ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗੀ। ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱ ਥੇ ਸਚਹਯੋਗੀ ਵਸੀਚਲਆਂ ਲਈ ਚਲੂੰਕ
ਹਨ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ
 ਬਹੁਤੇ ਬੱ ਿੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਿੁੱ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਚਪਆਂ ਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਚਕਸੇ ਿੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਿਕਰਮੂੰ ਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਚਲਆਂ ਤੋਂ ਸੱ ਿਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਣੇ ਰਚਹਣ ਚਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਚਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੋ
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸੋਿ।ੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਚਵੱ ਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦਓ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ।
 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚਕਸੇ ਿੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ
ਹੈ।
 ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱ ਕੋ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ
ਕਰੋ, ਚਕਉਂਚਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਕਾਰਤਮਕ ਰਚਹਣ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਿਕਰਮੂੰ ਦ ਮਚਹਸਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਚਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿੱ ਲੋ
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਚਦਓ ਚਕ ਉਹ ਤੁਹਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਚਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਕਵੇਂ
ਮਚਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਦਓ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨਾਲ ਜਾਂਿਣ ਲਈ ਚਤਆਰ ਰਹੋ।
 ਕੁਝ ਬੱ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਦਸਚਰਆਂ ਬਾਰੇ ਚਜ਼ਆਦਾ ਚਿਕਰਮੂੰ ਦ ਹੋਣਗੇ। ਚਜੂੰ ਨਹਾਂ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਕਨੋਲੋ ਜੀ ਚਜਵੇਂ ਚਕ
ਿੇਸਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਚਦਓ।
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ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ
 ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਚਰਆਂ ਨਾਲ ਚਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲਚਹਜੇ ਚਵੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਤ
ੇ ਰਹੋ। ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਚਕ ਬੱ ਿੇ
ਵੱ ਚਡਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਰਮੂੰ ਦ ਹੋਣਾ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਚਹਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਚਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਚਵਚਗਆਨੀ COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ
ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਤ ਚਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਚਿਆਨ ਕੇਂਦਚਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰਚਹਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਨਯੂੰ ਤਰਣ ਚਦਓ। ਸਮਾਚਜਕ ਦਰੀ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਸਿਾਓ। ਦਸਚਰਆਂ ਨੂੰ ਿੂੰ ਘ ਅਤੇ ਚਛੱ ਕ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ।
 ਜੇਕਰ ਬੱ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਉਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਵੇਿਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਓ ਚਕ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵਧੇਰੇ ਿੌਕਸ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਚਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਚਰਵਾਰ ਅਸੁਰੱਚਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ 000 ਉੱਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ।

ਚਨਿੱਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ
 ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਿੁਸ਼ ਅਤੇ ਚਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਵਾਲੇ ਚਵਧੀਵਤ ਚਦਨ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ
ਹਨ।
 ਚਜੱ ਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਚਨਿੱਤਨੇਮ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿੋ। ਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਮੇਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਚਰੱ ਜ ਉਪਰ ਲਗਾ ਚਦਓ ਚਜੱ ਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਿ ਸਕੇ।
 ਇਸ ਚਵੱ ਿ ਬਾਹਰ ਿੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਿੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਕਨੋਲੋ ਜੀ ਉਪਰ ਿਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਚਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੜਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਚਥੱ ਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਵੱ ਿ ਲਿਕੀਲਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
 ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਚਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਕਸ ਬਾਰੇ ਚਿਕਰਮੂੰ ਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਚਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ।
 ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ ਚਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਚਵੱ ਿ ਨਾ ਹੋਣ।
 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੱ ਸ ਚਦਓ। ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ।
 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਚਦਲਿਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚਰਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਛ ਚਰਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਚਦਓ ਚਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚਿਆਨ ਨਾਲ ਬੂੰ ਦ ਕਰੋ
 ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਚਕ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਿੀ ਹਾਲਤ ਚਵੱ ਿ ਨਾ ਛੱ ਚਡਆ ਜਾਵੇ।
 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਤਮ ਕਰੋ, ਚਿੂੰ ਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਿੇਤ ਰਹੋ ਜੇ ਉਹ ਚਿੂੰ ਤਾਤੁਰ ਮਚਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਦਾ ਲਚਹਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿਆਨ ਰੱ ਖਣ ਯੋਗ ਿੀਜ਼ਾਂ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੁਿੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੂੰ ਨਹ ਚਵਿਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਤੀਕਰਮਾਂ ਚਵੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੂੰ ਤਾ
 ਗੁੱ ਸਾ, ਚਨਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਵਆਕੁਲਤਾ
 ਉਦਾਸੀ
 ਇਨਕਾਰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਚਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਰਮੂੰ ਦ ਮਚਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਵੋ।
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਰਮੂੰ ਦ ਜਾਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਚਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਚਦਓ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰੋਗੇ।
 ਹੇਠ ਚਲਿੇ ਬਾਹਰੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਦਮਾਗੀ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਚਵੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
o

Headspace - ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ https://headspace.org.au/friends-and-family/life-issues/

o

Beyondblue – COVID19 https://www.beyondblue.org.au/the-facts/looking-after-your-mentalhealth-during-the-coronavirus-outbreak

o

Lifeline - COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਦਮਾਗੀ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ https://www.lifeline.org.au/gethelp/topics/mental-health-and-wellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
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ਵਾਿ ਵਸੀਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 Raising Children Network ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਵੱ ਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਅਤੇ ਬੱ ਿੇ
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/coronavirus-and-children-in-australia
 Emerging Minds – ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
https://emergingminds.com.au/resources/supporting-children-during-the-coronavirus-covid-19outbreak/
 KidsHealth - ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨਾਲ ਚਕਵੇਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talkchild.html?fbclid=IwAR2r7q2P5WJ56w4ryrhfnPjB0IYtzT5DrPi60lJFqYs-atwmZn_JpDgJ4Y0
 eSafety Office ਈਸੇਫਟੀ ਦਫਤਰ:
o

COVID-19: ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜਹਾਈ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ

o

COVID-19: ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਟੀ ਚਕੱ ਟ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ
 headspace - ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਚਧਤ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਚਕਵੇਂ ਚਸੱ ਝਣਾ ਹੈ
https://headspace.org.au/young-people/how-to-cope-with-stress-related-to-covid-19/
 ReachOut - ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਸੱ ਝਣਾ https://au.reachout.com/collections/coping-duringcoronavirus

COVID-19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:
 DET ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ
 DHHS ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ
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