तपाईको मानसिक स्वास््यको ख्याल राख्दै
कोरोनाभाइरिले िबैलाई अिर गर्छ। यिले अष्ट्रेसलया र सवश्वभररका मासनिहरूलाई प्रभाव पारेको र्। िबै
देश, िंस्कृ ती र पृष्ठभूसमका व्यसिहरूले भाइरिको फै लावट रोक्न र उनीहरूको िमुदायलाई िुरसित राख्ने
मद्दतको लासग दैसनक जीवनमा पररवतछनहरू गरेका र्न्।
कोरोनाभाइरिको प्रभावले हामी धेरैलाई सिसततत, तनाव वा एक्लो महिुि गराएको र्। तपाईं आफ्नो
देशको पररवार र िाथीहरुको बारेमा पसन सिसततत हुनुहुतर् होला। यो महत्त्वपूर्छ र् कक हामी िबैले आफ्नो
करिन स्वास््यको िाथिाथै हाम्रो शारीररक स्वास््यको पसन ख्याल राख्नुपर्छ।
तपाईंले आफ्नो मुड र भावनामा के सह पररवतछनहरू देख्नुभएको हुन िक्र् वा अरू किैमा यी पररवतछनहरू
देख्नुभयो, जस्तै:
•

तनाव वा सिसततत महिुि गरेको।

•

सनराश महिुि, अप्ठ्यारो वा आफू आफै लाई मननपराउनु।

•

िुत्न वा सनदाउन गाह्रो भइरहेको र्।

•

तपाईंको तौल वा खानसपनमा पररवतछन।

•

असभभूत महिुि र तपाईंको दैसनक जीवनमा करिन भेट्टाउनु भएको।

के सह मासनिहरु मानसिक भावना िमस्या भएको दृष्टीले हेनेर् भन्ने डरले अरुहरु िंग आफ्नो भावनाहरु बारे
कु रा गनछ डर लाग्न मान्ने गदछर्न्। वास्तसवकता यो हो कक यी भावनाहरू िामातय हुन् र िमुदायमा धेरै
व्यसिहरूले उनीहरूलाई अनुभव गरररहेका र्न्।
पहुुँि गनुछहोला र सवश्वाि गनुछहुने व्यसिहरूिुँग कु रा गनुह
छ ोि्। फोन, सभसडयो वा िामासजक िञ्जाल माफछ त
पररवार र िाथीहरूिुँग िम्पकछ मा रहुँदा तपाईंको मानसिक स्वास््यलाई िहयोग पुर्याउुँ र्। उनीहरूिुँग
आफ्नो भावनाहरू िाझेदारी गनुछहोि् र उनीहरूिुँग िाझेदारी गनछ आमसतित गनुछहोि्।
स्वास््य राख्नु तपाईको कदमाग र शरीरको लासग राम्रो हुतर्। िके िम्म कदनियाछ सनयसमत राख्न प्रयाि
गनुछहोि्। बासहर हहंडेर िकिय रहनुहोि्, पाकछ मा ततकाई तुतकाई गरेर वा घरमा व्यायाम गरेर। राम्रो िंग
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िुत्ने बानी राख्नुहोि्, फल र तरकारीहरू जस्तै स्वास््यवधछक खानाहरू खानु, र सिनीको मािा उच्च भएका
खच्र्याङ्ग खुच्रुङ्ग खानेकुरा र पेय पदाथछहरूलाई िीसमत राख्नुहोि्।
मद्दत उपलब्ध र्न्
यकद तपाईंलाई असहले जीवनको थप िुनौतीहरूको िामना गनछ िहयोगको आवश्यक र् जस्तो लाग्र् वा
जीवनलाई करिन रुपमा भेट्टाउुँ दै हुनुहुतर् भने िहयोगको लासग िोध्नु िीक हुतर्। एउटा पररवारका िदस्य,
एउटा िाथी, वा तपाइुँको स्थानीय िामातय सिककत्िक (GP) वा सवश्वासशलो व्यसिगत स्वास््य पेशेवरहरु
िंग कु रा गनुह
छ ोि् तपाइुँको व्यसिगत आवश्यकताहरु र तपाइुँले सलन िक्ने अको कदमहरु बारे कु रा गनुह
छ ोला।
तपाईं कु नै परामशछदातािुँग कु नै पसन िमयमा कोरोनाभाईरि मानसिक कल्यार्कारी िमथछन
िेवा(Coronavirus Mental Wellbeing Support Service) लाई १८०० ५१२ ३४८ मा फोन गरेर
सनिःशुल्क कु रा गनछ िक्नुहुतर्। सन: शुल्क र गोप्ठ्य दोभाषेको लासग १३१ ४५० मा फोन गनुछहोि् र तपाईंलाई
आवश्यक परेको भाषा भन्नुहोि्। त्यि पश्चात तपाइुँ दोभाषेलाई तपाइुँलाई कोरोनाभाईरि मानसिक
कल्यार्कारी िमथछन िेवा(Coronavirus Mental Wellbeing Support Service)मा जडान गनछ
अनुरोध गनछ िक्नुहुतर्।
िबैजना किैिुँग आमनेिामने कु रा गनछ िहज मातदैनन्, र यो िीकै हो। तपाईं िहयोगी जानकारी भएको
वेबिाइटहरू फे ला पानछ िक्नुहुनेर्, िीपहरू बढाउन र तपाईंको प्रगसत मापन गनछ अनलाईन फोरममा
कथाहरू र अनुभवहरू िाझेदारी गनछ वा फोन, वेब कु राकानी / टेक्ि र ई-मेल िेवाहरू माफछ त पेशेवरिुँग
कु रा गनछ िक्नुहुतर्।
जानकारीको लासग हेड टु हेल्थ(Head to Health) वेबिाइट headtohealth.gov.au मा जानुहोला, र
सवश्वासिलो सनिःशुल्क र कम खर्िछलो अष्ट्रेसलयाली फोन र अनलाइन मानसिक स्वास््य िेवाहरू र
िमथछनहरूिुँग िम्पकछ मा रहनुहोला। यिमा तपाईंको भाषाका जानकारी र स्रोतहरूका हलंकहरू र्न्।
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