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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਤੁਿੀਂ 
ਕੀ ਿੋਚਦੇ ਹੋ, ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਜਆ ਂਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਗੱਲ ਬਾਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੰਦਗੀ ਸਵਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਤੁਿੀਂ ਸਿੰਦਗੀ ਸਵਚੋਂ ਦੀ ਸਵਚਰੋਗੇ, ਤੁਿੀਂ ਉਤਰਾਵਾ-ਂ
ਚੜਾਵਾ ਂਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂਚਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਿ 
ਸਵਚ ਉਦਾਿੀ, ਗੁਿਾ, ਸਚੰਤਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ 
ਰਸਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਿਮਰ੍ਾ ਦੀ ਸਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨਾ 
ਮੂਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਿੋਚਣ ਅਤੇ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾ ਂਸਵਚ 
ਬਦਲਾਵ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਸਜਆ ਂਨਾਲ ਸਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੇ 
ਢੰਗਾ ਂਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨੀਂਦ  ਜਾ ਂਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਸਵਚ ਬਦਲਾਵ।

ਤੁਿੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ 
ਉਿ ਿਮੇਂ  ਿਥਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਸਜਥੇ ਤੁਿੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਛਲੇ 
ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ 
ਤਣਾਅ ਜਾ ਂਸਬਮਾਰ ਹੋਣਾ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਇਿ ਸਵਚ ਇਹ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।
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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ
“ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ” – World Health Organisation

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾ ਂਿਹਾਇਤਾ ਦੀ  
ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਿਲ, ਿਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਵਚ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਦਗੀ ਸਵਚ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗ ਪਾਿ ਰਸਹਣ ਵਾਸਲਆ ਂਦੀ ਸਿੰਦਗੀ ਸਵਚ ਇਕ 
ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਲਆ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾ ਂਬਰਾਦਰੀ ਦੀ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਨੂੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 
ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਸਿੱਖ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਕਰ ਵੀ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਸਜਿ ਸਕਿੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਿ ਲਈ ਿਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ 
ਉਹ  ਸਕਿੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾ ਂਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂ
ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿੱਕਣ।

ਿਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਅਿੀਿ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਸਵਕਲਪ 
ਿਹਾਇਕ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਿਮੇਂ ਿੰਕਟ ਸਵਚ ਹੋ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
000।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਿੀਂ ਆਿਟਰੇਲੀਆ ਸਵਚ ਸਿਹਤ ਜਾ ਂਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ  ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 
ਹਨ।

ਇਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਿਲਾਹਕਾਰ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਹੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਸਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਂਉਹ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ।

ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਜੋ ਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਨ ਸਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਜਥੇ ਸਕਿੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਿੀ 
ਵਾਸਕਆ ਸਵਚ ਿਾਸਰਆ ਂਨੂੰ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ।

https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
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ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: 

Embrace Multicultural Mental Health 

Mental Health Australia

 � ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਨੂੰ ਸਮਲਣਾ

 § ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ 
ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਖਆਲ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿ ਸਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 § ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਿੀਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਇਕ 
ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਾ ਹੈ  

 § ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ 
ਵਾਪਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਹੋ ਿਕਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਦ ਬਾਰੇ 
ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਤੁਿੀਂ 
ਿਮਰਥਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਨੂੰ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕੋਈ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ

 § ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵਧੇਰੇ ਿਾਸਹਤ ਿਲਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਜਵੇਂ ਮਨੋ- ਸਚਸਕਤਿਕ, 
ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ, ਿਮਾਜ ਿੇਵਕ (social worker), 
ਗਰੁਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਿੋ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲੇ ਜਾ ਂਮਰਦ ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਲਣਾ ਪਿੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਿੀਂ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਇਿ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

 § ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੁਸਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਕਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 
–  ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾ ਂਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਿੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

 � ਘਰ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਵਚ

 § ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਵਚ ਿੁਧਾਰ 
ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਵਚ ਤੁਿੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ   ਸਕਿੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 
ਸਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਤੁਿੀਂ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  

 § ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਿ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਹੈ ਨਾਲ ਕੀ 
ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇਕ ਨਿਦੀਕੀ 
ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਦੋਿਤ, ਇਕ ਅਸਧਆਪਕ ਜਾ ਂ
ਧਾਰਮਕ ਜਾ ਂਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਮਝਣ 
ਸਵਚ ਿਹਾਸਰਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ 
ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ।. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ 
ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸਰਪੱਖ 
ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ।

 § ਇਹ ਿਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਚੰਗੀ 
ਸਿਹਤ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਸਫਰ ਜਦੌਂ ਤੁਿੀਂ ਡਾਵਾ-ਂਡੋਲ 
ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਵੱਖੋ 
ਵਖਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ- ਕੁਝ ਲੋਕ ਿੰਗੀਤ, 
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਖੇਡਾ,ਂ ਕਲਾ, ਦੋਿਤ, ਸਵਸ਼ਵਾਿ  ਬਰਾਦਰੀ 
ਿਬੰਸਧਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ.... ਇਹ 
ਉਿ ਚੀਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸਕਿ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਅਨੰਦ 
ਸਮਲਦਾ ਹੈ।

 § ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਅਤੇ ਦੀਮਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ 
ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਵਚ ਿੁਧਾਰ ਹੁਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ 
ਖਾਣ, ਿੌਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਦਾ ਸਵਕਾਿ 
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ

 § ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਣਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਵਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਵਚ ਵੀ ਿਹਾਇਕ ਹੋ ਿਕਦਾ 
ਹੈ – ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਿਰੋਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਓ

 § ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਬਮਾਰੀ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਕਿੇ  ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਿਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿਮਾ ਂਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ
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