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ਮਾਨਿਸਕ ਸੁਖੱ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਾਲਜ 
 
ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 
 
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਾਲਜ ਹਵਾਲਗੀ ਿਬੱਲ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉ�ਠੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ 
ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ 
ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਅਨੁਭਵ, ਚਾਹੇ ਿਸੱਧੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹ�, ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਆਪਣੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਅਸ� 
ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਿਕਰਪਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਂਵਾ,ਂ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਿਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਉ�ਤੇ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।  
ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਾਲਜ ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹੇਠਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉ�ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਾਨਿਸਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰਖੱ ਕੇ, ਅਸ� ਿਬਹਤਰ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਊਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਜਨਤਾ 
ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦ� ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ 
ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ 
ਖੁਦਕੁਸੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਿਵਤ ਤਰੰਗਾਂ ਉ�ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉ�ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਮੁੜਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਨਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯਥਾਰਥਪੂਰਨ 
ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਮੌਿਕਆ ਂਨੰੂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਕਾਲਜ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਿਰਆ ਂ
ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਮਾਨਿਸਕ ਸੁਖੱ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ ਲਈ ਸਝੁਾਅ  
1. ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤ ੇਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾ ਂਨੋਟ ਕਰ,ੋ ਨਾਲ ਦ ੇਨਾਲ ਜ ੋਸਾਡ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ; ਕੀ ਸਾਨੂ ੰਤੀਬਰ ਤਣਾਅ 

ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਦਕੱਤ ਹ?ੈ  
ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ (ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਧੀਨ 
ਹੋਵੇ) ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱੁਝ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਿਹੰਦੇ 
ਹਾਂ।  
ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ:  
• ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ  
• ਡਰਾਉਣੇ ਸੂਪਨੇ ਆਉਣਾ  
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• ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਆਉਣਾ, ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਕੰਨੇ ਹੋ  
• ਸੌਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ  
• ਕੱੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਅਣਦਖੇਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ ੈ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।  

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਸ਼ਕੱ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਨੂ ੰਤਗੰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਸ� 
ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਿਕ ਕਰ ੋਅਤ ੇਨਾ ਕਰ ੋਮਦੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ  
ਨਾ ਕਰ:ੋ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਖਬਰਾ ਂਦ ੇਪਰਸਾਰ ਦਾ ਿਮਟੰ ਦਰ ਿਮਟੰ, ਸਿਕਟੰ ਦਰ ਸਿਕਟੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ  
ਆਡੀਓਵੀਜ਼ੂਅਲ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ, ਿਜਵ� ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਿਮੰਗ ਸਾਡੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੰੂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ 
ਜਗਹ੍ਾ, ਿਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪੜਹ੍ਣ ਉ�ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜੇ ਤੁਸ� ਖੁੱਦ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਹਸਸੂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਤ� ਬਰ੍ੇਕ ਲਓ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਭਾਵਨਾ ਚਲੀ ਨਹ� ਜਾਂਦੀ।  
 
ਕਰ:ੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜ ੋਤੁਹਾਨੂ ੰਆਨਦੰ ਦਣੇ ਅਤ ੇਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲਗੱਣ  
ਖੁੱਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਗੱੁਸਾ, ਮੁਰਝਾਇਆ, ਜਾ ਂਮਾਯੂਸ ਅਤੇ 
ਅਲੱਗ ਮਿਹਸੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ� ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤ� ਰਾਹਤ ਉਹਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  
 
ਜੇ ਤੁਸ�, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, 4 ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਤੱਕ ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਸਦਮਾ ਤਣਾਅ 
ਿਬਮਾਰੀ (PTSD) ਿਵਕਿਸਤ ਹ ੋਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਾਹਰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ।  
 
 
2. ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜਦ� ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾਿਖਲ ਹਵੋ ੇ 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਦੁਖੀ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਦਾਸ ਹਣੋ ਿਵਚੱ ਕੀ ਫਰਕ ਹ?ੈ  
ਦੁਖੀ ਹਣੋਾ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਘਿੰਟਆਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕੱੁਝ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਆਿਖਰਕਾਰ ਚਲੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।  
ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹਾਲਾਿਂਕ, ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਾਨਾਪਣ, �ੋਧ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ 2 ਹਫਤੇ ਜਾ ਂਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਮਿਹਸਸੂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਭੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕਮੀ, ਭਾਰ ਘੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਅਨ�ਦਰਾ ਜੱਦਿਕ 
ਪੂਰਾ ਿਦਨ ਥੱਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਨਕੰਮਾਂ, 
ਮਜਬੂਰ, ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਿਵੱਚ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਕੰਮ, ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਦੇ ਿਖਆਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, 
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ਿਕਰਪਾ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਓ।  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹਾਈਪਰਿਲੰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ।  
 

3. ਹਟੌਲਾਈਨਾ ਂਅਤ ੇਮਦਦ ਿਕਥੱ ੇਲਭੱਣੀ ਹ ੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:  
1) ਬਾਅਦ ਸਦਮਾ ਤਣਾਅ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਜੋ ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਤ� ਿਵਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ  
2) ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ  
3) ਆਤਮਘਾਤੀ ਿਵਚਾਰ  
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ (ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ, 
ਜਨਰਲ ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ ਤ�)।  
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ਤੁਸ� ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਂਪਸ਼ੇਵੇਰਾ ਂਨੂ ੰਰਫੈਰਲ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਠੇਾ ਂਿਦਤੱੀਆ ਂਹਟੌਲਾਈਨਾ ਂ'ਤ ੇਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ 
ਹਟੌਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ / ਹਟੌਲਾਈਨ ਸਸੰਥਾ ਸਪੰਰਕ ਵਰੇਵ ੇ ਸਵੇਾ ਪਰ੍ਬਧੰ ਦ ੇਘਟੰ ੇ

ਓਪਨ ਅੱਪ (ਐਮਰਜ�ਸੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਚੈਰੀਟੀ ਟਰੱਸਟ 

9121 2012 
 
FB / IG: 
hkopenup 

24 ਘੰਟੇ 

ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾ ਂ 2382 0000 24 ਘੰਟੇ 

ਸਾਮਰੀਟਨ ਬੀਫਰ�ਡਰਜ਼ ਹਾਂਗਕਾਗਂ 2389 2222 24 ਘੰਟੇ 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟ 2466 7350 24 ਘੰਟੇ 

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 2343 2255 24 ਘੰਟੇ 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੰੁਗ ਵਾਹ ਗਰੁੱਪ CEASE ਸੰਕਟ ਕ�ਦਰ 18281 24 ਘੰਟੇ 

ਬੈਪਿਟਸਟ ਓਈ ਕਵਾਨ ਸੇਵਾ 
ਬਾਲ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

3413 1543 09:00-18:00 
(ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰ) 

ਜਵਾਨੀ  
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ 

2777 8899 14:00-02:00 
(ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ਨੀ) 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰੈ�ਡ ਕਰਾਸ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਚੀਨੀ) 

3628 1180 - 

ਸਿਟਵਰਡਸ 2635 7709 10:00-17:00 
(ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰ) 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਥ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਿ�ਸ਼ਚੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 2711 6622 ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 
14:00-16:00 
(ਮਿਹਲਾ ਹੌਟਲਾਈਨ) 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ - 
ਪੇਰ�ਟਸ ਹੌਟਲਾਈਨ 

2866 6388 19:00-21:30 
(ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਹੌਟਲਾਈਨ) 

ਤੰੁਗ ਵਾਹ ਕੇਅਰਜ਼ ਹਾਟਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੰੁਗ ਵਾਹ ਗਰੱੁਪ 2548 0010 14:00-16:00 
(ਸੋਮ ਤ� ਬੁੱਧ) 

 
 
ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆ ਂਨੂ ੰਮਾਨਿਸਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਕਵ� ਠੀਕ ਰਖੱਦ ੇਹਾ?ਂ  
1. ਖਦੁਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਕੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ:  
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ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਿਰਪੋਰਟਰ ਬਣ ਿਗਆ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸ� ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੋਈ 
ਖ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਨੁਕਿਤਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ:  
ਨਾ ਕਰ：ੋ 
 ਿਮਰ੍ਤਕ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
 ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਾ, ਰੋਮਾਿਂਟਕ ਜਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ  
 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ  
 ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ  
ਕਰ:ੋ 
 ਦਰਸਾਓ ਿਕ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹਲੱ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ, ਿਬਹਤਰ ਸਾਧਨ ਹਨ  
 ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰ੍ੋਤ, ਅਤੇ 

ਹੌਟਲਾਈਨ  
 

2. ਆਤਮਘਾਤੀ ਿਵਚਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ  
ਪਿਹਲੀ ਛੋਹ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਤਮ ਹਿੱਤਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮਦਦ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਦੋਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ।  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਕ ਤੁਸ� ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਰ੍ੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਖੁੱਲਹ੍ੇ , ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਨਰਣਾਇਕ ਬਣੋ। ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦ ੇ
ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੈ।  
ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਸ� ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਰਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੱੁਛਣ ਤ� ਨਾ ਡਰੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਖੁੱਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ? ਕੀ ਮਦਦ ਨੇੜੇ ਹੈ?  
ਜਕੇਰ ਲੋੜਵਦੰ ਿਵਅਕਤੀ ਮਜੌਦੂਾ ਖ਼ਤਰ ੇਿਵਚੱ ਨਹ� ਹ,ੈ ਤਾ:ਂ  
 ਆਤਮਘਾਤੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ (ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ)  
 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੌਟਲਾਈਨ  
 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ (ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀਆਂ 
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ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ)  
 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸੱ ੋ
ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਰੰਤ 999 ਡਾਇਲ ਕਰ,ੋ ਿਫਰ: 
 ਦੋਸਤ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਉਸ ਕੋਲ ਰੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹ� ਆ�ਦੀ  
 ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਚੰਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਮੱਦਦ ਨਹ� ਆ�ਦੀ  
ਜਦ� ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਏ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹਵੋੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰਖੱੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਤੁਸ� ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ “ਹੱਲ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੁੱਦ ਉ�ਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ� ਮੱਦਦ ਲਓ।  

 
 
3. ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦਸੋਤਾ ਂਨੂ ੰਸਿਹਯਗੋ ਦਣੇਾ। ਇਕੱ ਦੂਸਰ ੇਨੂ ੰਸਣੁਨਾ ਅਤ ੇਿਖਆਲ ਰਖੱਣਾ  

ਇਹ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹ ੈਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜਹ੍ ੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਹ੍ ੀ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਆਪਣੇ 
ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਉ�ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਿਵਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਸੁਣਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੱੁਝ ਸਮਾ ਂਲਓ। ਿਨਰਣਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ ਿਦਓ।  
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰ:ੋ ਕਰ ੋਅਤ ੇਨਾ ਕਰ:ੋ 
ਨਾ ਕਰੋ:  
 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉ�ਤੇ ਇੱਕੋ ਿਵਚਾਰ ਰਖੱਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ 
 ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਬਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�: “ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ” ਨੰੂ “ਕੀ ਮ� ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂ” 

ਅਤੇ “ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ...?” ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ 
   

ਕਰੋ:  
 ਖੁੱਦ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹ ੈ
 ਹੋਰ, ਗੈਰਸਬੰਿਧਤ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੋ ਿਜਸਦਾ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ 
 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਚਾਹੇ ਤੁਸ� ਵੱਖਰ ੇਿਵਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸ� ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਹੋ। ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਪਆਰ 

ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਜਤਾਓ  
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਧੁਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਬਦਲਣ ਉ�ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਉਹ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ  
 

ਵਖੱਰ ੇਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਚਾਰ ਰਖੱਣ ਵਾਲੇ ਹਰੋਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦ ੇਸਝੁਾਅ:  
ਨਾ ਕਰੋ:  
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 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖੁੱਦ ਨੰੂ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣਾ 
 ਿਬਨਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਭਰਸੋਯੋੇਗ ਸਰ੍ੋਤਾਂ ਤ� ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਬਰਾ ਂਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀਆਂ  

 
ਕਰੋ:  
 ਆਪਣੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਚਾਰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਖੱੋ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ ਾ 

ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਮੁਦੱੇ ਉ�ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ੋ 
 ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉ�ਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਵੱਖਰ ੇਿਕ� ਨਾ ਹਣੋ  
 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਿਨਊਜ਼ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਫਲਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਖਬਰਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਉਸੇ ਖਬਰ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਸਰ੍ੋਤ ਤ� ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ  

 ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ “ਅਨਫਰ�ਡ” ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦ ੋਵਾਰ ਸੋਚੋ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ “ਅਨਫੋਲੋਇੰਗ” ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ  

 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੋਰਮ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਮ�ਬਰਾਂ ਦਰਿਮਆ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਤ� ਬਚੋ  
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