ਕੋ ਿਵਡ-19 ਦੌ ਰਾਨ ਸਵੈ -ਿਧਆਨ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦੇ ਦੌ ਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਜੰ ਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੰਨੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ।
ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਰ ਸੈ ਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ,
ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋ ਨੀ ਿਵੱ ਚ ਕਸਰਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ।

ਕਸਰਤ

ਪੋ ਸ਼ਣ
ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ , ਇਸ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਂ ਪੇ ਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 7 ਤੋ ਂ 9 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ
ਲੈ ਣਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇ ਂ , ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਸੌ ਣ ਤੋ ਂ ਕੁਝ
ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਣ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ।

ਿਸੱ ਖੋ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਕਰੋ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਸੌ ਣ ਅਤੇ ਸਵੇ ਰੇ ਉੱਠਣ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਣਾ ਆਮ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਸੁਚੇ ਤ ਰਿਹਣਾ
ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ
ਦਾ ਸਾਮ੍ਹ ਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋ ਨ,
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ।

ਉਹ ਭੋ ਜਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੋ ਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ
ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁ ਤ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਪਕਅਪ ਫ਼ੂ ਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇ ਂ ਅਿਜਹੇ
ਪਦਾਰਥ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇ ਂ
ਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇ ਟ।

ਨੀਂਦ
ਖੋ ਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਲੱ ਗੇ ਲੋ ਕ ਵਧੇ ਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ
ਟੂ ਰ ਲੈ ਕੇ , ਪੜ੍ਹ ਨ, ਨਵੇ ਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱ ਖੋ ।

ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਿਨਯਮ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਰੇ ਕ ਲੈ ਂ ਦੇ ਰਹੋ , ਸਵੇ ਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਜਾਂ ਸੌ ਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਅਰਾਮ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸੁਚੇ ਤ ਰਹੋ । ਸਾਡੀ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਲਈ
ਰੁ ਕਣਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਕੇ ਵਲ "ਹੋ ਂਦ" ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਿਚੰ ਤਾ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਿਕਸੇ ਦੋ ਸਤ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ

1.800.273.8255
ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮ ਹੱ ਿਤਆ ਰੋ ਕਥਾਮ
ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਿਵਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 24/7
ਉਪਲਬਧ ਹਨ (ਿਵਆਿਖਆ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ।

Funded by counties through the Mental Health Services Act (Prop 63).

Punjabi

