ਕਰੋ ਨਾਵਾਇਰਸ ਦਿਮਾਗੀ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾ
ਬੰ ਦ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਰਾ ਬੰ ਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਬਿਹਬਲ ਜਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸੋ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋ ਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ੍ਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਯਕੀਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇ ਂ ਸਿੱ ਝੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੋ ਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ
ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋ ਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫੋ ਨ ਉਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ । 1800 512 348

ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋ ਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮੁਫਤ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵਾ ਤੋ ਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ www.tisnational.gov.au
TIS National ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰ ਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ
ਫੋ ਨ ਉਪਰ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਤੁਰੰ ਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ 131 450

ਅੋਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨਿਯਮਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਤਾਜ਼ਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ 24/7 ਵੈ ਬਚੈ ਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ । coronavirus.beyondblue.org.au

ਆਤਮਹੱ ਤਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਵੇ ਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਤੁਰੰ ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ
13 11 14

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂ ਸਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰ ਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋ , ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ
000

coronavirus.beyondblue.org.au
1800 512 348
Coronavirus Mental Wellbeing Support Service - Punjabi

