚ਼ੋ (ਸਕਸੇ ਦ਼ੋਸਤ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਰ 
ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਆਸਦ) ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 

https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
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ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹ਼ੋ ਸਕ਼ੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਹਬਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਚੰਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਰੁਕ਼ੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲਓ। 

• ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਰਲ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਅੱਸਤਆਚਾਰ 
ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬਹਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡ ੇਕ਼ੋਲ ਇਕ਼ੋ 
ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਬੰਧਨ ਯ਼ੋਗ ਸਹੱਸਸਆਂ ਸਵੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਜ਼ੋ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਸਦਵਾਉਣਾ ਸਕ ਉਹ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦ ੇ
ਹ਼ੋਏ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਵੱਚ ਦੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਕੇ, ਸਕ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧ਼ੋਕੇ ਅਤ ੇਮਾਸਕ 
ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਸਦ। ਸਸਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਤ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਦਓ ਸਕ ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ਼ੋ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ,“ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਵੇਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ।” ਜਾਂ  “ਗੁੱ ਸਾ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ ਨੰੂ ਸਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ।”  ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਕ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕ਼ੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਹ਼ੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵਵਹਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। “ਮੈਂ ਸ਼ੋਚਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 
ਸਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰਤਤ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ?” ਅਤੇ,“ਸਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬਹਤਰ ਮਸਹਸੂਸ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?"  

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਮਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹ਼ੋ ਸਕੇ ਤੱਥਾਂ ਸਸਹਤ ਸਦਓ ਪਰ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਉਮਰ ਲਈ ਉਸਚਤ ਰੱਖ਼ੋ। 
ਕ਼ੋਸਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸਲੰਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਅਸਤਸਰਕਤ ਸਾਧਨ ਸੈਕਸਨ ਦੇਖ਼ੋ। ਸਕੂਲ 
ਸਵੱਚ ਸੁਰੱਸਖਆ ਪਰ਼ੋਟ਼ੋਕ਼ੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬ਼ੋਰਡ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ਼ੋ।  

• ਐਕਸਪੋਜਰ ਸੀਚਮਤ ਕਰੋ। ਛ਼ੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹੋਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ 
ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ਼ੋ। ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ਼ੋ। ਵੱਡੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਪਯ਼ੋਗ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹ਼ੋਣ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਰੇਕਾਂ 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources


  ਸਫਾ 4 

  www.smho-smso.ca 

ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰ਼ੋ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਥਾਂ ਨੰੂ ਛਾਂਟਦੇ ਹ਼ੋਏ, ਉਹ ਔਨਨਲਾਈਨ ਕੀ ਪੜਹ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ 
ਆਲ਼ੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਸ਼ੋਚਣ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ਼ੋ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿ ੇਲਈ ਲਿਕੀਲਾ ਰੁਟੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਚ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। ਘਰ ਤੋਂ ਪੜਹਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣ ਅਤ ੇਸੌਣ, ਅਤ ੇਸਾਇਦ ਭ਼ੋਜਨ ਅਤ ੇਸਨੈਕਸ ਲਈ ਸਨਯਮਤ, ਪਰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਉਪਯ਼ੋਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹ਼ੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਲਆ ਹ਼ੋਵੇ 
ਸਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤ ੇਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ੇਜ਼ੋ ਵੀ 
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ੋਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸੱਖ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ।   

• ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ 
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਸਵੱਚ ਸਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। ਬੱਚੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਸਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਨਰਾਸ ਹ਼ੋ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹ਼ੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛ਼ੋਟੀ 
ਉਮਰ ਸਵੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰ਼ੋ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਭਰ਼ੋਸੇ ਅਤ ੇਸਾਂਤ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਕਸ਼਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਤੇ ਸਦੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਹ਼ੋਏ ਸੁਝਾਅ ਸਹਾਇਕ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
• ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਚ਼ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਸੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ 

ਸਮਾਸਜਕ ਸੰਬੰਧ ਸਕੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ (ਅਤ ੇਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ!)। ਸਕਸ਼ੋਰ ਘੱਟ ਸਮਾਜਕ 
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ਼ੋ - ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰ਼ੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਣ਼ੋ, ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰ਼ੋ ਅਤ ੇਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟ ਕਰ਼ੋ। 

• ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਨ ੂੰ  ਉਤ਼ਿਾਚਹਤ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਕਸ਼ੋਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਦਨ ਪਰਤੀ ਸਦਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਧਆਨ 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰੀਸਮੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਗੇਸਮੰਗ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦ ੇਹਨ-ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਧਆਨ ਹਟਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹ਼ੋ। ਸਕਸ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਚੰਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਪੜਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਸਪਊਟਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਰੰਤੂ, 
ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੇਕਾਂ ਲੈਣਾ 
ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਨਯਮਤ ਆਦਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਪ਼ੋਸਣ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹ਼ੋਵੇ ਬਾਹਰ ਸਮੇਂ ਨੰੂ 
ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰ਼ੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਬ਼ੋਰਡ ਗੇਮਾਂ 
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ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ , ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ। ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ 
ਨੰੂ ਹ਼ੋਰ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸਲਤ ਕਰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਫ਼ੋ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਡਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਾ ਦ਼ੋਖ਼ੋ। 

• ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਰੁਕੋ। ਕ਼ੋਸਵਡ -19, ਅਤ ੇਮੁਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤ ੇ
ਅੱਸਤਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹ਼ੋਰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ 
ਕਵਰੇਜ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਜ਼ਆਦਾ ਐਕਸਪ਼ੋਜਰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਸਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ 
ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਚੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰਸਕਸਰਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ/ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਹਾਇਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਸਨਸਾਨਹੀਣ ਕਬਰਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਗ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਸਢਆ ਹੈ।  ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਚੰਤਾ ਦੇ ਮੱੁਦ ੇਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪੜਚ਼ੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉ, ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਬਦ 
ਪੇਸ ਕਰ਼ੋ।  

• ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਭਰੋਸਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਕਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਦ਼ੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ, ਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਸਵਸਵਸਵਆਪੀ ਸਤਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗੁਆ 
ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕ਼ੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹ਼ੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਹਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ਼ੋ ਅਤ ੇਭਰ਼ੋਸਾ ਸਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰ਼ੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਲ਼ੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸਥਾਸਪਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਪਸਰਵਾਰ/ਘਰ ਵਜੋਂ ਸਕਵੇਂ ਸਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਮ ਸਵੱਚ ਸਕਵੇਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਕਲਾਸ 
ਦੇ ਗੁਆ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕ਼ੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਸਕਸ਼਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਰ਼ੋਸਾ ਸਦਵਾਓ ਸਕ 
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਚੰਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ਼ੋ ਸਕ ਹ਼ੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵੱਚੋਂ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ਼ੋਗੇ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿ ੇਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁ਼ਿਟੀ ਕਰੋ। ਸਮੱਸਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕ਼ੋਸਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਅੱਗ ੇਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਸਰਫ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਦਓ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਣ਼ੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਬਦਾਂ ਸਵੱਚ ਸਾਮਹਣੇ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ਼ੋ।  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਕਸਹਣ ਲਈ ਸਬਦ ਸਮਲਦ ੇਹਨ ਸਕ ਉਹ 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
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ਉਦਾਸ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥ਼ੋੜਾ ਸਜਹਾ ਕਸਹ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਸਬੰਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, “ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ,ਬੇਸੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਹ਼ੋ, ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ਼ੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬਤਾ ਸਕਦੇ 
ਸਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਵੱਚ ਫਸੇ ਹ਼ੋਏ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਅਤੇ 
ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।”  ਇਹ ਸਦਖਾਉਣਾ ਸਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਮਝਦੇ ਹ਼ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਸਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?  

ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ। 

ਇੱਥ ੇਸਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ: 

• ਸਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦੀਆਂ 
ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁੱ ਸਾ ਭੜਕਣਾ, ਉਦਾਸ ਮਨੋਦਸਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ)। 

• ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ੇਸਮੇਂ, ਹਰ ਸਦਨ ਰਸਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
• ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਸਹੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇਤੋਂ ਵੱਧ)। 
• ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਰ਼ੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਵੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 

ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਉਹ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰ਼ੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਓਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ 
ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਜੰਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਸਚੰਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਸਵਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ (ਉੱਪਰ ਅਤ ੇਹੇਠਾਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰ਼ੋਟ਼ੋਕ਼ੋਲ ਵੇਖ਼ੋ)। 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨੋਸਟਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵਦ ਕੇਅਰ – ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਵੇਂ 
ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਸਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹ਼ੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਨਫ਼ੋ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਪਸਹਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ਼ੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱਸਸਆ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। 

ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਜਹੀ ਕ਼ੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਸਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰਤਤ ਹ਼ੋਵ਼ੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਤਮ ਹੱਸਤਆ ਦੇ 
ਸਵਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਚੰਤਾ, ਕੱਟਣ ਵਰਗਾ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਵਵਹਾਰ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਰ਼ੋਸਾ ਸਦਵਾਓ ਸਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸੀ ਹੈ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਸਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪੇਸੇਵਰ ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ਼ੋਗ,ੇ ਅਤ ੇਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹ਼ੋਵ਼ੋਗੇ। 

ਸਚਲਡਰਨਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਓਨਟੈਸਰਓ ਨੇ ਸਚੰਤਤ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਕ਼ੋਸਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਤਆਰ 
ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲਈ ਮਦਦ ਸਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋਰ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਨੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰ਼ੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਸਵੱਚ ਜਾਓ। 

ਹਰੇਕ ਓਨਟੈਸਰਓ ਸਕੂਲ ਬ਼ੋਰਡ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ  ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲੀਡਰ ਨੰੂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹ਼ੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। 

• ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਕਸ਼਼ੋਰ ਸਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫ਼ੋਨ ਨੰੂ 1-800-668-6868 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 686868 ਤੇ 
CONNECT ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ 24/7 ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬ਼ੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬ਼ੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ਼ੋ। 

• ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ, ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ। 

• ਸਚਲਡਰਨਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਓਨਟੈਸਰਓ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੱੁਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਚੂਅਲ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/parents-and-families/take-action/how-to-talk-with-your-child-when-you-feel-concerned-they-may-be-struggling-with-a-mental-health-problem/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
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ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ OHIP ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ 
ਸਚਲਡਰਨਜ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭ਼ੋ। 

• ਦ ਹ਼ੋਪ ਫੌਰ ਵੈੈੱਲਨੇਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ (1-855-242-3310) ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਸਡਜਨਸ ਲ਼ੋਕਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਉਂਸਸਲੰਗ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਮੇਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਔਫ ਓਨਟੈਸਰਓ (MNO) ਓਨਟੈਸਰਓ ਸਵੱਚ ਬਾਲਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਦ਼ੋਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਸਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਅਸਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਾਇਸਸਸ ਲਾਈਨ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰ਼ੋ: 1-877-767-7572। 
• ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਜ਼ ਰੈਜ਼਼ੋਸਲਊਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਪ਼ੋਰਟ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ 

ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਰਇਸਸਸ ਲਾਈਨ (1-866-925-4419) ਹੈ ਸਜਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ 
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ 24 
ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਸਦਨ ਉਪਲਬਧ। 

• ਦ ਬਲੈਕ ਯੂਥ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (416-285-9944 ਜਾਂ ਟ਼ੋਲ ਫਰੀ 1-833-294-8650) 

• LGBT ਯੂਥਲਾਈਨ (ਟੈਕਸਟ 647-694-4275) ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ 
ਅਤ ੇਗੈਰ-ਸਨਰਣਾਇਕ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਟਰਾਂਸ ਲਾਇਫਲਾਈਨ (877-330-6366) 

• ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਓਨਟੈਸਰਓ 211 ਵਰਤ਼ੋ। 
• ਸਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫ਼ੋਨ ਸਰਸ਼ੋਰਸਸਜ਼ ਅਰਾਉਂਡ ਮੀ ਅਜ਼ਮਾਓ। 
• ਅਸਤਸਰਕਤ ਇੰਸਡਜਨਸ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ  

 

https://cmho.org/findhelp/
https://cmho.org/findhelp/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://www.youthline.ca/
https://translifeline.org/
https://211ontario.ca/
https://211ontario.ca/
https://apps.kidshelpphone.ca/resourcesaroundme/welcome.html?_ga=2.6371446.599043182.1565812984-1640137749.1565812984
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/mental-health-support-for-indigenous-students/

