ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ (Back to School)
ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱ ਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ,
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਿੁਣਤ
ੌ ੀਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰਜਹਣ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣਪੀਣ ਅਤੇ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੀਂਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਯਜਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅੱ ਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ
ਦੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦਾ ਜਿਆਨ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਸਜਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰਨ ਜਵੱ ਿ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਿਾਣੋ ਜਕ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਜਵੱ ਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਆਦਤਾਂ ਜਸੱ ਖਣ ਜਵੱ ਿ
ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਸ਼ੇ
ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ (Bullying)
ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ (ਡਰਾਉਣਾ-ਿਮਕਾਉਣਾ) ਹਰ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਜਰਸਜਿਤੀਆਂ ਜਵੱ ਿ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮੌਜਖਕ, ਸਮਾਿਕ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਕਵੇਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਏ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਿਮਕਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ
ਉਹ ਡਰਾ-ਿਮਕਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਮੇਤ ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।


ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ



ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ : ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ



ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ : ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ



ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ: ਸੂੰ ਕੇਤ ਜਕ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਬਿਪਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿੀਵਨਾਂ ਨੂੂੰ ਬਿਾਉਣ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪਰਣਾਲੀ
ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਜਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੂੰ ਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰੀ
ਿਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਜਵੱ ਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਨੇਮਕ ਟੀਕਾਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।


ਇਜਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼



ਬਿਪਨ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹਨ (HealthLinkBC File #50c)



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਟੀਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ (HealthLinkBC File # 50b)



ਬੀ. ਸੀ. ਜਵੱ ਿ ਗਰੇਡ 6 ਇਜਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (HealthLinkBC File #50f)



ਬੀ ਸੀ ਜਵੱ ਿ ਗਰੇਡ 9 ਇਜਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (HealthLinkBC File #50g)

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਥਰਪੋਰਥਟਿੰ ਗ
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਿੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਜਟੂੰ ਗ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਦੱ ਤੀ ਜਿਸ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਕ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਿਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਸਕੂਲੀ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਜਿਤੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਿ ਯੂਜਨਟ
ਜਸਤੂੰ ਬਰ ਜਵੱ ਿ ਇਸ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀ.ਸੀ. ਜਵੱ ਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੀ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਆਉਟਬਰੇਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੂੰ ਉਿਾਗਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਬੀ.ਸੀ. ਜਵੱ ਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਜਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।


ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਦੀ ਜਰਪੋਰਜਟੂੰ ਗ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਕਾਨੂੂੰਨ

ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਹੱ ਸਾ ਹੈ।
ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਸਨੈਕਾਂ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।


ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ



ਸ਼ਕਤੀਦਾਇਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ (HealthLinkBC File #109)



ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਆਦਤਾਂ ਜਸੱ ਖਣ ਜਵੱ ਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਬੱ ਜਿਆਂ ਲਈ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ



ਕਜਵਕ ਜਟਪਸ: ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਸਨੈਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਵਾਿੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਹੈਲਿਜਲੂੰਕ ਬੀਸੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਫੀ ਨੀਂਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱ ਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੀਂਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਜਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਿਾ ਜਕਉਂ ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੀਂਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਕਉਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਟੋਟਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।


ਬੱ ਜਿਆਂ ਜਵੱ ਿ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸੂੰ ਬਿੀ ਹੋਰ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ



ਨੀਂਦ ਸੂੰ ਬਿੀ ਸਮੱ ਜਸਆਵਾਂ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਉਮਰ



ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (HealthLinkBC File #92e)

ਸਕੂਲ ਜਵੱ ਿ ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਜਿੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰਨਾ
ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਜਿੂੰ ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਦਮਾ, ਅਲਰਿੀਆਂ ਿਾਂ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ
ਜਵੱ ਿ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਓ।


ਬੱ ਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਲਰਿੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਸੁਜਵਿਾਵਾਂ (HealthLinkBC File #100c)



ਦਮਾ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਜਸੱ ਜਖਅਤ ਕਰਨਾ



ਬੱ ਜਿਆਂ ਜਵੱ ਿ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡੇਕੇਅਰ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਿਨਾ



ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਲਰਜਿਕ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ (ਐਨਾਫਲੈ ਕਜਸਸ)

ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ
ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਮੁੱ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਲੂੰਗ ਿਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ਵੀ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਮੁੱ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਦਾਸੀ (ਜਡਪਰੈਸ਼ਨ), ਜਿੂੰ ਤਾ, ਖਾਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਜਵਗਾੜਾਂ, ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਸੇ
ਿਾਣਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।


ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ



ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਜਵਵਹਾਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਜਸਹਤ (ਲਰਜਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰ)



ਬੀ ਸੀ ਜਵੱ ਿ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸਹਾਰੇ - ਬੱ ਿੇ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਜਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਿਾਣੋ ਜਕ ਬੱ ਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ਹਰ ਜਦਨ ਜਕੂੰ ਨੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਜਕਵੇਂ ਰਜਹਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਟੋਟਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।


ਬੱ ਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਆਦਤਾਂ



ਅਪੂੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜਹਣ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਬੱ ਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀ



ਕਜਵਕ ਜਟਪਸ: ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ

ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਨਯਜਮਤ ਿੈਕਅੱ ਪ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਵੱ ਡਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਨਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਅਤੇ ਦੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਨਯਜਮਤ ਿਾਂਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਿਾਣੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀਆਂ ਜਕਹੜੀਆਂ ਜਨਯਜਮਤ ਜਸਹਤ ਿਾਂਿਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।


ਦੂੰ ਦਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ



ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (HealthLinkBC File #53b)



ਜਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿੈਕਅੱ ਪ



ਰੁਟੀਨ ਿੈਕਅੱ ਪ

ਜਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਨਨ ਜਸਹਤ
ਜਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਨਨ ਜਸਹਤ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸੂੰ ਭੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਿਾਜਰਤ ਜਵਗਾੜਾਂ (ਐਸਟੀਆਈ (ਆਂ)) ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰਭ
ਜਨਰੋਿ ਦੇ ਜਵਕਲਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।


ਗਰਭ ਜਨਰੋਿ



ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਗਰਭ ਜਨਰੋਿ (ਈ ਸੀ) (HealthLinkBC File #91b)



ਸੂੰ ਭੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਿਾਜਰਤ ਜਵਗਾੜਾਂ (ਐਸਟੀਆਈ (ਆਂ)) ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ (HealthLink BC File #08o)



ਜਲੂੰਗੀ ਜਸਹਤ (ਲਰਜਨੂੰਗ ਸੈਂਟਰ)

ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱ ਜਿਆਂ ਜਵੱ ਿ, ਇਹ ਤਣਾਅ ਿਾਂ ਜਿੂੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਹੱ ਸਾ
ਬਣਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੋਟਕੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ
ਨੂੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਵੱ ਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ
ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।


ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਸਮਾਿਕ ਹੁਨਰ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ



ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਵੱ ਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਜਮਡਲ ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਿੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਜਵੱ ਿ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਵੱ ਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਬੱ ਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਜਵੱ ਿ ਤਣਾਅ

ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜਹਣਾ
ਿਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਵੱ ਿ ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਬੈਕਪੈਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਮਹੱ ਰਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਾਣੋ ਜਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।


ਬੱ ਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ:ਸੜਕ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ



ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਵੱ ਿ ਸੁਰੱਜਖਆ



ਕਜਵਕ ਜਟਪਸ:ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰਜਹਣ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਕਜਵਕ ਜਟਪਸ: ਬੈਕਪੈਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ

ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਬਿਪਨ ਅਤੇ ਅੱ ਲਹੜ ਸਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਬੱ ਿੇ ਨਵੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਇੂੰ ਨਹਾਂ ਜਵੱ ਿੋਂ
ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਭਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਿੋਖਮ ਭਰੇ ਿਾਂ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਿਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੱ ਿ ਸ਼ਰਾਬ
ਅਤੇ ਨਜਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ ਜਕ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਿਜਟਲ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲੇ ਢੂੰ ਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਕਉਂ ਹੈ।


ਨੌਿਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਜਵੱ ਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਜਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ



ਡਰੱ ਗ ਸਮਾਰਟ ਰਹੋ



ਨੈਲੌ ਕਸੋਨ: ਅਜਿਕ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱ ਿ ਅਫੀਮ ਜਮਲੀਆਂ ਦਵੀਆਂ ਲਏ ਿਾਣ ਦਾ ਇਲਾਿ (HealthLinkBC File #118)



ਤੂੰ ਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱ ਡਣਾ (HealthLink BC File #30c)



ਤੂੰ ਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੱ ਡੋ



ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲੇ ਖ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਅਿਾਜਰਟੀ
ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਅਿਾਜਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਜਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।


ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਿ ਅਿਾਜਰਟੀ: ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਵੱ ਿ ਵਾਪਸੀ ... ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੂੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!



ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਿ:ਸਕੂਲੀ ਜਸਹਤ



ਇੂੰ ਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਿ: ਸਕੂਲੀ ਜਸਹਤ



ਆਈਲੈਂ ਡ ਹੈਲਿ:ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ



ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਿ: ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨ ਜਸਹਤ



ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਿ: ਸਕੂਲੀ ਜਸਹਤ

ਉਪਯੋਗੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟਾਂ
ਈਰੇਜ਼ ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ (ERASE Bullying)
ਈਰੇਜ਼ ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ (ਆਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਜਸੱ ਜਖਆ ਦੀ ਆਸ ਕਰੋ) ਮਜਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ ਦੇ
ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਵਲ ਜਨਰਦੇਜਸ਼ਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਿਾਓ।


ਈਰੇਜ਼ ਬੁਲੀਇੂੰ ਗ

ਹੈਲਦੀ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ ਬੀਸੀ
ਹੈਲਦੀ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ ਬੀਸੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੇ ਜਬਰਜਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਅਨਾਂ ਲਈ ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਿੀਵਨ, ਸਕੂਲ, ਭਾਈਿਾਰੇ ਅਤੇ
ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਿਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਜਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਜਸੱ ਜਖਆ, ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਿੋਣਾਂ ਲਈ ਜਵਹਾਜਰਕ ਟੋਟਕੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਹੈਲਦੀ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ ਬੀਸੀ



ਬੱ ਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਜਵਿੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਟੋਟਕੋ



ਸਕੂਲੀ ਲੂੰਿਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਅੂੰ ਿਨ ਜਵਿੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਟਕੋ



ਤੁਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਿਾਣਾ, ਜਜ਼ਆਦਾ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਬੱ ਜਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਹੈਲਦੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਬੀਸੀ
ਹੈਲਦੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਜਵਜਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਆਦਤਾਂ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ ਜਵੱ ਿ ਸਹਾਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਿਾਰੇ, ਹੈਲਿ ਸੈਕਟਰ,
ਅਤੇ ਜਸੱ ਜਖਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰਜਹਣਗੀਆਂ। ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਜਰਆਂ ਜਵੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਜਹਣ-ਸਜਹਣ, ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਜਰਸ਼ਤੇ, ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਅਮਲ। ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ
ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਿਾਓ।


ਹੈਲਦੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਬੀਸੀ

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਅਗਸਤ 2019
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