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ਬਰੇਜ਼ੁਗਾਰੀ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਿਜਿੱਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਲਬੰ ੇਸਮ� ਤ� ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਹਠੇ ਿਲਖ ੇਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਿਸਕ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ, ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਅਤ ੇਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵਚੱ 

ਬਦਲਾਓ ਮਿਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ 

 ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ 

 ਸੁਰੱਿਖਤ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੋਣੀ 

 ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਨਕਾਰਾ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ 

 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ 

 ਗੱੁਸਾ 

 ਿਜਆਦਾ ਜਲਦੀ ਥਕਾਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣੀ 

 ਿਚੰਤਾ 

 ਅਨ�ਦਰਾ 

 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ 

 ਪਿਹਲੇ ਨਾਲ�  ਿਜਆਦਾ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ 

 ਪਿਹਲੇ ਨਾਲ�  ਿਜਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ 

 ਘੱਟ ਵਰਿਜਸ਼ ਕਰਨੀ 

 ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦ ੇਹਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱੁਸਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ 
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 ਘਰ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾ ਂਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸ� ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਡਾਂਟ ਦ�ਦੇ ਹ ੋ  

 ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਡਰ ਿਵੱਚ ਕੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਰ ੇਨਾ ਪੱੁਛ ਲੈਣ 

 ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 

 

ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

 ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾ ਂਨੰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ 

 ਜਜ਼ਬਾਤਾ ਂਦੇ ਿਨਕਾਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਕੇ: 

1. ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਜਾ ਂਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 

2. ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ 

3. ਗਾਣੇ ਗਾਓ 

4. ਵਰਿਜਸ਼ ਕਰੋ, ਆਿਦ। 

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣਾ। ਸੰਭਾਿਵਕ ਕਾਰਨ: 

1. ਤਜਰਬ ੇਦੀ ਕਮੀ 

2. ਲੋੜ�ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ 

3. ਚੁਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣਾ 

4. ਕੰਮ ਪਰ੍ਤੀ ਖਰਾਬ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ 

5. ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਹਣੋਾ 

6. ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ  
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7. ਲੋੜ�ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੋਣਾ 

8. ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਆਿਦ। 

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰ ੇਨਾਲ ਸੁਲਝਾਓ: 

1. ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ 

2. ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 

3. ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਦਾਿਰਆ ਂਤ� ਪੱੁਛਿਗਛ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੋ 

4. ਪੱਕਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਿਮਲਣ ਤਕ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੋ 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਿਕਿਰਆਵਾ ਂਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੋ, ਿਸਰਫ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

1. ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ 

2. ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ 

3. ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓ 

4. ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆ ਂਕਲਾਸਾ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ 

5. ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ  

6. ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

 ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਿਚਤ ਨ�ਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ 

 ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ 

1. ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ  

2. ਪਿਰਵਾਰ ਉ�ਤੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗੱੁਸਾ 
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 ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰਾ ਂਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀਆ ਂਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਲਓ 

 

 

ਦੂਿਜਆ ਂਵੱਲ�  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 

 ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ੋਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਰਫ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣ 

ਿਦਓ 

 ਸਣੋੁ 

 ਸਮਝ ੋਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਤ� ਟਲੋ 

 ਕਦ ੇਵੀ ਨਾ ਕਰ ੋ

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 

 ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਿਨੰਦਾ 

 ਦੋਸ਼ ਲਾਓ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ 

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਨਾ ਰੁਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ 

 ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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