
Metro South Addiction and Mental Health Services 

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜ ਿੱਠਣਾ
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਏ 'ਚ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਕਕਏ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਮੂਰੂਕਾ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਾਕਕਏ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੁੱਸਾ, ਉਦਾਸੀ, ਡਰ ਿਾਾਂ 

ਕਚੁੰਤਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦੁੰਦੇ ਹਨ।   

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਕਕਸਮ ਦ ੇਵਾਕਕਏ ਸਾਨੂੁੰ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਿਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਯਾਦਾਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਚੁੰਤਾਿਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਆਮ ਪਰਕਤਕਿਆਵਾਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਉਨ੍ਾਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਭਕਵੁੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ 

 ਹੈਰਾਨ ਿਾਾਂ ਸੁੁੰਨ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਕ ਿੋ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

 ਿੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ 

 ਮਾਯੂਸੀ, ਗੁੁੱਸਾ, ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਹਸਾਸ ਕਕ ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ 

 ਸੌਣ ਿਾਾਂ ਖਾਣ 'ਚ ਸਮੁੱਕਸਆਵਾਾਂ 

 ਕਬਮਾਰ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਾਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ 

 ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਿਕਰਾਾਂ ਨੂੁੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 

ਇਹ ਯਾਦ ਰੁੱਖਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਕਕ ਿੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜ਼ਬਾਤ ਸਧਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਜ਼ਬਾਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਕਤਆਾਂ 'ਚ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ 

ਹਨ। 

ਉਹ ਕੁੰਮ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਨਕਿੁੱਠਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਿਾਾਂ ਦੂਕਿਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰ ੋ

 ਵੁੱਡੇ ਿੈਸਕਲਆਾਂ ਨੂੁੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ 

 ਕਚੁੰਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੀ ਗੁੱਲ ਸੁਣੋ 

 ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੁੰ ਕਦਲਾਸਾ ਕਦਓ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੁੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਓ 

 ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਚਆਾਂ ਨੂੁੰ ਪੁੁੱਛੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਕਰਮੁੰਦ ਿਾਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ – ਿਦੋਂ ਮੁਮਕਕਨ ਹੋਵੇ ਓਦੋਂ ਸੌਂਵੋ, ਕਸਹਤਮੁੰਦ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਸੈਰ 'ਤੇ ਿਾਓ, ਭੋਿਨ 

ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ 

 ਮਦਦ ਮੁੰਗੋ  

 
ਿਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਕਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਵਧਰੇੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਹ ਕਿਕਰ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਆਪਣੀ ਧਾਰਕਮਕ ਿਾਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ 

 ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਏਿੁੰਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, MDA, QPASTT) ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕਕਸੇ ਮਾਮਲਾ ਪਰਬੁੰਧਕ ਿਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ 

ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰ ੇਚੁੰਗੇ ਕਵਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਤੁਸੀਂ ਕਕੁੰਝ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਨਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (GP) ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰ ੋ

 Queensland Transcultural Mental Health Centre 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਫ਼ੋਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕਸੁੱਧਾ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Lifeline 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਰਜ਼ੋਾਨਾ 24 ਘੁੰਟੇ) 

 
ਮਹੁੱਤਵਪਰੂਨ ਫ਼ਨੋ ਨੁੰਬਰ 

 
Lifeline ਰਜ਼ੋਾਨਾ 24 ਘੁੰਟ ੇ   13 11 14    

131 450 'ਤੇ TIS ਨੂੁੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ Life Line 13 11 14 ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ 

Queensland Transcultural Mental Health Centre 3167 8333 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ)  

MDA       3337 5400 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ) 

QPASTT      3391 6677 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ)  

 
*ਇਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧ ਕਰਨਗੀਆਾਂ

 


