ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਲਈ ਤੁਿੰਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਬਾਿੇ ਸਿਖਣਾ
ੱ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੰੂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਿ ਿਸਿਤੀ
ਵਜੋਂ ਪਸਿਭਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵਚ
ੱ
ਹਿੇ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁ ਦ ਦੀ ਿਮਿਿਾ
ਦਾ
ੱ
ਅਸਹਿਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਧਾਿਨ ਤਣਾਅ
ਦਾ ਿਾਮ੍ਹ ਣ ਾ ਕਿ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਭਕਾਿੀ ਤਿੀਕੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾਪੂ ਿ ਵਕ ਕਮ
ੰ ਕਿ ਿਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਸਵਚ
ੱ ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਦੇ ਿਕਦਾ
ਜਾਂ ਿਕਦੀ ਹੈ। (ਸਵਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਿਗਠਨ,
2014)।
ੰ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੰ ੂ ਿਮਝਣਾ
ੱ ਸਹਿਾ
ੱ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨਦ
ੰ ਮਾਣਨ, ਸਿਸ਼ਤੇ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਾਡੀ ਿਮੁੱ ਚ ੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਕ
ਸਨਭਾਉਣਾ ਕਾਇਮ ਿੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤ ੀਕੂ ਲ ਿਸਿਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਿਾਮ੍ਹ ਣ ਾ ਕਿਨ ਦਾ ਿਾਡੀ ਯੋ ਗ ਤਾ
ਨਾਲ ਿਬੰ ਧ ਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਨੰੂ ਅਸਧਆਤਮਕ, ਿਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰ ਦਿੁ ਿ ਤੀ ਦੀ ਿਮਝ
ਕਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ੱ
ੁ
ਪਿ, ਅਸਜਹਾ ਿਮਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮਸਿਆਵਾਂ
ਨੰ ੂ ਅਨਭਵ
ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਸਜਿ
ੱ ਿਾਡੀ ਿੋ ਚ ਣੀ, ਸਮਜਾਜ਼, ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਿ ਿਾਡੇ ਹਿ ਿੋ ਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਸਿਆਂ
ੱ
ੱ ਿਫਲਤਾ ਨਾਲ
ਸਵਚ
ਸਵਚ
ੰ ਕਿਨ ਦੀ ਿਾਡੀ ਯੋ ਗ ਤਾ ਨੰ ੂ ਿੀਮਤ ਕਿਦੇ ਹਨ।
ਕਮ
ੱ
ੱ
ਕੁ ਝ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮਸਿਆਵਾਂ
ਮਮੂ ਲ ੀ ਅਤੇ ਿੋ ੜ੍ਹੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦ ੀਆਂ ਹਨ। ਕੁ ਝ ਿਮਸਿਆਵਾਂ
ਸਜ਼ਆਦਾ
ੰ
ੰ ਿਮੇਂ ਤਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਜਿ ਲਈ ਖਾਿ ਅਤੇ ਤੀਬਿ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਗਭੀਿ,
ਲਮੇ
ੋ ਹੁੰ ਦ ੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮਸਿਆਵਾਂ
ੱ
ਲੜ
ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ੂ ਵੀ ਪ੍ਰ ਭ ਾਸਵਤ ਕਿ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋ ਈ
ੰ
ੰ ਤ
ਫਿਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂ ਦ ਾ ਸਕ ਉਿਦੀ ਉਮਿ, ਪੜ੍ਹ ਾ ਈ ਸਕਨੀ
ਹੈ, ਜਾਂ ਿਮਾਜਕ ਦਿਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁ ਿੂ ਆ ਤੀ ਿਕੇ
ਅਕਿਿ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ੋ ਿ ਉਮਿ ਸਵੱ ਚ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਵਚ
ੱ ਮਦਦਗਾਿ
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ
ਦਾ ਸਨਿਮਾਣ ਕਿਨ ਸਵਚ
ੱ ਿਕੂਲ ਅਸਹਮ
ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਮਾਜਕ
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਮਸਿਆਵਾਂ
ਦੇ
ੱ
ਜੋਖਮ ਨੰ ੂ ਘਟਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ
ਸਿਹਤ ਬਾਿੇ ਸਿਖਣਾ
ਸਵਸਦਆਿਿੀਆਂ
ੱ
ਦੀ ਅਕਾਦਸਮਕ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਦੋਵੇਂ ਿੂਪਾਂ
ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਿ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ
ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਸਵਸਦਆਿਿੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਿਕੂਲ ਸਵਚ
ਹਨ?
ੱ ਬਚੇ
ੱ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਿੇ ਕੀ ਸਿਖਦੇ
ੱ
ਪੂ ਿੇ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ ਦੌ ਿ ਾਨ, ਸਵਸਦਆਿਿੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਸਜਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ ਲਤਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸਿਖਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਿ ਤੀ ਲਈ ਇਕ
੍ਹ ਦੀ ਭਸਵਖੀ
ੱ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਿਿੀਿਕ ਤਦਿੁ
ੰ
ੱ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਬੁ ਸ ਨਆਦ
ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁ ਸ਼ ਲਤਾਵਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖੁ ਦ ਦੀ ਿਕਾਿਾਤਮਕ ਿਮਝ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਿੱ ਖਣ ਸਵੱ ਚ, ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਚਨਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਿੋ ਚ ਣ ਸਵਚ,
ਦਾ ਹਲ
ੱ ਿਮਸਿਆਵਾਂ
ੱ
ੱ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਿਮਝਦਾਿ ਸਨਿਣੇ ਲਣ
ੈ ਸਵਚ
ੱ ਉਨਾਂ
੍ਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਦੀਆਂ
ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਗਲ
ੱ ਕਿਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱ ਸ ਦਆਂ ਬਾਿੇ ਿਮਝ ਨੰ ੂ
ਵਧਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮਸਿਆਵਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ੜ ੀ ਬਜ
ੱ
ੱ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਗਲਾਂ
ੱ , ਜੋ
ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਪੂ ਿੇ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ ਦੌ ਿ ਾਨ ਸਿਖਦੇ
ਹਨ, ਸਵਚ
ੱ
ੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਮੁੱ ਚ ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਿਮਿਿਨ ਸਵਚ
• ਮਨ-ਿਿੀਿ ਦੇ ਤਲਕ
ੱ
ੱ ਿਿੀਿਕ
ਗਤੀਸਵਧੀ ਦੀ ਭੂ ਸ ਮਕਾ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ
• ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸਵੱ ਚ ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਸਦੰ ਦੇ ਕਾਿਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤ ੀਕੂ ਲ ਿਸਿਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸਨਪਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੂ ਿ ੀ ਅਨਕੂ
ੁ ਲ, ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਅਤੇ
ਿਾਮ੍ਹ ਣ ਾ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ ਲਤਾਵਾਂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਿਨਾ
• ਆਤਮ-ਜਾਗਿੁ ਕ ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁ ਸ਼ ਕਲ ਦੇ ਚੇ ਤ ਾਵਨੀ ਿੰ ਕੇ ਤ ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋ ਗ ਤਾ
ਦਾ ਸਵਕਾਿ ਕਿਨਾ, ਅਤੇ ਿਮਝਣਾ ਸਕ ਉਨਾਂ
੍ਹ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਾ ਪਤ
ਕਿਨੀ ਹੈ
• ਗੱ ਲਬਾਤ-ਿਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਕੁ ਸ਼ ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਕਾਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਖੁ ਸ਼ ਨੁ ਮ ਾ ਸਿਸ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਿਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋ ਗ ਤਾ ਦਾ ਸਵਕਾਿ ਕਿਨਾ
• ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਿਾਂ ਦੀ ਦੁ ਿ ਵਿਤ,ੋਂ ਲੱ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਵੱ ਚਲੇ ਿੰ ਭਾਵੀ ਿਬੰ ਧਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ,
ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਸਕ ਮਦਦ ਸਕਵੇਂ ਲਣੀ
ੈ ਹੈ
• ਮਾਨਸਿਕ ਸਬਮਾਿੀ ਦੇ ਕਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਸ ਕਿਤੀ ਨੰ ੂ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਬਜ
ੱ ਅਤੇ ਿੂ ੜ ੀਵਾਦੀ
ਸਵਚਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਿੀਸਕਆਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ

ੱ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚੇ
ੰ
ੰ
ਬਾਿੇ ਸਚਤਤ
ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਚਤਾਵਾਂ
ਦੀ ਚਿਚਾ ਸਿਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਿ ਨਾਲ
ਕਿੋ।

ਛੋਟੇ ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਕੀ ਸਿਖਦੇ
ੱ
ਹਨ?

ੱ
ੱ ਕਿਨਾ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਬਸਚਆਂ
ਨਾਲ ਗਲ

ਸ਼੍ਰੇ ਣ ੀ 1-3 ਦੇ ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੰ ੂ ਜਾਹਿ ਕਿਨਾ, ਆਪਣੀ
ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸਕਸਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸਜਉਣ ਦੇ
ਫਾਇਸਦਆਂ ਦੀ ਿਿਾਹਨਾ ਕਿਨਾ ਸਿਖਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਬਸਚਆਂ
ਅਤੇ
ੱ
ੱ
ਸਕਸ਼ੋ ਿ ਾਂ ਨਾਲ ਿਕਾਿਾਤਮਕ ਸਿਸ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਨੰੂ ਿਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਬਾਿੇ ਸਿੱ ਖਣਾ ਸਵਸਦਆਿਿੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਜਾਗਿੁ ਕ ਤਾ
ਸਵਕਿਤ ਕਿਨ ਸਵਚ
ੱ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਵਚ
ੱ ਮਦਦ ਲਣ
ੈ ਦੀਆਂ
ਕਾਿਜਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਯਸਮਤ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਿਨਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਮਨੋ ਸਵਸਗਆਸਨਕ (ਜਸਹਨੀ) ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਿ ਅਸਜਹਾ ਿਮਾਂ
੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱ ਸ ਦਆਂ ਬਾਿੇ
ਵੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ
ੱ ਤੌ ਿ ਤੇ ਗਲ
ੱ ਕਿਨਾ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿੂ ਿ ੀ ਹੁੰ ਦ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਿਤੀਆਂ ਉਦੋਂ
ਸਿਧੇ
ੱ
੍ਹ ਦਾ ਕੋ ਈ ਕਿੀਬੀ ਸਵਅਕਤੀ
ਪੈ ਦ ਾ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਬਚਾ,
ਜਾਂ ਉਨਾਂ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਿੰ ਕੇ ਤ ਸਦਖਾ ਸਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇ ਣ ੀ 4-8 ਸਵੱ ਚ, ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਿੱ ਖਣ,
ੰ
ੈ
ਤਣਾਅ ਦਾ ਿਾਮ੍ਹ ਣ ਾ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਸਚਤਤ
ਜਾਂ ਉਦਾਿ ਹੋ ਣ ਤੇ ਮਦਦ ਲਣ
ਦੀਆਂ ਕਾਿਜਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵੱ ਚ ਵਧੇ ਿੇ ਿੰ ਵੇ ਦ ਨਾ
ੱ
ੋ ਹੈ - ਗੁੱ ਿੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਡਿਾਣ-ਧਮਕਾਣ ਨੰ ੂ
ਜਾਂ ਪਸਿਪਕਤਾ
ਦੀ ਲੜ
ਿੋ ਕ ਣਾ, ਅਤੇ ਿੋ ਸ਼ ਲ ਮੀਸਡਆ ਦਾ ਇਿਤੇ ਮ ਾਲ ਸਜੰ ਮੇ ਵ ਾਿੀ ਨਾਲ ਕਿਨਾ,
੍ਹ ਸਵਚ
ੱ ਇਿ ਿਮੇਂ ਹੌ ਲ ੀ ਹੌ ਲ ੀ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਮਿਾਲ ਦੇ ਤੌ ਿ ਤੇ - ਇਨਾਂ
ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਕੁ ਝ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਿਾਂ ਦੀ ਦੁ ਿ ਵਿਤੋਂ ਿਬੰ ਧੀ ਿਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਬਾਿ,ੇ ਮਾਨਸਿਕ
ੱ ਬਜ
ੱ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਿੀਸਕਆਂ ਬਾਿੇ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਬਮਾਿੀ ਦੇ ਲਗੇ
ਸਿਹਤ ਿਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੋ ਿ ਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਬੁ ਸ ਨਆਦੀ
ੱ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਿਖਦੇ
ਹਨ। ਇਿ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਜੋ ਿਭ ਤੋਂ
ੱ
ੱ ਸਿਖਦੇ
ੱ
ਮਹਤਵਪੂ
ਿ ਨ ਗਲ
ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਨਾ ਕੁ ਸ਼ ਲਤਾ
ਹੈ ਨਾ ਸਕ ਕਮਜ਼ੋ ਿ ੀ, ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਿਿੀਆਂ ਨੰ ੂ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ
ੱ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨਾਂ
੍ਹ ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਿਾਂ ਅਤੇ
ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗਲ
ੋ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰ ੂ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੜ
ਵਡੇ
ਹਨ?
ੱ ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਕੀ ਸਿਖਦੇ
ੱ
ਿੈ ਕੰ ਡਿੀ ਿਕੂ ਲ ਦੇ ਸਵਸਦਆਿਿੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ
ਿਕੇ
ਬਾਿੇ ਹੋ ਿ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਿਖਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ੰ ਤ ਾਂ ਅਤੇ ਲਛਣਾਂ
ੱ
ੱ
ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਟੀਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ
ਿਿੋ ਤ ਾਂ ਨੰ ੂ ਲਭਣ
ਦੇ ਤਿੀਸਕਆਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ
ੱ
੍ਹ ਸਵਚ
ੱ ਜਸਟਲ
ਸਵਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦੇ
ੁੰ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਿਾਂ ਦੀ ਦੁ ਿ ਵਿਤੋਂ ਅਤੇ
ਦੂ ਜੇ ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਸਵਵਹਾਿ, ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋ ਸ ਨਕ ਿਾਧਨਾਂ ਿਾਹੀਂ ਡਿਾਉਣਾਧਮਕਾਉਣਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਾਿੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱ ਸਤਆਂ ਦੀ
ਿੋ ਕ ਿਾਮ। ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ
ਨੰ ੂ ਸਧਆਨਪੂ ਿ ਵਕ ਅਤੇ ਿਵੇ
ੰ ਦ ਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇ ਸ਼ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਿਿੋ ਤ ਦੀ
ਿਮੱ ਗਿੀ ਨੰੂ ਿਕੂ ਲ ਬੋ ਿ ਡ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ ਾਵਿਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਹਮਸ਼ਵਿਾ ਕਿਕੇ ਚੁ ਣ ਨ।

ੱ
ਇਿ ਗਲਬਾਤ
ਨੰ ੂ ਸ਼ੁ ਿੂ ਕਿਨਾ ਹਮੇ ਸ਼ ਾ ਆਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ ਾ, ਪਿ ਹੇ ਠ
ਸਲਖੀਆਂ ਜੁ ਕ ਤੀਆਂ ਮਦਦ ਕਿ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਹਿ ਕਿਨ ਸਵੱ ਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਜਵੇਂ, “ਤੁ ਿ ੀਂ ਉਦਾਿ ਸਦਖ ਿਹੇ ਹੋ। ਅਲਸਵਦਾ ਕਸਹਣਾ
ਮੁ ਸ਼ ਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਿ ਮਸਹਿੂ ਿ ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ ਹਾਂ।”)
• ਆਿਾਮਦਾਇਕ ਮਹੌ ਲ ਸਵਚ
ੱ ਸਬਨਾ ਸਕਿੇ ਉਚੇ ਚ ਦੇ ਗਲ
ੱ ਕਿਨ ਦੇ ਮੌ ਕੇ
ਲੱ ਭੋ।
• ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌ ਲ ੀ-ਹੌ ਲ ੀ ਗਲਬਾਤ
ੱ
ੱ ਵਧਣ ਸਦਓ, ਨਾ ਸਕ ਇਕੋ
ੱ
ਨੰ ੂ ਅਗੇ
ੱ ਹੀ ਿਾਿੀ ਗਲਬਾਤ
ੱ
ੱ
ਵਾਿੀ ਸਵਚ
ਖਤਮ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋ ਸ ਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ। ਬਸਚਆਂ
ੰ
ੱ ਕਿਨ ਲਈ ਿਮੇਂ ਦੀ
ਨੰ ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਚਤਾਵਾਂ
ਬਾਿੇ ਿਸਹਜਤਾ ਨਾਲ ਗਲ
ੋ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।
ਲੜ
• ਜੇ ਬਚੇ
ੱ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਭਵਾਂ
ੁ
ੱ ਗਲ
ੱ ਕਿਨ
ਬਾਿੇ ਸਿਧਾ
ੱ ਅਿਸਹਜ ਮਸਹਿੂ ਿ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘੁ ਮ ਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋ ਲ ਮੋ ਲ ਗਲ
ੱ
ਸਵਚ
ੱ ਕਿੋ ਜਾਂ
ਕਿਕੇ ਮੁੱ ਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਕਾਲਪਸਨਕ ਿਸਿਤੀਆਂ ਬਾਿੇ ਗਲ
ਸਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਟੈ ਲ ੀਸਵਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗ ਿਾਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਾਤਿਾਂ ਬਾਿੇ ਗੱ ਲ ਕਿੋ।
• ਉਨਾਂ
੍ਹ ਨੰ ੂ ਦਿੋ
ੱ ਸਕ ਤੁ ਿ ੀਂ ਗਲ
ੱ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂ ਦ ਹੋ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਿਿੀਿਕ ਸਿਹਤ ਵਾਂਗ, ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਦਲ ਿਕਦੀ ਹੈ।
ੱ
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਬਚਾ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਵਕਾਿ ਦੇ
ੰ
ੱ ਦੇ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਨਾਲ ਿਘਿਸ਼
ਕਿ ਸਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੋਂ
ੱ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ ਾਵਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਿਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚੇ
ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਨੰ ੂ ਪੁੱ ਛੋ ਸਕ ਕੀ ਉਿਨੇ ਸਵਵਹਾਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖ ੀਆਂ
੍ਹ ਤਿੀਸਕਆਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿੋ ਸਜਿ ਸਵਚ
ੱ ਿਕੂ ਲ ਮਦਦ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਕਿ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਵਹਾਿ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਿੰ ਭਾਵੀ
ਸਚਸਕਤਿਕੀ ਕਾਿਨਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਪਸਿਵਾਿਕ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਿੋ।

ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਖਗ

http://www.hincksdellcrest.org/ABC/Parent-Resource/Welcome

ਬਾਲ ਸਵਕਾਿ, ਮੁ ਸ਼ ਕਲ ਦੇ ਿੰ ਕੇ ਤ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ, ਅਤੇ ਘਿ ਅਤੇ ਿਕੂ ਲ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਿ ਿਮਿਸਿਤ ਕਾਿਜਨੀਤੀਆਂ ਬਾਿੇ ਮਾਹਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਿਿੋ ਤ।
ਬਸਚਆਂ
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ
ੱ
http://www.pcmh.ca/

ਹੈ ਜੋ ਬਸਚਆਂ
ਅਤੇ ਨਜਵਾਨਾਂ
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਵਜੋ
ਹੈ। ਸਜਹੜੇ ਮਾਸਪਆਂ ਦੇ ਬਚੇ
PCMH ਇਕ
ੱ ਿਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਹਮਾਇਤੀ ਨਟਵਿਕ
ੈ
ੱ
ੱ ਸਦਦਾ
ੰ
ੱ
ੌ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮਸਿਆਂ
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨਾਂ
ੱ
੍ਹ ਨੰ ੂ ਇਿ ਬਾਿੇ ਪੂ ਿ ੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਤੋਂ ਿਾਧਨ ਜੁ ਟ ਾਓ ਜੋ “ਇਿ ਤੋਂ
ਗੁ ਜ ਿ ਚੁ ਕੇ ਹਨ”।।
ਬਸਚਆਂ
ੱ
ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਓਨਟਾਸਿਓ

http://www.kidsmentalhealth.ca/parents/introduction.php

ਬੱ ਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਿੇ ਿਾਧਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਓਨਟਾਸਿਓ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਣ ਾਲੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਾ ਪਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਤੱ ਿ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲੰ ਕ।
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