
8-16 ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਲੋਕ-ਸਾਝਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ

8–16 October 2022

ConnectionAwareness Belonging

8-16 ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਲੋਕ-ਸਾਝਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਰਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ

ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਜ਼਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਈਨ਼ਿਲੈੈਂਡ ਵਾਸੀ, ਜ਼਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾ ਂਚੰਗੀ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੈਾਜਂ਼ਕ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ  
ਦੇ ਹੇਠਲੇੈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੁਸ਼ਕਲੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਜ਼ਰਆ ਂਨੰੂ ਵੱਖੋੋਂ-ਵੱਖੋਰਾ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਕੁੱਝ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲੈ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਜ਼ਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ, GP, ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਕੇਤਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲੈ 
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਹੈ।

• ਬਾਕੀ ਲੋੈਕਾ ਂਅਤੇ ਆਮ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆ ਂਤੋਂ ਜ਼ਪੱਛੇ ਹਟਣਾ

• ਹਾਵੀਪਨ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋ਼ਿਮਰਾ ਦੀਆ ਂਚੀ਼ਿਾ ਂਅਤੇ ਕੰਮਾ ਂਨਾਲੈ ਜ਼ਸੱਝਣਾ 
ਮੁਸ਼ਕਲੈ ਹੋਣਾ

• ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨਾਲੈ ਜ਼ਸੱਝਣ ਲੈਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾ ਂਨਸ਼ੀਲੇੈ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

• ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲੈ ਭਜ਼ਰਆ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੋਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ

• ਜ਼ਚੜਜ਼ਚੜਾਪਨ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾ ਂਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

• ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾ ਂਹਰ ਸਮੇਂ ਥਕਾਵਟ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

• ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾ ਂਜ਼ਨੱਕੀ-ਜ਼ਨੱਕੀ ਗੱਲੈ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ

• 'ਜ਼ਦਮਾਗ ਜ਼ਵੱਚ ਧੁੰਦਲੇੈਪਨ' ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲੈ 
ਹੋਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਘਟਣਾ

• ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਜਾ ਂਖੋਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵੱਚ ਬਦਲੈਾਅ

• ਇਹ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ

• ਇਕੱਲੈਾ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

• ਆਤਮਘਾਤੀ ਜ਼ਵਚਾਰ ਆਉਣਾ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੈੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਉਪਲੈਬਧ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਇੱਕ 
ਜ਼ਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਲੈਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ 'ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ' ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ - 13 11 14 | lifeline.org.au

ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਵਵਸ - 1300 659 467 | 
suicidecallbackservice.org.au

ਵਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ - 1800 55 1800 | kidshelpline.com.au

ADIS (ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਊ ਸਹਾਇਤਾ) - 1800 177 833

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਼ਿੋਖੋਮ ਜ਼ਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੈੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ  
ਲੈਈ ਵ੍ਰਰਿਪਲ 000 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਵਕ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਵਵਚੱੋੋਂ 1 ਆਸ੍ਰਰਿਲੇੀਆਈ 
ਮਾਨਵਸਕ ਰਗੋ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਲਗਭਗ ਅਧੱੇ  
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਵਚੱੋ ਕਦ ੇਨਾ ਕਦ ੇਮਾਨਵਸਕ  

ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਵੰਧਤ ਸਮਵੱਸਆਵਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ?

ਵਬਓਂਡ ਬਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾ ਅਤ ੇਫੋਰਮ
'ਵਬਓਂਡ ਬਲੂ ਸਪੋਰ੍ਰ ਸਰਵਵਸ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਖੇਪ ਵਵੱਚੋ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਹਲਾਤ ਵਵੱਚੋੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਸ਼ਾਇਦ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਦਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵੇ

• ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਚਂ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਚੰਤਾ ਜਾ ਂਜ਼ਡਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈੱਜ਼ਗਆ ਹੋਵੇ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਕਸੇ ਸਾਥੀ, ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੈਈ  
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੈੜ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੈੜ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਈ ਸਹੀ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਲੈੱਭਣ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1300 22 4636 'ਤੇ ਕਾਉਂਸਲੈਰ (ਸਲੈਾਹਕਾਰ) ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 24/7 ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ 
ਸਲੈਾਹ ਲੈਈ ਉਪਲੈਬਧ (ਸਥਾਨਕ ਕਾਲੈ ਲੈਾਗਤ ਲੈਾਗੂ)

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲੈਾਈਨ ਚੈਟ: beyondblue.org.au

ਫੋਰਮ: forums.beyondblue.org.au

SANE ਫੋਰਮ
ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ੋਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਹਲਾਤ ਵਵੱਚੋੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ।

SANE ਦੇ ਔਨਲੈਾਈਨ ਫੋਰਮਾ ਂ'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇੈ ਲੋੈਕਾ ਂਦ ੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੈ ਗੱਲੈ ਕਰੋ।

• ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24/7 ਉਪਲੈਬਧ 

• ਜਜ਼ਟਲੈ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾ ਂਵਾਲੇੈ ਲੋੈਕਾ ਂਲੈਈ

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਜ਼ਲੈਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 

• ਸਾਰੀ ਗੱਲੈਬਾਤ ਅਜ਼ਗਆਤ ਰੂਪ ਜ਼ਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

qldmentalhealthweek.saneforums.org 'ਤੇ ਜਾਓ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



QMHW ਬਾਰੇ
ਕਈੁਨਜ਼ਲੈਂਡ ਮੈਂ੍ਰਲ ਹਲੈਥ ਵੀਕ (QMHW) ਇਕੱ ਸਲੈਾਨਾ ਪਧੱਰ 'ਤ ੇਹਣੋ ਵਾਲੈੀ 
ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਪਜ਼ਹਲੈਕਦਮੀ ਹ ੈਜ ੋਜ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ 
ਤਦੰਰਸੁਤੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜ਼ਹਤ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ 
ਅਤ ੇਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਖੋਤੇਰਾ ਂਦ ੇਯਗੋਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ

QMHW 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸ਼ਵ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਜ਼ਦਵਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
2022 ਜ਼ਵੱਚ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 
ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਸਾਲੈ, ਕੁਈਨ਼ਿਲੈੈਂਡ ਭਰ ਦੇ ਲੋੈਕ QMHW ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾ,ਂ 
ਗੱਲੈਬਾਤ ਅਤੇ ਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗ਼ਮ 
ਲੈੱਭਣ ਲੈਈ, www.qldmentalhealthweek.org.au 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
info@qldmentalhealthweek.org.au

07 3105 8300

.

ਨਾਲ ਜੁੜੋ
QMHW ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲੈ ਹਣੋ ਦ ੇਅਣਜ਼ਗਣਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਕਸ ੇਸਮਾਗਮ 
ਦੀ ਮ਼ੇਿਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਹਾ਼ਿਰ ਹਣੋਾ, ਮਾਣ ਨਾਲੈ QMHW ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ 
ਪਜ਼ਹਨਣਾ, ਅਤ ੇਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ 'ਤ ੇਗਲੱੈਬਾਤ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲੈ ਹ।ੈ

QMHW ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲੈ ਹਣੋ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲੈਾਉਣ ਜ਼ਵੱਚ 
ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਲੈਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਰਤੋ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾ ਂਤੰਦਰੁਿਤੀ 
ਿੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਹੈਸ਼ਟੈਗ #QMHW ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 

'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰੋ

ਉਹਨਾ ਂਸਵਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ 

ਸਵਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਦੋਿਤਾ,ਂ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਜਾ ਂਕੰਮ ਦੇ 
ਿਾਥੀਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ

ਮੱਦਦ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਿਵੈ-
ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ

ਮਾਨਸਿਕ, ਿਰੀਰਕ, ਿਮਾਸਜਕ ਅਤੇ 
ਅਸਿਆਤਸਮਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਸਵਿੀਆ ਂਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਕੇ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਿੋਚ ਨੰੂ ਘਟਾਓ

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਕੋਈ ਵਸਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,  
ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ!

ਚੋਗੰੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਤਦੰਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਵਵਅਕਤੀਆ,ਂ 
ਪਵਰਵਾਰਾ ਂਅਤ ੇਭਾਈਚੋਾਵਰਆ ਂਦੀ ਨੀਂਹ ਹ।ੈ

ਥੀਮ (ਵਵਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਵਵਜ਼ੂਅਲ ਪਛਾਣ
ਇਹ ਥੀਮ 'ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਾਝਂ, ਸੰਬੰਧ', ਉਹਨਾ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾ ਂਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਲੋੈਕਾ ਂਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮੱਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਵੱਚ ਲੋੈਕਾ ਂਨਾਲੈ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲੈਬਾਤ ਲੈਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹਨਾ ਂਚੀ਼ਿਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 
ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲੈਈ ਲੋੈੜੀਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ 
ਮੱਦਦ ਲੈਈ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਸਹਤਮੰਦ ਰਜ਼ਹਣ, 
ਹੋਰ ਜੁੜਨ, ਜ਼ਸੱਖੋਦੇ ਰਜ਼ਹਣ, ਜ਼ਦਆਲੈਤਾ ਜ਼ਦਖੋਾਉਣ, ਨੋਜ਼ਟਸ ਲੈੈਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੰੂ ਗਲੇੈ 
ਲੈਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਗਤੀਜ਼ਵਧੀਆ ਂਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲੈ ਇੱਕ ਜ਼ਸਹਤਮੰਦ ਜ਼ਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਤੀਜ਼ਵਧੀ ਦੇ ਜ਼ਵਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਈ qld.gov.au/mentalwelllbeing 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਝਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਜ਼ਖੋਅਤ ਅਤੇ 
ਸਜ਼ਹਯੋਗੀ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇੈ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਕ ਹੋਰ ਲੋੈਕ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀ਼ਿ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਲੰੈਘ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਪਜ਼ਰਵਾਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਜ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਨਾਲੈ ਹੀ ਸਾਡੇ 
ਆਲੇੈ ਦੁਆਲੇੈ ਦੇ ਸਮੂਹਾ,ਂ ਕਲੈੱਬਾ ਂਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਾ ਂਨਾਲੈ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾ ਂਬਾਰੇ ਹੈ, ਜ਼ਜਨ੍ਹਾ ਂ'ਤੇ 
ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਜੱਥੇ ਵੀ ਰਜ਼ਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜਾ ਂਖੋੇਡਦੇ ਹਾ,ਂ  
ਸਾਨੰੂ ਖੋੁਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋਣ ਜ਼ਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2022 ਜ਼ਵੱਚ QMHW ਲੈਈ ਜ਼ਵ਼ਿੂਅਲੈ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸੂਜ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਲੈੀਹ ਕੁਮਜ਼ਮੰਸ ਦੀ 
ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਈ ਦੁਆਰਾ 'ਮ਼ਿਬੂਤ   ਸੰਬੰਧ ਮ਼ਿਬੂਤ   ਜ਼ਸਹਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ' ਦੀ ਕਲੈਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜ਼ਚੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲੈ ਦੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇ ਦੀ ਲੈੀਹ ਵਲੈੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਵਆਜ਼ਖੋਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜ਼ਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨਾਲੈ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾ ਂਦੇ ਤਰੀਜ਼ਕਆ ਂ 
ਵੱਲੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ", ਅਤੇ ਲੋੈਕਾ ਂਦੀ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਵੱਚ ਦੇਸ਼ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਜ਼ਮਕਾ ਹੈ।

#QMHW

ਕਈੁਨ਼ਿਲੈੈਂਡ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਜ਼ਸਹਤ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਹ,ੈ QMHW ਨੰੂ CheckUP ਦਆੁਰਾ ਤਾਲੈਮਲੇੈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਕੱ ਮ਼ਿਬਤੂ   ਅਤੰਰ-ਸਕੈਟਰ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਦਆੁਰਾ ਪਸੇ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ


