ACTION CALENDAR: MEANINGFUL MAY 2020
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

"Start Where You Are. Use What You Have.
Do What You Can" ~ Arthur Ashe

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

ਇਹ ਯਾਿ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਦਮੰਟ ਲਓ ਦਕ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ
ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਉ ਂ

ਉਸ ਦਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਕਝ ਅਰਥਪਰਨ ਕਰੋ
ਦਜਸ ਿੀ ਤਸੀ ਂ ਸੱਚਮੱਚ
ਪਰਵਾਹ ਕਰਿੇ ਹੋ

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਦਿਨ
ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੰਿਾ ਹੈ

ਿੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਜੋ ਤਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰ
ਸਕਿੇ ਇਸ ਿੀ ਿਜਾਏ
ਜੋ ਤਸੀ ਂ ਕਰ ਸਕਿੇ
ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਿਰਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿੇ
ਉਿੇਸਾਂ ਦਵਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲ
ਕਿਮ ਵਿਾਓ, ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ

ਦਜਸ ਨੰ ਤਸੀ ਂ ਦਪਆਰ
ਕਰਿੇ ਹੋ ਉਸਨੰ ਿੱਸੋ ਦਕ
ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਦਕੰਨਾ
ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ
ਇੱਕ ਦਮਹਰਿਾਨੀ
ਦਮਸਨ ਸੈਟ ਕਰੋ.
ਿਦਜਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਖਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਿੇ
ਕਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੇਖੋ

ਦਕਸੇ ਨੰ ਿੱਸੋ ਦਕ
ਤਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਿ
ਸੰਗੀਤ ਤਹਾਡੇ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਦਕਉ ਂ ਹੈ

ਤਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਕਿਰਾਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਅੱਜ
ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ
ਲਈ ਸਕਰਗਜਾਰ
ਹੋਵੋ, ਮਸਕਲ ਸਦਮਆਂ
ਦਵੱਚ ਵੀ

ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ
ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਕਝ ਕਰੋ

ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਪਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਆ
ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਚੀਜਾਂ ਨੰ
ਦਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਦਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਦਕਸੇ ਹੋਰ
ਸਦਭਆਚਾਰ ਿੀਆਂ ਕਿਰਾਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ
ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

ਆਪਣੇ ਆਲੇ
ਿਆਲੇ ਿੇਖੋ ਅਤੇ ਦਿਆਨ
ਦਿਓ ਦਕ ਤਸੀ ਂ ਪੰਜ ਚੀਜਾਂ ਨੰ
ਅਰਥਪਰਨ ਸਮਝਿੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਕਦਮਦਨਟੀ ਿੀ
ਮਿਿ ਲਈ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਮ ਚੱਕੋ

ਦਕਸੇ ਨੰ ਦਲਖੋ
ਦਜਸ ਨੰ ਤਸੀ ਂ ਦਪਆਰ
ਕਰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿੀ
ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ

ਇਸ ਨੰ ਹੋਰ ਅਰਥ
ਿੇਣ ਲਈ ਤਸੀ ਂ ਜੋ ਕਝ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰ
ਿਣਾਉਣ ਿਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱ ਭੋ

ਦਿਆਨ ਦਿਓ ਦਕ
ਦਕਹੜੀ ਚੀਜ ਤਹਾਨੰ
ਅਸਲ ਦਵੱਚ ਕਿਰਾਂਕੀਮਤਾਂ ਿੀ ਕਿਰ ਕਰਿੀ ਹੈ

3 ਚੀਜਾਂ ਿੀਆਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ
ਦਜਨ੍ਾਂ ਨੰ ਤਸੀ ਂ
ਅਰਥਪਰਨ ਜਾਂ
ਯਾਿਗਾਰੀ ਸਮਝਿੇ ਹੋ

ਦਕਸੇ ਅਜੀਜ ਨੰ
ਪੱਛੋ ਦਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪਰਣ
ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਉ ਂ

ਿਦਜਆਂ ਨੰ
ਉਤਸਾਹ ਿੇਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਪਰੇਰਣਾਿਾਇਕ
ਹਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਅੱਜ ਕਝ ਖਾਸ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ
ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਨੰ ਯਾਿ
ਦਵੱਚ ਿਿਾਰਾ ਵੇਖੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਾਜੈਕਟ
ਜਾਂ ਿਾਨ ਿੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ

ਉਨ੍ਾਂ ਦਤੰਨ ਚੀਜਾਂ
ਨੰ ਯਾਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤਸੀ ਂ ਕੀਤੇ
ਹਨ ਦਜਨ੍ਾਂ ਿਾ ਤਹਾਨੰ
ਸੱਚਮੱਚ ਮਾਣ ਹੈ

ਅੱਜ ਤਹਾਡੇ
ਫੈਸਦਲਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ
ਨੰ ਦਜੰਿਗੀ ਿੇ ਆਪਣੇ
ਉਿੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ

ਦਕਸੇ ਨੰ
ਆਪਣੀ ਦਜੰਿਗੀ ਿੀ
ਦਕਸੇ ਘਟਨਾ ਿਾਰੇ ਿੱਸੋ
ਜੋ ਸੱਚਮੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸੀ

ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੋਚੋ
ਦਕ ਤਹਾਡੀਆਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ
ਿਦਜਆਂ ਲਈ ਦਕਵੇਂ ਫ਼ਰਕ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ
ਦਲਆਉਿ

ਭਦਵੱਖ ਿਾਰੇ
ਆਸਾਵਾਿੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਦਤੰਨ ਚੰਗੇ
ਕਾਰਨ ਲੱ ਭੋ

ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ
ਵੇਖੋ. ਯਾਿ ਰੱਖੋ ਦਕ
ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਝ
ਿਾ ਦਹੱਸਾ ਹਾਂ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰ
ਦਿਨ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੰਿਾ ਹੈ

31 actions to look after ourselves and each other as we face this global crisis together

Keep Calm · Stay Wise · Be Kind

