
 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੋਸਿਡ -19 
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕ ੇਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਭਵਰਆ, ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਬਚੇੈਨ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਸਿ-ੈਅਲਗਾਿ ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ 
ਕੁਝ ਅਵਿਹੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦ ੇ
ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਵਰਆਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਨਾ 
ਮਹੱਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਿਰਚੂਅਲ ਿਹਾਰ ੇ

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਸਤ ੇਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਸਹਾਰੇ ੇਵਬਰਵਿਸ਼ ਕਲੋੂੰ ਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ, ਬਾਲਗਾਂ, ਬਜਰੁਗਾਂ ਅਤ ੇਵਸਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਵਮਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੇਾਿਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੂੰ ਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਚੂਅਲ ਕਾਉਂਸਵਲੂੰ ਗ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸੂੰ ਕਿ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹ਼ੁਣੇ ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਿਰਚੂਅਲ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਸਹਾਸਰਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋ 
ਜਾਣੋ। 

ਸੂੰ ਕਿ ਦੌਰਾਨ ਘਰਲੇੂ ਅਤ ੇਵਨਕਿਿਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਵਹੂੰ ਸਾ ਿਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਥਤੀ ਿੋ ਮਰਜੀ ਹੋਿੇ, ਸਹੰਸਾ ਅਤੇ ਦ਼ੁਰਸਵਵਹਾਰ 
ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੇ। ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰਿਰੋਲ:  ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਹੜੇ ਵਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਕਾਵਮਆਂ, ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਮਲੂ ਵਨਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਹੋਰ ਿਾਣੋ। 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਥੋੜਹਾ ਵਿਹਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਘਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਚੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਕਦ ੇਿਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਸੁਣਨ ਿੇਲੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਦਣੇਾ ਹੈ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਿਰਲੋ: ਮਾਨਸਸਕ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੇੀ 
 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ: ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸਵਡ-19 ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬੇਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
 ਡਾਕਿਰਜ ਔਫ ਬੀਸੀ/ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ: ਕੋਸਵਡ-19 

ਆਉਟਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਸਵੱਚ ਸਚੰਤਾ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ 
 ਫੈਮਲੀਸਮਾਰਿ 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/virtual-mental-health-supports?keyword=Virtual&keyword=Mental&keyword=Health&keyword=Supports&keyword=for&keyword=COVID-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/priority-populations/people-who-may-be-or-are-experiencing-violence
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/priority-populations/people-who-may-be-or-are-experiencing-violence
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/mental-well-being-during-covid-19
https://www.camh.ca/-/media/files/camh_covid19_infosheet-talking_to_kids-pdf.pdf?la=en&hash=59AC3799BC481EC9238ECD9044A98B40C5CEA253
http://www.sharedcarebc.ca/sites/default/files/CYMHSU%20CoP%20-%20Managing%20Anxiety%20and%20Stress%20in%20Families%20with%20Children%20and%20Youth_COVID-19%20%28ID%20322929%29.pdf
http://www.sharedcarebc.ca/sites/default/files/CYMHSU%20CoP%20-%20Managing%20Anxiety%20and%20Stress%20in%20Families%20with%20Children%20and%20Youth_COVID-19%20%28ID%20322929%29.pdf
https://familysmart.ca/


 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਸਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੱਸਿਆ 
 ਕੈਲਿੀ (Kelty) ਮੈਂਟਲ ਹਲੈਥ: ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
 ਓਪਨ ਸਕਲੂਜ ਬੀਸੀ: ਸਸੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ: ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਵਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ। 
 ਕਲੂੰ ਕ ਮੁਕਤ ਸਮਾਿ: ਕਲੰਕ-ਮ਼ੁਕਤ ਕੋਸਵਡ-19 ਯੂਥ ਵੈੈੱਲਨੇਸ ਟਲੂਸਕਟ (ਇਸ ਸਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ, ਬੱਸਚਆ ਂਅਤ ੇਸਕਸ਼ੋਰਾਂ 

ਲਈ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 
 ਿਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ: 2019-nCoV ਆਉਟਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨਾ 

ਸਕਸ਼ੋਰ 
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਅਨੇਕ ਵਕਸ਼ੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਵਨਯਵਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਹਨ ਵਿੂੰ ਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਿਧੀ ਹੋਈ ਵਚੂੰਤਾ, ਅਲਗਾਿ ਅਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਸਮਾਵਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਵਹਣ ਨੂੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਧ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੜੋਹੀ ਵਿਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤ ੇਖੋਿ ਦ ੇਨਾਲ, 
ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੇਂ ਢੂੰ ਗ ਵਸੱਖਣਾ ਸੂੰ ਭਿ ਹੈ। ਸਿੈ-ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਸਹਤ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਿੀ ਤਣਾਅ ਨੂੂੰ  ਘੱਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਿੇਂ ਆਮ ਨਾਲ ਵਿਿਸਵਥਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 ਐਗਂਜਾਈਿੀ ਕੈਨੇਡਾ (Anxiety Canada): ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸਚੰਤਾ 
 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਹੀਅਰ ਟ ੂਹੈਲਪ (Here to Help): ਕੋਸਵਡ-19 ਅਤੇ ਵਚੂੰ ਤਾ 
 ਫਾਉਂਡਰੀ: ਫਾਉਂਡਰੀ ਵਰਚ਼ੁਅਲ - ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ ੋ
 ਵਕਡਜ ਹੈਲਪ ਫੋਨ: ਅਸੀਂ ਕੋਸਵਡ-19 (ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਦੌਰਾਨ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ 
 ਵਕਡਜ ਹੈਲਪ ਫੋਨ: ਕੋਸਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਸਜਕ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਨਸਜੱਸਠਆ ਜਾਵ ੇ
 ਯੂਨੀਸੇਫ (Unicef): ਕੋਸਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਕਸ਼ੋਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੀ ਰੱਸਿਆ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

LGBTQ2S+ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਦੇ ਅਵਿਹੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੜ ੇਕਮਜੋਰ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਤੋਂ 
ਅਲਵਹਦਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਇਰੇਸ (ਐਕਸਪੈਕਟ ਸਰਸਪੈਕਟ ਐਡਂ ਏ ਸੇਫ ਐਜ਼ੁਕੇਸ਼ਨ (erase (expect respect and a safe 
education) 

 ਯੂਥ ਇਨ ਬੀਸੀ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਿਰਾਂਸ ਲਾਇਫਲਾਈਨ (Trans Lifeline) 

ਬਾਲਗ 
ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਇੂੰ ਨਹ ਾਂ ਿਰਗੇ ਸਵਮਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਿਧ ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਨੂੂੰ  ਘਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੂੰ  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content?id=FC6E346E34DC498E8E75AF4F92440D31
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/erase/online-safety
https://keltymentalhealth.ca/blog/2020/03/talking-children-about-covid-19
https://www.openschool.bc.ca/keeplearning/
https://www.openschool.bc.ca/keeplearning/
https://stigmafreetoolkit.com/
https://adaa.org/sites/default/files/WHO%20Helping%20Children%20Cope%20with%20Coronavirus%20Stress%20PDF.pdf
https://adaa.org/sites/default/files/WHO%20Helping%20Children%20Cope%20with%20Coronavirus%20Stress%20PDF.pdf
https://www.anxietycanada.com/learn-about-anxiety/anxiety-in-youth/
https://www.heretohelp.bc.ca/infosheet/covid-19-and-anxiety
https://foundrybc.ca/virtual/
https://kidshelpphone.ca/get-info/were-here-for-you-during-covid-19-novel-coronavirus
https://kidshelpphone.ca/get-info/how-to-cope-with-social-distancing-during-covid-19/
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/erase
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/erase
https://youthinbc.com/
https://translifeline.org/


ਨਵਿੱਠਣ ਲਈ ਿੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਅਤ ੇਚੂੰ ਗੀ ਸਿੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਤ ੇਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੂੰ  
ਘਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਸਿ-ੈਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੂੰ  
ਘਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਐਗਂਜਾਈਿੀ ਕੈਨੇਡਾ (Anxiety Canada): ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਸਵਡ-19) ਬਾਰੇ ਬੇਚਨੈ ਜਾਂ ਸਚੰਤਤ ਹ ੋਤਾਂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਕੋਸਵਡ-19 ਅਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸਸਮਆਂ ਸਵੱਚ ਠੀਕ ਰਹੋ 
 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ 
 ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਿਰਚੂਅਲ ਸਹਾਰੇ 
 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਹੀਅਰ ਟ ੂਹੈਲਪ (Here to Help): ਕੋਸਵਡ-19 ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ 
 ਸਿਾਰਵਲੂੰ ਗ ਮਾਇੂੰ ਡਜ (Starling Minds): ਕੋਸਵਡ-19 ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ 

ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ 
ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਸਤ,ੇ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਚਨੌੁਤੀਿਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਕੱਲੇਪਣ, ਅਲਗਾਿ ਅਤੇ 
ਵਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਭਾਿਨਾਿਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਵਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਵਿਕ ਅਲਗਾਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਿਰਚੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁੜਨ ਦੇ ਢੂੰਗ ਵਸੱਖਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 
ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਹੀਅਰ ਟ ੂਹੈਲਪ (Here to Help): ਕੋਸਵਡ-19 ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ 
 ਕਨੇਡੀਅਨ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਫੌਰ ਸੀਨੀਅਰਜ ਫੌਰ ਮੈਂਿਲ ਹਲੈਥ: ਕਸੋਵਡ-19 ਸਾਧਨ 
 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਸਵਡ-19 ਤਣਾਅ, ਸਚੰਤਾ ਅਤ ੇਸਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ (PDF 210 KB) 
 ਬੀਸੀ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸਬਸਿਾਂਸ ਯੂਜ ਸਰਵਿਵਸਜ: ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਝਾਅ 
 ਸਿਾਰਵਲੂੰ ਗ ਮਾਇੂੰ ਡਜ (Starling Minds): ਕੋਸਵਡ-19 ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੀ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ 
ਵਚੂੰ ਤਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰ ੇ
ਵਚੂੰ ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇੂੰ ਨਹ ਾਂ 'ਤੇੇ  ੇਿਾਓ: 

 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਦਖੇਭਾਲ (Care for Caregivers): ਕੋਸਵਡ-19: ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਚੰਤਾ

https://www.anxietycanada.com/articles/what-to-do-if-you-are-anxious-or-worried-about-coronavirus-covid-19/
https://www.anxietycanada.com/articles/what-to-do-if-you-are-anxious-or-worried-about-coronavirus-covid-19/
https://cmha.bc.ca/covid-19/
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19#faqs
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/virtual-mental-health-supports?keyword=Virtual&keyword=Mental&keyword=Health&keyword=Supports&keyword=for&keyword=COVID-19
https://www.heretohelp.bc.ca/infosheet/covid-19-and-anxiety
https://info.starlingminds.com/covid19-free-mental-health
https://www.heretohelp.bc.ca/infosheet/covid-19-and-anxiety
https://ccsmh.ca/resources/covid-19-resources/
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health-safety/covid19_stressmanagement_5.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health-safety/covid19_stressmanagement_5.pdf
http://www.bcmhsus.ca/about/news-stories/stories/tips-for-supporting-your-mental-health-through-the-covid-19-pandemic
http://www.bcmhsus.ca/about/news-stories/stories/tips-for-supporting-your-mental-health-through-the-covid-19-pandemic
https://info.starlingminds.com/covid19-free-mental-health
https://careforcaregivers.ca/campaigns/covid-19-anxiety-for-caregivers/


더 많은 HealthLinkBC File 주제를 찾아보려면 www.HealthLinkBC.ca/healthfiles 또는 관내 보건소를 방문하십시오. BC주 

내에서 비응급 보건 정보 및 조언을 찾아보려면 www.HealthLinkBC.ca를 방문하거나 8-1-1 (무료 전화)로 전화하십시오. 

청각 장애 관련 지원을 받으려면 7-1-1로 전화하십시오. 요청에 따라 130여 개 언어로 번역 서비스가 제공됩니다. 

ਇੰਸਡਸਿਨਿ ਲੋਕ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸਹਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਾਣੋ: 

 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਿੀ: ਕੋਸਵਡ-19 (ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) 
 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਿੀ: ਕੋਸਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸਹਾਰੇ (PDF, 82KB) 
 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਿੀ: ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ ਵਰਚ਼ੁਅਲ ਡਾਕਟਰ ਔਫ ਦ ਡੇਅ 

ਕਾਮੇ 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ 
ਰੱਵਖਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰ ੇਵਬਹਤਰ ਸਮਝ ਚਾਹੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ, ਵਚੂੰ ਤਾ ਿਾਂ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਧਨ ਭਾਲੋ। ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 ਵਬਰਵਿਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਸਾਇਕਲਾਵਿਕਲ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਕੋਸਵਡ-19 ਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਹਾਰੇ 
 ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ: ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ 
 ਿਰਕਸੇਫਬੀਸੀ: ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਸਧਤ ਕਰਨਾ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 

ਇੱਕ ਗਾਈਡ 

ਹੋਰ ਿਾਧਨ 
ਇਹ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤਸੁੀਂ 
ਆਪਣ ੇਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਜ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ 
ਿਾਣੋ: 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੂੰ ਿਰਲੋ: ਕੋਸਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਸਕ ਕ਼ੁਸ਼ਲਤਾ 
 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਮਡੂ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾ 
 ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕੋਵਿਡ - 19 ਅਤੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਸਿਆ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ, 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਸਵਡ-19) ਦੇਖੋ। 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ: 20 ਿਨਿਰੀ, 2021 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਲਥ ਫ਼ੀਚਰ ਸਵਚ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲਈ ਿਰਚੂਅਲ ਸਹਾਰੇ ਪੇਿ ਤੋਂ 
ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਜਸ ਤੱਕ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਪਹ਼ੁੰ ਸਚਆ ਸਗਆ ਸੀ। 

http://www.healthlinkbc.ca/servicesresources/healthlinkbcfiles/
http://www.healthlinkbc.ca/
https://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/coronavirus
https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-COVID-19-Mental-Health-and-Cultural-Supports.pdf
https://www.fnha.ca/what-we-do/ehealth/virtual-doctor-of-the-day
https://www.psychologists.bc.ca/covid-19-landing
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19/information-for-professionals
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19/information-for-professionals
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-guides/addressing-mental-health-effects-covid-19-guide-for-workers?lang=en
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-guides/addressing-mental-health-effects-covid-19-guide-for-workers?lang=en
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/mental-well-being-during-covid-19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/mental-health-support-in-bc/mood-and-anxiety
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-substance-use
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/coronavirus-disease-covid-19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/virtual-mental-health-supports

