ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਜ਼਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਵਾਸੀ, ਜ਼਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇੇਂ-ਸਮੇੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇੇਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋੋਂ-ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕੁੱਝ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ, GP, ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਨ੍੍ਹਹਾਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

• ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ
• ਮੁਹਾਵੀਪਨ
ਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ
• ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨਾ
• ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਮੇੇਂ ਰੋਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ
• ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇੇਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ
ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲੇਪਨ' ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
• 'ਦਿਮਾਗ
ਹੋਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਘਟਣਾ
• ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
• ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਵਿੱਚੋੋਂ 1 ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆਈ
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿ
ੰ ਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ?

ਬਿਓਂਡ ਬਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫੋਰਮ
'ਬਿਓਂਡ ਬਲੂ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਜਦੋੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀੀਂ ਕਿਸ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚੋੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
• ਤੁਸੀੀਂ ਪਰੇਸ਼਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋੋਂ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ
ਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
• ਤੁਮਦਦ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1300 22 4636 'ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 24/7 ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਪਲਬਧ (ਸਥਾਨਕ ਕਾਲ ਲਾਗਤ ਲਾਗੂ)
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ: beyondblue.org.au
ਫੋਰਮ: forums.beyondblue.org.au

SANE ਫੋਰਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ 'ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ' ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

SANE ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਵਿਸ - 1300 659 467 |
suicidecallbackservice.org.au
ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ - 1800 55 1800 | kidshelpline.com.au
ADIS (ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਊ ਸਹਾਇਤਾ) - 1800 177 833
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ
ਲਈ ਟ੍੍ਰਰਿਪਲ 000 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
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ਸ਼਼ਾਇਦ:

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ - 13 11 14 | lifeline.org.au

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀੀਂ ਕਿਸ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚੋੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ।

• ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24/7 ਉਪਲਬਧ
• ਜਟਿਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
• ਹਮੇਸ਼਼ਾਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
qldmentalhealthweek.saneforums.org 'ਤੇ ਜਾਓ

Awareness

ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ

Belonging

ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ

ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ

Connection

ਲੋਕ-ਸਾਂਝ

ਲੋ ਕ-ਸਾਂਝ

QMHW ਬਾਰੇ

ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਮੈੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀਕ (QMHW) ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।

QMHW ਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ
ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਮਾਣ ਨਾਲ QMHW ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ
ਪਹਿਨਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੈ।

QMHW 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋੋਂ ਐਤਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ
ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ QMHW ਦੌਰਾਨ ਸੈੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾਂ,
ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗ਼ਮ
ਲੱਭਣ ਲਈ, www.qldmentalhealthweek.org.au 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
info@qldmentalhealthweek.org.au
07 3105 8300

#QMHW
.

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, QMHW ਨੂੰ CheckUP ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤ
ੰ ਰ-ਸੈਕਟਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

QMHW ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍੍ਰਫਲ
ੁੱ ਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ,
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀੀਂਹ ਹੈ।

ਥੀਮ (ਵਿਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਵਿਜ਼਼ੂਅਲ ਪਛਾਣ
ਇਹ ਥੀਮ 'ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਾਂਝ, ਸੰਬੰਧ', ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਗ੍੍ਹਹਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀੀਂ
ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਦੋੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋੋਂ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ,
ਹੋਰ ਜੁੜਨ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਨੋ ਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗਲੇ
ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਤਸ਼਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਰੇਰਨਾ ਲਈ qld.gov.au/mentalwelllbeing
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਂਝ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ
ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇੇਂ ਅਸੀੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਅਸੀੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਵੈਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍੍ਹਹਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਨੈ ਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍੍ਹਹਾਾਂ 'ਤੇ
ਅਸੀੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ QMHW ਲਈ ਵਿਜ਼਼ੂਅਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲੀਹ ਕੁਮਮਿੰਸ ਦੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਈ ਦੁਆਰਾ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ' ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲੀਹ ਵਲੋੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ", ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਹੈਸ਼ਟੈਗ #QMHW ਦੀ
ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨਹੀੀਂ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ!

