यो महामार� भार� छ र सबैलाई ठूला-साना तर�काले असर गद� छ। COVID समथ�न

VT (COVID Support VT) ले व-म दतको लागी स लाहह , क याण ोतह ,
अवि थत मान सक वा य र सामद
ु ा�यक सेवाह �दन ताव गद� छ।

अब के गन




एक �व�ाम �लनह
ु ोस ्। एक�छन रो�नह
ु ोस ् र तपा को �दमाग ठ�डा हुन �दनह
ु ोस ्।
रा�ोसँग खानह
्।
ु ोस। �नय�मत, रा�ो स�त�ु लत खाना खाने को�शस गनहोस
ु
�यायाम गनहोस
्। दै�नक केह� शार��रक ग�त�व�ध �लनह
ु
ु ोस ्।
स पकमा रहनह
ु ोस ्। ��येक �दन प�रवार र साथीह सँग स पकमा रहन समय खच गनहोस।
ु



स�ु नेता�लका अनस
्। आफैलाई एक पण
ु रण स�ु ने गनहोस
ु
ू रातको �न�ाको लागी समय �दनह
ु ोस ्।
र�सी र लागुपदाथह �या�नह
ु ोस ्। एसले तपा लाई छोटो अव�धको ला�ग रा�ो महसस
ु गराउन स�छ, तर
शार��रक र मान�सक तनावको �यव�थापन गन गा�ो बनाउँ दछ।
पव
्। पव
ू अवि�थत सतह �ब�ध गनहोस
ु
ू अवि�थत सतह को ला�ग तपा को उपचार योजनाह को पालना
गनहोस
्।
ु

मलाई सहयोग चा ह छ।


चप
् जसले म दत गन स�दछ।
ु नहुनह
ु ोस ्। भरोसा यो�य साथी वा प�रवारको सद�यसँग कुरा गनहोस
ु
पथ
ृ क�करणले मा� तनाव खराब गदछ।
तपाईको �वा��य सेवा �दायकलाई कल गनहोस
् य�द लगातार दै �नक �दनह मा दै �नक ग�त�व�धह गदा
ु
तनावमा आएमा।
तपाईले सामना गन स�ने त�रकाह का बारे छलफल गन तपाईको मान�सक �वा��य �दायकसँग स पक
रा ुहोस ् ।
तपा को �व�वास आधा�रत मा�नससँग कुरा गनहोस
्।
ु
तपाइँको निजकको समद
ु याक �ोतह



ह को बारे मा जा�नको ला�ग 2-1-1 कल गनहोस
्।
ु

�थानीय समद
ु ाय मान�सक �वा��य के�� २४/७ समथनको www.vermontcarepartners.org/
intake-and-crisis-lines. मा सेवन-र-संकट-लाइनह मा पाउनह
ु ु �छ।
थप �ोतह www.covidsupportvt.org मा पाउनह
ु ोस ्|

