 COVID-19وبا ےک دوران مالزمی یک
ذہن صحت اور فالح ےک لی مدد

ذہن صحت اور فالح اہم ےہ۔ ہماری ذہن صحت ہم سب کا ایک حصہ ےہ۔  COVID-19وبا اور دورسی مشکالت یک
رہ ہی:
وجہ ےس بہت ےس لوگ ایسا محسوس کر ے
• بجھا ہوا دل
• الجھن
• مایوس
گھباہٹ
•
ر
• ڈپریشن
بدلن ی
• مسلسل ی
ہوئ صورتحال ےک بارے می تشویش اور حاالت ےک دوبارہ نارمل ہو جان یک حرست
•
ی
ر
اکب لوگوں ےک لی اس وقت  COVID-19ن زندیک گزارن اور کام کرن کا انداز بدل دیا ہ۔ ہمارے تجربات ی
کن وجوہ ےس
یے
ی
مختلف ہی جس می یہ بیھ شامل ےہ کہ آپ کہاں رہت ہی اور کس قسم کا کام کرن ہی۔ کچھ لوگوں ےک لی اس کا
ی
ی
ی
ی
ی
رہ ہی یا کام اور نگہداشت
رہ ی ہی ،جان کار پر محفوظ رہت ےک نی طریق سیکھت ے
مطلب یہ ےہ کہ وہ فاصےل ےس کام کرن ے
رہ ہی۔ خواہ آپ یک عمر یا حاالت کچھ بیھ ہوں ،آپ کا اپن ذہن صحت
یک ذمہ داریوں کو پابندیوں ےک باوجود نبھان ے
کا خیال رکھنا اور یہ جاننا اہم ےہ کہ کیا مدد دستیاب ےہ۔ لوگوں کو ینن مالزمت ڈھوںدن یا تعلیم یا تربیت ررسوع کرن ےک
لی بیھ مدد یک ضورت ہو ی
سکن ےہ۔
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جا ی
ن کار پر واپس
ّ
کچھ لوگوں کو فاصےل ےس کام کرنا اچھا لگا ےہ اور شاید وہ کام ےک مادی مقام پر واپس ےک بارے می فکرمند ہوں۔ دورسی
ی
طرف کچھ لوگوں کو اپت ساتیھ کارکنوں ےک ساتھ روبرو واسےط یک کیم محسوس ہوئ ریہ ےہ اور وہ واپس ےک لی بیتاب
ہی۔ چاہ آپ یک سوچ کچھ بیھ ہو ہم سب کو یہ جانی یک ضورت ہ کہ ہمار آجر جا ی
ن کار کو  COVIDےک حواےل ےس
ے
ے
محفوظ بنا رہا ہ اور مالزمی کو اپت اپت طرزعمل ےک سلسےل می کن باتوں پر عمل کرنا ہو گا۔ اگر ضوری ہو تو آپ یک جا ی
ن
ے
کار ےک لی ایک  COVIDSafeپالن بنا ہو سکتا ہ اور آپ اپت آجر ےس اس پالن ےک بارے می پوچھ ی
سکی ہی۔
ے
ی
کچھ لوگ  COVID-19لگی یک صورت می زیادہ شدید بیمار ہو ی
طن مسئلہ ےہ جو آپ ےک
سکی ہی۔ اگر آپ کو کوئ ر
خیال می آپ کو زیادہ خطرے کا شکار کر سکتا ہ تو جا ی
ن کار پر واپس ےک بارے می اپت ر
ڈاکب ےس بات کریں۔ آپ کو اپت
ے
ی
آجر ےس بیھ بات کرئ چاہت کیونکہ آپ یک کام پر واپس پر غور ی
ہون اےس آپ یک صحت یک کیفیت کو مدنظر رکھت
کرن
یک بیھ ضورت ےہ۔
آجروں کو چاہت کہ:
ی
• وہ  COVID-19کا پھیالؤ روکت ےک لی جو اقدامات کرن کا ارادہ رکھت ہوں،
ان ےک متعلق کارکنوں ےس مشورہ کریں
• لوگوں می فاصلہ رکھت ےک اقدامات نافذ کریں جیس
فرنیچر یک جگہ بدل کر لوگوں کو ایک دورسے ےس
دور رکھی یا کس ایک وقت می جا ی
ن کار پر موجود
لوگوں یک تعداد محدود کریں
• کارکنوں کو اچھے حفظان صحت پر عمل یک یاددہائ کروائی
اور حفظان صحت یک سہولیات فراہم کریں
• کارکنوں کو پابند کریں کہ وہ بیماری یک صورت
می گھر می رہی
ی
• جا ی
ن کار کو باقاعدیک ےس اور اچیھ طرح صاف کریں
• یہ منصوبہ بنائی کہ اگر جا ی
ن کار پر
ی
 COVID-19کا کیس ہو گیا تو وہ کیا کریں ےک
.

کام پر پہنچت ےک لی پبلک ٹرانسپورٹ
استعمال کرنا
ہر شخص کو اب بیھ دورسوں ےس  1.5ر
میب فاصلہ رکھنا چاہت۔ اگر آپ یک مطلوبہ رسوس می زیادہ مسافر ہی اور اگر اگیل
رسوس کا انتظار کرنا ممکن ےہ تو انتظار کرن پر غور کریں۔ اگر یہ مسئلہ مسلسل چلی کا امکان ےہ تو اپت آجر ےک ساتھ مل
کر دورسے امکانات دریافت کریں جیس گھر ےس کام کرنا یا کام زیادہ جلدی یا دیر ےس ررسوع کرنا۔
ر
کمیونن می لوگوں کو ایک دورسے ےس  COVID-19لگی ےک کیس کم ہوں ،وہاں بالعموم یہ مشورہ نہی دیا جاتا
جہاں کہی
ی
ر
کہ اپن طبیعت ٹھیک ہون یک صورت می کمیونن می ماسک پہن کر نکال جان۔
کمیونن می لوگوں کو ایک دورسے ےس وائرس لگی ےک کیس زیادہ ہوں ،وہاں آپ ماسک پہنی کا انتخاب کر سکیی
ر
جہاں کہی
ی
ہی یا عوایم صحت ےک حکام آپ کو ماسک پہنی کا پابند کر سکی ہی۔ اگر لوگوں ےس فاصلہ رکھنا مشکل ہو ،جیس پبلک
ٹرانسپورٹ پر ،تو اپت چہرے کو ماسک ےس ڈھکی ےس کچھ اضاف تحفظ مل سکتا ےہ۔ مزید معلومات ےک لی ڈیپارٹمنٹ آف
ہیلتھ کا ماسکس ویب پیج دیکھی
www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-toprotect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/masks
جا ی
ن کار پر ماسکوں ےک استعمال ےک بارے می معلومات ےک لی سیف ورک ر
آسبیلیا یک ویب سائیٹ دیکھی
www.safeworkaustralia.gov.au
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ی
چاہیی
وہ اقدامات جو مالزمی کو محفوظ رہت ےک لی کرن
ہر شخص کو  COVIDSafeرہنا چاہت ،چا ےہ وہ کام پر ہو یا باہر لوگوں می ہو:
•
•
•
•

اچھے حفظان صحت پر عمل کریں
جہاں ممکن ہو ،دورسوں ےس  1.5ر
میب فاصلہ رکھی
بیماری یک صورت می گھر می رہی
اگر آپ کو زکام یا فلو جیس ی
کوئ بیھ عالمت پیش ہو تو اپنا ٹیسٹ کروائی۔

بیماری یک صورت می ٹیسٹ کروان ےس یہ یقین ہو جاتا ےہ کہ عوایم صحت ےک حکام وائرس کا جلد پتہ چال سکی اور پھیالؤ
روکت ےک لی قدم اٹھائی۔
آپ ےک  COVIDSafeایپ رکھت ےس عوایم صحت ےک حکام کو اس می مدد ی
ملن ےہ کہ اگر آپ کو  COVID-19می مبتال کس
قرین واسطہ پڑے تو حکام آپ ےس جلد رابطہ کر سکی۔ اس طرح آپ کو وہ مشورہ حاصل کرن می مدد مےل
یشخص ےک ساتھ ر
ر
کمیونن می وائرس پھیلت کا خطرہ محدود کرن ےک لی ضوری ےہ۔
یک جو آپ یک وجہ ےس

اپن ذہن صحت اور فالح کا خیال رکھنا
اپن ذہن صحت اور فالح کا خیال رکھنا بیھ اتنا یہ اہم ےہ جتنا اہم کام پر اپن جسمائ حفاظت کا خیال رکھنا ےہ۔ ہم سب اس
ی
رہ ہی جس یک ہمی پہےل کبیھ ضورت نہی پڑی۔ اگر آپ کو
طرح زیادہ مضبوط بنت ےک لی نن مہارتی پیدا کرن یک کوشش کر ے
تشویش ہو ریہ ےہ تو مدد مانگنا نہ ضف ٹھیک ےہ بلکہ نہایت ضوری ےہ۔ مختلف مشکالت ےس دوچار لوگوں ےک لی بہت س
ر
برورس می مدد ےک سیکشن می موجود ےہ۔
قسموں یک مدد دستیاب ےہ جن یک فہرست اس
ی
زںدیک گزار رہ ہی ،ان ےک لی مدد حاصل ی
کرن رہنا اہم ےہ۔ وقت ےک ساتھ ساتھ عالج
جو لوگ پہےل یہ ذہن بیماری ےک ساتھ
ے
سکن ہ اس لی فون اور ر
اور نگہداشت می تبدییل آ ی
انبنیٹ استعمال کر ےک اپن مدد کرن والوں ےس تعلق بحال رکھی۔
ے

کام پر بات چیت
جب کم وقت می بہت س تبدیلیاں آئی تو یہ اہم ےہ کہ آپ اپت مینیجر
اور اپن ٹیم ےس بات چیت جاری رکھی۔ کھل کر اور دیانتداری ےس کام پر
واپس یا خود کام ےک متعلق اپن فکر کا اظہار کریں۔ اس ےس آپ کو مسائل
ےس نبٹت ،اختالف کم کرن اور تبدیلیوں ےک مطابق خود کو ڈھالی می مدد
ی
مےل یک۔

جا ی
ن کار پر تبدییل
تبدییل انسان کو ن چین اور ن یقین می مبتال کر ی
سکن ےہ۔ خود کو یاد دالئی کہ جب آپ اور آپ یک ٹیم کام ےک ینی
ر
ر
طریقوں اور جا ی
ن کار ےک لحاظ ےس خود کو ڈھالی می مرصوف ہوں تو توازن می کیم محسوس کرنا نارمل ےہ۔ ہر روز جو
بیھ ہو ،بس اس دن پر توجہ رکھی اور ہمارے تبدییل کو سنبھالی ےک مختلف طریقوں کو ذہن می رکھی۔
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معمول بنان ےس مدد ی
ملن ےہ

ایک نیا معمول بنا کر آپ کو دوبارہ جا ی
ن کار می سیٹل ہون یا ینی  COVIDSafeطریقوں ےک مطابق ڈھلنا سیکھت ےک لی
ی
سکن ےہ۔ یہ ان رسگرمیوں ےک بارے می سوچت کا موقع بیھ ےہ جو آپ اس ینیآغاز ےک دوران اپت معمول می
مدد مل
ی
ی
ی
اقی یا مطالےع جیس رسگرمیوں ےک نی طریق استعمال کرنا
شامل کرنا پسند کریں ےک۔ اس می بات چیت اور ورزش ،مر ر
شامل ہو سکتا ےہ۔

اپت لی وقت نکالی
مسلسل تازہ ترین معلومات ،تبدیلیوں اور ترجیحات کا علم رکھت ےس تھکاوٹ ہو
ی
ی
توانائ بحال کرن
سکن ےہ۔ یہ اہم ےہ کہ آپ نیند ،ورزش ،تازہ دم ہون اور اپن
ےک لی وقت نکالی تاکہ آپ کو اس اضاف بوجھ کو سنبھالی می مدد مےل۔

مدد حاصل کریں
اگر آپ کو تشویش ہو ریہ ہ تو اپت احساسات کو اپت تک رکھت یک بجا ی
ن مدد ےک لی رابطہ کرن ےس آپ کو جلد دوبارہ
ے
ی
ی
سکن ےہ تاہم ہم سب کو
سکن ےہ۔ مدد رشتہ داروں اور دوستوں یا پیشہ ور افراد ےس یل جا
ٹھیک ہون می مدد مل
ی
وقتا فوقتا مدد اور مشورے یک ضورت ہوئ ےہ۔

رابےط
آجروں اور مالزمی ےک لی معلومات

سیف ورک ر
آسٹیلیا :جا ی
ن کار کو محفوظ بنان ےک لی آجروں اور مالزمی ےک لی معلومات،
وسائل اور ٹول کٹس۔
www.safeworkaustralia.gov.au

ے
ر
گھنٹ مہیا ہی
کرن وایل خدمات جو ساتوں دن24 ،
کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورہ) اور مدد پیش

 :Head to Healthر
آسبیلی حکومت کا ذہن صحت کا ڈیجیٹل گیٹ وے جو بہت س معلومات ،مشورہ اور
فون پر اور آن الئن ذہن صحت یک مفت اور کم خرچ خدمات ےک لنکس فراہم کرتا ےہ۔
www.headtohealth.gov.au
 :Beyond Blueکرونا وائرس ےک حواےل ےس ذہن صحت و فالح ےک لی امدادی رسوس جو ذہن صحت ےک
مختلف مسائل ےک لی مدد فراہم ی
کرئ ےہ اور فون پر یا آن الئن ،چیٹ یا ای میل ےک ذریےع دستیاب ےہ
https://coronavirus.beyondblue.org.au/ |1800 512 348
 :Lifeline Australiaشدید مشکالت می امدادی رسوس جو کس بیھ وقت ان لوگوں کو مخترص عرےص ےک
لی مدد فراہم ی
کرئ ےہ جنہی حاالت ےس نبٹت یا محفوظ رہت می مشکل ہو ریہ ہو
www.lifeline.org.au |13 11 14

 5 :Kids Helplineےس  25سال عمر ےک افراد ےک لی فون پر اور آن الئن مفت ،پرائیویٹ اور رازدارانہ کاؤنسلنگ رسوس
www.kidshelpline.com.au |1800 55 1800
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ی
(خودکش ےس متعلق ،فون پر مدد) :ان سب لوگوں ےک لی Suicide Call Back
Suicide Call-Back Service
ر
ر
رہ ہوں ،خودکس کا سوچت واےل کس شخص ےک ساتھ
 Serviceدستیاب ےہ جو خودکس ےک بارے می سوچ ے
رہ رہ ہوں یا جن کا ی
کوئ پیارا خود ر
کس کر چکا ہو۔
ے
www.suicidecallbackservice.org.au | 1300 659 467
 :MensLine Australiaمردوں ےک لی فون پر اور آن الئن کاؤنسلنگ رسوس۔
www.mensline.org.au | 1300 78 99 78
ّ
 :Open Armsسابقہ فوجیوں اور ان ےک گھرانوں ےک لی کاؤنسلنگ :یہ اس وقت ر
فوج خدمات انجام دیت واےل مسلح
افواج ےک عمےل ،سابقہ فوجیوں اور ان ےک گھرانوں ےک لی مفت اور رازدارانہ کاؤنسلنگ ،گروپ می عالج ےک پروگرام اور
کمیونن نیٹ ورکس اور اپت جیس دورسے لوگوں ےک نیٹ ورکس فراہم ی
ر
کرئ ےہ۔
www.openarms.gov.au | 1800 011 046

روبرو مدد

ر
ے
آپ کا ے
(ڈاکٹ)
پریکٹیشٹ
جٹل
اگر آپ کو یا آپ ےک گھران کو مسلسل تشویش کا سامنا ےہ تو اپت مقایم جبل پریکٹیشب ےس بات کریں جو ذہن صحت اور
دیگر خدمات صحت ےس آپ کا رابطہ کروان واال مرکزی شخص ےہ۔
www.healthdirect.gov.au/australian-health-services

کاؤنسلرز

سوسائن ٹییل ہیلتھ ےک ذریےع آپ ےک عال ی
ر
ر
ق می کس سائیکالوجسٹ (ماہر نفسیات) ےس رابطہ
آسبیلی سائیکالوجیکل
کروان واال ایک آسان وسیلہ فراہم ی
کیب ےک لی اہل ر
کرئ ہ۔ میڈی ی
آسبیلی باشندے کرونا وائرس وبا ےک دوران ٹییل ہیلتھ
ے
ےک ذریےع مشورہ ےل ی
سکی ہی۔ اپن ضوریات ےک مطابق مدد یہاں تالش کریں:
www.psychology.org.au/Find-a-Psychologist

headspace
 12 headspaceےس  25سال عمر ےک بچوں اور نوجوانوں ،ان ےک گھرانوں اور دوستوں ےک لی مفت یا کم خرچ خدمات
جہن نگہداشت فراہم ی
فراہم ی
کرئ ہ۔  headspaceچار اہم معامالت می ہمہ ی
کرئ ےہ – ذہن صحت ،متعلقہ
ے
ّ
ر
سماج مدد اور پیشوں ےس متعلق مدد۔  headspaceیک ویب
منشیات کا استعمال ،اور
جسمائ صحت ،ررساب اور دیگر
سائیٹ پر  headspaceسائیٹس کا نقشہ دستیاب ےہ www.headspace.org.au

)( Australian Indigenous Mentoring Experience (AIMEاصل ر
آسٹ ے
یلی باشندوں ےک لٹ مینٹورنگ)

ی
ّ AIME
رہنمائ) کا پروگرام ےہ جس کا مقصد نوجوان
تصورات ےس متعلق نصاب اور مینٹورنگ (تجربہ کار افراد یک جانب ےس
سبیٹ ی
ایبوریجنل اور ٹورس ر
آئ لینڈر افراد کو تعلیم می مشغول رکھنا اور ان یک امنگی بڑھانا ےہ۔
 AIMEمینٹورشپ ،ٹیوٹرنگ سیشنوں ،ورکشاپوں اور ایک ےط شدہ نصاب ےک ذریےع 33 ،مقامات پر نب آن الئن اور 250
سکولوں ےک ساتھ ی
ر
ر
کمیونن می معلومات و روابط ےک فروغ کا کام کرن
یونیورسن ےک طالبعلموں اور
اشباک کار ےک ذریےع،
والوں ےک لی ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ےہ۔
https://aimementoring.com/

( Positive Partnerships Programمثبت ر
اشٹاک کار کا پروگرام)

یہ پروگرام سکولوں اور والدین اور سنبھالی والوں ےک درمیان ی
اشباک کار پیدا کرتا ےہ تاکہ آٹزم رکھت واےل طالبعلموں ےک لی
تعلییم نتائج ی
بہب بناۓ جائی۔ یہ پروگرام ورکشاپوں اور آن الئن وسائل ےک ذریےع حالیہ ،متعلقہ اور شواہد یک بنیاد پر
معلومات فراہم کرتا ےہ۔
www.positivepartnerships.com.au/
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آن الئن وسائل
( Student Wellbeing Hubطالبعلموں یک فالح کا مرکز)

ّ
ّ
معلمی ،والدین اور طالبعلموں ےک لی عمر ےک لحاظ ےس اور خاص طور پر مرتب کردہ
Student Wellbeing Hub
ی
ی
معلومات آن الئن فراہم کرتا ہ۔ آپ آسان زبان می عمیل ،شواہد یک بنیاد پر بنائ ی
گن تدابب حاصل کر سکی ہی جن ےس
ے
ی
گھباہٹ اور ڈپریشن کا خطرہ کم کرن ےک لی مدد مےل یک۔
آپ کو بچوں اور نوعمر افراد می ر
www.studentwellbeinghub.edu.au

ReachOut

ّ
روزمرہ سواالت ےک لی مدد دی ین ےہ۔ اس ویب سائیٹ پر
 25 ReachOutسال ےس کم عمر افراد کو مشکل حاالت می
ی
معلومائ وسائل اور اپن مدد آپ ےک وسائل موجود ہی جن ےس نوعمر افراد اپن ذہن صحت کو سمجھت اور سنبھالی ےک
لی عمیل قدم اٹھا ی
سکی ہی۔ یہ ویب سائیٹ نوعمر افراد کو دورسوں ےس بات کرن اور اپت حاالت ےک بارے می بتان ےک لی
ی
بیھ ایک محفوظ ،مددگار اور گمنام جگہ فراہم کرئ ےہ۔
www.au.reachout.com

TEN – The Essential Network

ّ
شعی می کام کرن والوں کو  COVID-19ےک دوران
یہ یایپ صحت ،معمر افراد یک نگہداشت اور معذوری یک خدمات ےک ر
زندیک اور کام کو سنبھالی می مدد ی
دین ےہ۔
 Appleےک لی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں |  Androidےک لی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں

ی
پیشہ ورانہ زںدیک ےک لی مدد اور معلومات
National Careers Institute
یہاں نوجوان افراد ےک لی سکول ےک بعد مواقع دریافت کرن ےک لی مدد دستیاب ےہ
www.nci.dese.gov.au

Course Seeker
ہزاروں آن الئن اور کیمپس پر دستیاب کورسوں ےک بارے می معلومات ایک ہم آہنگ اور قابل موازنہ انداز
می یہاں فراہم یک ی
گن ہی www.courseseeker.edu.au

کٹیٹ یک منصوبہ بندی

کبی یب یک منصوبہ بندی ،مختلف کب ییبز تک ےل جان واےل راستوں اور مالزمت بدلی ےک بارے می غبمتعصبانہ معلومات
یہاں دستیاب ہی www.myfuture.edu.au

کٹیٹ بنا ے
ن ےک لٹ مینٹورنگ
 15ےس  25سال عمر ےک نوجوانوں یک مدد ےک لی  Headspaceےک ڈیجیٹل ورک اینڈ سٹڈی پروگرام اور کب ییب مینٹورنگ
پروگرام ےک بارے می معلومات یہاں دستیاب ہی تاکہ انہی کب ییب یک منصوبہ بندی کرن ،مالزمت ڈھونڈن یا مزید تعلیم یک
طرف بڑھی ےک لی مدد مےل
https://headspace.org.au/our-services/digital-work-and-study-service/
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