
خوش
 باش رہنے کے

لئے تجاویز

• اشت راک کریںحکریں  •  محسوس کریں  مزا    
(Urdu version)

ذہنی صحت کے فروغ پر عالقہ بھر کی تین سالہ مہم ہے۔ “Joyful@HK”

 اس مہم کا مقصد ہانگ کانگ میں ذہنی تندرستی کو فروغ دینا اور دماغی
 صحت کے بارے میں عوامی سوجھ بوجھ کو بڑھانا ہے۔

عام ایک  لیکن  ہے،  ہو سکتی  کی  اشکال  مختلف  بہت سی  بہبود   ذہین 
 وضاحت اچھا محسوس کرنا اور بخوبی کام انجام دینا ہے۔ دماغی صحت
 مند ایک پورے فرد کی صحت کا ایک الزمی حصہ ہے۔ ایک صحت
 مند دماغ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے، مسائل حل کرنے، اہداف حاصل
 کرنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے میں مدد کرتا ہے۔ ایک صحت
 مند دماغ کا حامل ایک فرد بھی بعض صحت کے مسائل کے تئیں قابل

 زدپذیر ہوتا ہے اور ایک طویل عمر رکھتا ہے۔

 ہم سے زیاده تر کے لئے اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی مقام پر ذہنی
 تندرستی کے سلسلے میں چیلنجز کا سامنا کرنا ایک بہت عام بات ہے
 چنانچہ کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ 2014 میں منعقد
 کرده ایک مقامی سروے سے پتہ چلتا ہے کہ گذشتہ 30 دنوں میں ہانگ
 کانگ میں 18 اور 64 کے درمیانی عمر کے تقریبا 80 فیصد جواب
 دہندگان نے نفسیاتی تکلیف کی عالمات میں سے کچھ کا تجربہ کیا ہے۔

 اپنی ذہنی تندرستی کا خیال رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس ساده طور
 پر اپنی زندگی میں "اشتراک"، "دماغ" اور "لطف اندوزی" کے عناصر
 کو شامل کر لیں تاکہ اسے زیاده صحت مند، پرمسرت، اور زیاده بامعنی

بنایا جا سکے۔

ً

خوش باش ہونے کے لئے تجاویز

 ابھی عمل کریں! آئے، "اش�اک"، "دماغ" اور

"لطف" کو آپ کے لئے خوشی  نے دیں۔  اس کے
ع�وہ http://www.joyfulathk.hk      پر

 Joyful@HK ویب سائٹ پر اپنا عہد پیش کریں اور
 دو�وں کے ساتھ اپنی خوشی کا اش�اک کسی بھی وقت

Produced in 2016  اور کہیں بھی کریں، جہاں آپ پسند کریں۔

اش�اک کرنا

1. اپنی روز مره کی زندگی میں
 دوسروں کے ساتھ چھوڻی موڻی

 باتوں کا اشتراک کریں۔

 2. معاشرے میں دوسروں کے
 ساتھ تعلقات قائم اور برقرار

رکھیں۔

3. دوسروں کے لئے اپنی تعریف،
 شکر گزاری یا حوصلہ افزائی کا

اظہار کثرت سے کریں۔

4. دوسروں کے تئیں مہربان
اور معاون بنیں۔

5. اپنے خاندانی اراکین کے ساتھ
وقت گزاریں۔

ذہن

1. نئے خیاالت کو قبول کرنے
کیلئے ایک کشاده ذہن رکھیں۔

 2. ان چیزوں کے بارے میں
 سوچیں جن کے لئے آپ شکر

گزار محسوس کرتے ہیں۔

3. تناؤ کے حاالت سے نمڻنے میں مثبت
انداز میں سوچیں۔

4. اپنے موڈ کی تبدیلیوں کا
سراغ رکھیں۔

5. اپنی مشکالت کو ایک جانب
 رکھ کر پرسکون ہو جائیں اور

پرامید رہیں۔

لطف اندوزی

1. ان سرگرمیوں میں شامل ہوں اور لطف
 اڻھائیں جن میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں اور

 انہیں اپنے شوق میں تبدیل کر لیں۔

2. جسمانی سرگرمیوں یا دماغ-جسم کی
 ورزشوں میں باقاعدگی کے ساتھ مشغول

 ہوں جن میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔

3. متجس رہیں اور اپنے گرد و
نواح پر توجہ دیں۔

4. کچھ نیا سیکھیں جو آپ
 پسند کرتے ہیں۔

5. ایسی سرگرمیوں میں
 مشغول ہوں جو آپ کے
 صالحیتوں یا قابلیت کو

 مزید نکھار سکتی ہیں اور
 آپ کی صالحیت کو زیاده
 سے زیاده بنا سکتی ہیں۔
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