COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਸਕ
ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਾਡੇ ਸਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਹੱ ਸਾ ਹੈ। COVID-19
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:

•
•
•
•
•
•

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਿੂੰ
ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ
ਸਨਰਾਸ਼
ਸਚੰ ਤਾਵਾਨ
ਉਦਾਸੀਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਸਿਤੀ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ।

ਬਹੁਸਤਆਂ ਲਈ, COVID-19 ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਕਈ
ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੱ ਿੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਕਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰਸਹਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਸੱ ਖਣਾ ਜਾਂ
ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਸਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂ
ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਜਾਣੋ ਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ
ਵੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ

ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਿ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜਾ ਸਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਸਕ ਸਾਡਾ
ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਨੂੰ COVID ਵਾਸਤੇ ਸਕਵੇਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਹੜ੍ੇ

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਜੇ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਕੋਲ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਸਸਆ ਹੈ, ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਸਕਉਂਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਅਵਸਿਾ ਉੱਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।

ਰੋਜਗਾਰਦਾਸਤਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਸਮਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

•
•

•
•
•

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਸਟਕਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
ਕਾਸਮਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਸਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਵੱ ਛਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਸਵਧਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ
ਕਰਵਾਓ

ਕਾਸਮਆਂ ਨੂੰ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੇ ਰਸਹਣ
ਸਦਓ

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਜੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ COVID-19 ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ
ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨਾ

ਹਰ ਸਕਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਸਰਆਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਸ ਬੱ ਸ/ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਚੋਲ ਕਰੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨਾ।

ਸਜੱ ਿੇ COVID-19 ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਜੱ ਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਸਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ
ਅਿਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ

ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਸਵੱ ਚ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵੈੈੱਬਪੇਜ www.health.gov.au/news/health-alerts/novelcoronavirus-2019-ncov- health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid19/masks ਿੂੰ ਵੇਖੋ। ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਸੇਫ ਆਸਟਿੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
www.safeworkaustralia.gov.au ਵੇਖੋ।
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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰਸਹਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਹਰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ, COVIDSafe ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

•
•
•
•

ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਸਭਆਸ ਕਰੋ

ਸਜੱ ਿੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਸਰਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ
ਜੇ ਸਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਲਦੀ

ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVIDSafe ਐਪ ਹੋਣਾ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਅਿਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ
ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਓਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਜੰ ਨਾ ਸਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਸਖਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਪਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰ ਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣਾ
ਨਾ ਕੇਵਲ ਿੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਸਭੰ ਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਹੱ ਸੇ ਸਵੱ ਚ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਦਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ
ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰਸਹਣ ਲਈ
ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰ ਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲਹੇ ਸਦਲ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ, ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਤਬਦੀਲੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਦਵਾਓ ਸਕ ਸੰ ਤੁਸਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿੀਕ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਵੱ ਚ ਢਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਸਦਨ ਕਰਕੇ ਲਓ ਸਜਵੇਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ
ਸਸੱ ਝਣ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱ ਖੋ।

ਸਨੈੱਤਨੇਮ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਵਾਂ ਸਨੈੱਤਨੇ ਮ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਸਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਰਚ-ਸਮੱ ਚ ਜਾਣ ਸਵੱ ਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ COVIDSafe

ਤਰੀਸਕਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਨੂੰ ਸਸੱ ਖਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ
ਸਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਸਨੈੱਤਨੇ ਮ ਸਵੱ ਚ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਸਰਤ, ਸਧਆਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢੋ

ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਿਕਾਵਟ
ਭਸਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਧੀਕ ਬੋਝ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ
ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਦ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓ।

ਸਸਹਯੋਗ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰ ਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਿੱ ਤੀ
ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸਲਆਉਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਪਰਕ

ਰੋਜਗਾਰਦਾਸਤਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਕਸੇਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਬਨਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਰੋਜਗਾਰਦਾਸਤਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਔਜਾਰ ਸਕੱ ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
www.safeworkaustralia.gov.au

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ 24/7 ਸੇਵਾਵਾਂ

ਹੈੈੱਡ ਟ੍ੂ ਹੈਲਥ: ਆਸਟਿੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਡਸਜਟਲ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਗੇਟਵੇਅ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਸਲੰਕ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
www.headtohealth.gov.au

ਬਿਓਂਡ ਿਬਿਊ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
1800 512 348 | https://coronavirus.beyondblue.org.au/
ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੋੜ੍ਹੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸੱ ਝਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰਸਹਣ ਸਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 13 11 14 |
www.lifeline.org.au
ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 5 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਸਨੈੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੋਨ
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ। 1800 55 1800 | www.kidshelpline.com.au
ਸੁਸਾਈਡ ਿਾਲ-ਬੈਿ ਸਰਕਿਸ: ਆਤਮਹੱ ਸਤਆ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਆਤਮਹੱ ਸਤਆ ਬਾਰੇ
ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮਹੱ ਸਤਆ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸਰਸਵਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1300 659 467 |
www.suicidecallbackservice.org.au
ਮੈਨਜ਼ਲਾਈਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ। 1300 78 99 78 |
www.mensline.org.au
ਓਪਨ ਆਰਮਜ਼: ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਸਨਭਾ ਰਹੇ ਹਸਿਆਰਬੰ ਦ ਬਲਾਂ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਮੂਸਹਕ ਇਲਾਜ

ਪਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਿੀ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1800 011 046 | www.openarms.gov.au
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ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਸਹਯੋਗ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਸਨਕ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ।
www.healthdirect.gov.au/australian-health-services

ਸਲਾਹਿਾਰ

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੌਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੈਲੀਹੈਲਿ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਸਕਸੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਲਈ
ਖੋਜ ਦਾ ਸੌਖਾ ਔਜਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸਟਿੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਟੈਲੀਹੈਲਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਸਰਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱ ਿੇ ਖੋਜ ਕਰੋ:
www.psychology.org.au/Find-a-Psychologist

ਹੈੈੱਡਸਪੇਸ

ਹੈੈੱਡਸਪੇਸ 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈੈੱਡਸਪੇਸ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਮਾਨਸਸਕ
ਸਸਹਤ, ਸਬੰ ਸਧਤ ਸਰੀਰਕ ਸਸਹਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਿੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਸਕੱ ਤਾਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਹੈੈੱਡਸਪੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈੈੱਡਸਪੇਸ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। www.headspace.org.au

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਕਿਿਾਸੀ ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਨ ਅਨੁਭਿ (AIME)

AIME ਇੱ ਕ ਕਲਪਨਾਕ ਪਾਿਕਿਮ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ
ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸੱ ਸਖਆ ਸਵੱ ਚ ਰੁਝਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

AIME ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 250
ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ, ਸਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਿਾਪਤ ਪਾਿਕਿਮ ਰਾਹੀਂ
ਵਾਪਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। https://aimementoring.com/

ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਭਾਈਿਾਲੀ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਪਿੋਗਰਾਮ ਸਵੈਲੀਨਤਾ (ਔਸਟਜਮ) ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਸਸੱ ਸਖਆ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਮਾਨ, ਸਬੰ ਸਧਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਸਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
www.positivepartnerships.com.au/

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ
ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਹੱ ਬ

ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਭਲਾਈ ਹੱ ਬ ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵਉਂਤੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਸਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱ ਚ ਸਵਹਾਰਕ, ਸਬੂਤ -ਆਧਾਸਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। www.studentwellbeinghub.edu.au

ਰੀਚਆਊਟ੍

ReachOut ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਸਸਮਆਂ ਸਵੱ ਚ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ

ਹੈ। ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਣ। ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਸਵੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਸਰਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ
ਸੁਰੱਸਖਅਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਜਗਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। www.au.reachout.com
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ਟ੍ੈੈੱਨ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੈੱਟ੍ਿਰਿ

ਇਕ ਐਪ ਜੋ ਸਸਹਤ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪੰ ਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਸਹਤ ਪੇਿੇਵਰਾਂ ਦੇ
ਸਸਹਯੋਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ। Download the app for Apple | Download the app for Android

ਪੇਿੇ/ਸਕੱ ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਸ਼ਨਲ ਿੈਰੀਅਰਜ਼ ਇੰਸਟ੍ੀਕਚਊਟ੍

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਸਸਤਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
www.nci.dese.gov.au ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿੋਰਸ ਲੱਭਣ ਿਾਲਾ

ਹਜਾਰਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.courseseeker.edu.au ਸਵਖੇ ਇੱ ਕ ਸਟਕਾਊ
ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਿੈਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾਬੰ ਿੀ (ਪਲਾਕਨੰਗ)

ਕੈਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਪੇਿੇ/ਸਕੱ ਤੇ ਦੇ ਰਸਸਤਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪਸਰਵਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਰਪੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.myfuture.edu.au ਸਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗ-ਿਰਸ਼ਨ

ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਜਗਾਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਰੀ ਸਸੱ ਸਖਆ ਵੱ ਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ 15-25 ਸਾਲਾਂ
ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੈੱਡਸਪੇਸ ਸਡਸਜਟਲ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਪਿੋਗਰਾਮ
ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਿੇ ਲੱਭੋ
https://headspace.org.au/our-services/digital-work-and-study-service/
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