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बालबाललकाहरूलाई  समस्यासँग जुझ्न मद्दत गनुु 
दैवी प्रकोप तथा अन्य द:ुखद घटनाहरू पश्चात हुने 

मानलसक आघात 
 

स्याहारकर्ााहरूको लागि निरे्दशिका 
 

 
घटिास्थलमा पुग्िे पहहलो व्यक्तर् (फस्टा  रेस्पोन्डर) र समुर्दायका निकायहरूले रै्दवी 
प्रकोप र्था अन्य र्दु:खर्द घटिाहरूद्वारा प्रभाववर् बालबाशलकाहरूलाई सहािुभूनर्िील 

ढङ्िले प्रनर्क्रिया जिाउिाले उिीहरूलाई एकर्दमै चाहहएको ध्याि शमल्र्दछ। यो 
आधारभूर् पुक्स्र्काको उदे्दश्य कुिै र्दु:खर्द घटिाको र्ात्कालीक र्दुष्पररणाम र्दौराि 

बालबाशलकाहरूको निक्श्चर् आवश्यकर्ाहरूलाई सम्बोधि ििुा हो र यसले उतर् घटिा 
भएको 90 हर्दि पनछसम्म PTSD को प्रारक्म्भक चरणलाई कम ििामा मद्दर् ििा सतछ। 

 
मािशसक आघार् र बालबाशलकाको बारेमा यस निरे्दशिकामा उल्लेख िररएभन्र्दा धेरै कुरा 
भन्ि सक्रकन्छ, र निश्चय पनि यसको बारेमा धेरै लेखखएको छ। पररवार र ववज्ञहरूको लागि 

धेरै स्रोर्हरू उपलब्ध छि,् र यी सबैले प्रकोपले प्रभाववर् ििा सति े प्रत्यके फरक-फरक 

समरु्दायको मलूभरू् साांस्कृनर्क आवश्यकर्ाहरू प्रनर् ववचार ििुापछा। कुिैपनि 

मिोवैज्ञानिक सहाराको पहहलो नियम भिेकै प्रत्यके समरु्दायलाई यसको अद्ववर्ीय 

समग्रर्ालाई आर्दर-सम्माि िरै्द सम्बोधि ििुा हो। 
 

र्ीि र्दिकभन्र्दा बढीको अिुभव र ववश्वभरी रहेका सामुर्दानयक अिुवा, स्थािीय 

शिक्षक, अशभभावक र स्याहारकर्ााहरूसँि िररएको िहहरो छलफलपनछ मैले यो 
निरे्दशिका रै्यार पारेको छु, जुि जबजब रै्दवी प्रकोपहरू आइपछाि ्र्ब नर्िीहरूद्वारा 
प्रभाववर् र मािशसक आघार् परेका सबै बालबाशलकाहरूलाई सहायर्ा ििे हाम्रो जारी 
प्रयासको एक उपिम हो। 

 

सहृर्दय सम्माि र गचन्र्ा व्यतर् िरै्द म आिा िर्दाछु क्रक यो निरे्दशिकाले र्दवुै अहहले र भावी पुस्र्ाको 
हरेक बालबाशलका र स्याहारकर्ााको लागि उपयोिी हुिेछ। 

 

ववशलयम क्स्पयर (William Spear) 
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मािशसक आघार् भिेको िरीरको उजाािक्तर्मा लािकेो चोट हो, जुि िारीररक वा 
मिोवैज्ञानिक रूपमा हुि सतछ। यो भिेको कुिै त्यस्र्ो घटिा हो जसको कारणले िर्दाा 
मािसमा हानि पुग्छ वा चोट लाग्छ, जस्र्ै "र्द:ुखर्द" घटिा, प्रकोप, रोिव्याधी वा र्दघुाटिा। 

 

धेरैजसो र्द:ुखर्द घटिाहरू पूणा रूपमा नियन्रण बाहहर हुन्छि;् नर्िीहरूको र्दषु्पररणामले 

आफ्िो सरुक्षा प्रनर् रहेको बालबाशलको व्यक्तर्िर् बोधलाई चकिाचुर पाछा । मानिसक आघार् 

पुर््याउिे भिेर र्दजाा हर्दि सक्रकिे हरेक घटिामा निम्ि सक्म्मशलर् हुन्छ: 

 

• अत्यगधक रास र असहायर्ा 
• िक्म्भर हानि वा मृत्युको सम्भाविा वा डर 

 

मूलभूर् मािव प्रकृनर्ले िर्दाा सामान्य, स्िेहिील समीपर्ा र सहायर्ाको माध्यमबाट 

धेरैजसो बालबाशलकाहरूको लागि र्दु:खर्द घटिाबाट सामान्य जीविमा फका ि सम्भव 

हुन्छ। आफ्िो जीवि कसरी बचाउिे भिेर हरेक व्यक्तर्लाई स्वभाववक रूपमा बोध 

हुन्छ र त्यसै अिुसार व्यवहार िर्दाछ; यस बाहेक, प्रत्येक बच्चामा अन्र्निाहहर् बोध र 

अिुभूनर् ििे प्रकृनर्को कारणले िर्दाा निकटको पररवार र समुर्दायबाट स्िेहिील सहारा 
प्राप्र् भएमा र्दु:खर्द घटिाहरू पश्चार् पनि उिीहरूमा आफ्िो जीविलाई पुि: अिुकूल 

बिाउिे असाधारण क्षमर्ा हुन्छ। 
 

धेरै कारक र्त्वहरू, अथाार्,् िोकको प्रकृनर्, पाररवाररक र्था सामाक्जक अन्र्रक्रियाको 
इनर्हास, आफ्िो िरीरमा लािकेो चोटपटकको िम्भीरर्ा, इत्याहर्दको कारणले िर्दाा एकर्दम ै

थोरै प्रनर्िर् बालबाशलकाहरूको लागि मार िहि हस्र्क्षेप आवश्यक पर्दाछ। यी वविषे 

माशमलाहरूलाई पनि धेरैजसो सलु्झाउि सक्रकन्छ र समयसँिै उिीहरूको बाल्यावस्थालाई 

फेरर खुशसयालीमा बर्दल्ि सक्रकन्छ। 
 

बालबाशलकाहरू र साथमा वयस्कहरूको लागि पनि कहििाइको सामिा ििे सामान्य सांयन्रहरू 

उपलब्ध छि।् प्रत्यके बच्चाको कल्याणको सम्बन्धमा उगचर् रूपमा गचन्र्ा भए र्ापनि, 

उिीहरूमध्ये धेरैजसो र्द:ुखर्द घटिाहरूबाट सामान्य जीविमा फका िेछि ् र सखुी, लाभकारी 
जीवि क्जउिेछि।् 
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मािशसक आघार् पश्चार् निरन्र्र समस्याहरूबाट पीडडर् हुिेहरूको सबभन्र्दा सामान्य 

निर्दािलाई पोस्ट ट्राउम्याहटक स्टे्रस डडसअ्डार, वा PTSD भनिन्छ। कहििाहरूको सामिा 
िि ेसामान्य लक्षणहरू अिुभव िरररहेका बालबाशलकाहरूमा यो निर्दािलाई प्राय: अिुगचर् 

रूपमा धेरै नछटो लाि ूिररन्छ र पररणाम स्वरूप अत्युक्तर्पूणा अपके्षाहरूले बारम्बार रूपमा 
वास्र्ववक मिोसामाक्जक आवश्यकर्ालाई पार िरेर जान्छि।् 

 

PTSD को निर्दािमा र्ीि लक्षणहरू हुन्छि:् 

• उतर् घटिालाई बारम्बार आइरहिे कल्पिा, स्मनृर्हरू, पवूादृश्यहरू, िराम्रा 
सपिाहरूको माध्यमबाट पुि: अिुभव िि ेवा उतर् घटिा अझ ैसमाप्र् भएको छैि 

जस्र्ो लाग्िे; उतर् घटिा भएको स्थलमा वा त्यसको िक्जक, अथाार्,् ववद्यालय, 

समनु्रर्ट वा बचकेा व्यक्तर्हरूलाई मतृ्यु भएकाहरूको सम्झिा िराउिे कुिैपनि िाउँ 

िक्जकको समरु्दायमा जाँर्दा उतर् घटिाले उत्पन्ि िरेको र्िाव पिु: अिुभव ििे। 

• उतर् घटिासँि सम्बक्न्धर् र्िावको सम्झिा फेरर आउि वा अिावरृ् हुि िहर्दिे 

प्रयासमा पररहार ििे स्वभाव। यसमा सामान्यर्या रमाइला कुराहरूमा पनि रुगच 

िलाग्िु, सामान्य साांस्कृनर्क ववचार िलैीभन्र्दा बढी अन्र्मुाखर्ा वा सङ्कोच, भववष्यको 
योजिा बिाउिमा कुिै रुगच िहुिु, एतलोपिा वा एकलासको अिुभनूर् हुिु पर्दाछि।् 

• िारीररक अनर्-उत्र्जेिा (हाइपर-अराउजल) जसको कारणले िर्दाा सतु्िमा कहििाइ 

हुिे, अचािक आवेिमा आउिे, झक्स्किे, अनर्-सर्का र्ा वा सर्का र्ाको सम्बन्धमा 
"आिांक्रकर्" हुिे हुन्छ। 

प्राय:, यी र्ीिवटा लक्षणको साथमा निम्ि पनि रे्दखा पछा : 
• आितर् व्यवहार जसले मािशसक आघार्को पररक्स्थनर् पुि: शसजािा िछा , 
• ववयोजि र अन्यहरूसँि "सम्बन्ध िरहेको" अिुभनूर् 

• उतर् घटिामा आफू बाँचकेोमा पश्चार्ाप। 
 

र्दोस्रो समहूको र्ीिवटा लक्षण निर्दाि भएको PTSD मा रे्दखा पि पनि सतछ वा रे्दखा िपिा 
पनि सतछ, र्र अनघल्ला र्ीिवटा लक्षण भिे निर्दाि सुनिक्श्चर् ििाको लागि आवश्यक छि ्

भिी मानिन्छ। यो कुरा थाहा हुि आवश्यक छ क्रक लिभि सबैजिालाई कुिै ि कुिै खालको 
"PTS" वा पोस्ट-ट्रौम्याहटक स्टे्रस हुन्छ जसले व्यग्रर्ाको ववशभन्ि स्वरूप प्रर्दशिार् िछा। 
नयिीहरू पूणा रूपमा सामान्य प्रनर्क्रियाहरू हुि;् सबैभन्र्दा महत्त्वपूणा कुरा यो हो क्रक उगचर् 

सहायर्ाको माध्यमबाट अगधकाांि बालबाशलकाहरू D (ववकार) को शिकार हुिेछैिि।् 

र्ल सबैभन्र्दा उपयुतर् र भरपर्दाा र्रीकाहरू हर्दइएका छि ् जसको माध्यमबाट हामीले 

बालबाशलकाहरूलाई उिीहरूको बाल्यावस्थाको वास्र्ववक अिुभव र्फा  डोर््याउि सक्रकन्छ। 
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बालबाशलकाहरूसँ काम िर्दाा ध्यािमा राख्िुपिे पाँचवटा मखु्य कुरा: 
 

1. बच्चाको समग्र हहर्को लागि सरुक्षा, बचाव र र्पाईंको आफ्िो गचन्र्ाको बारेमा 
दृढर्ापूवाक भन्िुहोस।् सतर्दो िूलो स्वरमा भन्िुहोस ् र त्यस्र्ो र्रीकाले व्यवहार 
ििुाहोस ्जसले र्पाईंले भिेको कुरालाई प्रनर्बबक्म्बर् िछा। 

2. उतर् घटिाको सम्बन्धमा र्पाईंको आफ्िो वास्र्ववक भाविा र भावहरूलाई नििरािी 
ििुाहोस,् र आफ्िो ख्याल राख्िुहोस ् जसले िर्दाा र्पाईंले अन्यहरूको ख्याल राख्ि 

सतिुहुन्छ जसलाई र्पाईंको आवश्यकर्ा छ। 

3. आफ्िो रै्दनिक क्रियाकलापमा फका िुहोस ्र एउटा क्स्थर समयर्ाशलका कायम ििुाहोस ्

जसमा र्पाईंको बच्चा निभार हुि सतछ। 

4. उत्पन्ि हुि सति ेससािा समस्याहरूमा ध्याि हर्दिुहोस ्जसलाई प्रारक्म्भक हस्र्क्षेप 

(िम्र, स्िेहपूणा कुराकािी वा अङ्कमाल) ले सलु्झाउि सतछ; बालबाशलकाहरूलाई आफ्िो 
भाविा लकुाउि िभन्िुहोस,् यसको सट्टा उिीहरूको भाविालाई मान्यर्ा हर्दिुहोस।् 

5. मन्र्द िनर्मा स्वास््य लाभ हाशसल ििा सक्जलो हुन्छ भन्िे कुरालाई ध्यािमा 
राख्रै्द, सक्जला क्रियाकलापहरूको लागि पनि सामान्यभन्र्दा बढी समय हर्दिुहोस।् 

 

पूवुस्स्थततमा फकुने िमता 
 

 
 

पूवाक्स्थनर्मा फका िे क्षमर्ाको र्दईुवटा महत्त्वपूणा अवयव भिेको आिा र अथा हुि,् जुि हाम्रो 
वास्र्ववक क्षमर्ा पुि: प्राप्र् ििाको लागि आवश्यक िुण हो। वास्र्ववक र््य कसलेै पनि 

भन्ि सतरै्दिि ्ि र् र्द:ुखर्द घटिाहरूलाई अथा हर्दि िै सतछि,् र्र निश्चय पनि हामी सब ै

समरु्दाय र यसको सबैभन्र्दा मलू्यवाि सम्पक्त्र्, हाम्रा बालबाशलकाहरूको भववष्यको सन्र्दभामा 
सच्चा र यथाथा आिा राखकेा हुन्छौँ। 

 

त्यसमा प्रिाढ आस्था, प्रचुर सारस्य, उल्लेखिीय सांवरे्दििीलर्ा, कहििाइ हँुर्दाहँुरै्द पनि दृढर्ा, 
अद्भरु् अिुकूलििीलर्ा र अन्यहरूबाट प्रचुर मारामा स्याहार र सहारा थप्िुहोस,् र निश्चय 

पनि प्रभाववर् समरु्दायका धेरैजसो निवासीहरू कमजोर बिाउिे खालका भाविात्मक खर् बबिा 
िै निको हुिेछि।् खासिरी बालबाशलकाहरूमा पूवाक्स्थनर्मा फका िे क्षमर्ा आश्चयाजिक 

रूपमा प्रचुर हुन्छ। 
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आफ्िो स्याहारकर्ााको कष्ट रे्दखेर शििहुरू र सािा बच्चाहरू (5 वषाको उमेरसम्मको) ले रोएर 
वा साथ िछोड्िे व्यवहार रे्दखाएर प्रनर्क्रिया जिाउि सतछि।् ओछ्यािमा वपसाब ििुा, 
हल्लिु, औांला चुस्िु जुि िशमक रूपमा कम हँुरै्द जान्छ, वा ियाँ डर पैर्दा हुिु सामान्य हुि।् 

• सामान्यर्या यस उमेर समूहको बच्चाहरूलाई मािशसक आघार्को लक्षणहरूलाई 

हटाउि मद्दर् ििाको लागि चाहहिे कुरा भिेको केवल निरन्र्र आश्वासि हर्दइरहिु, 

भौनर्क सम्पका  र लालण-पोषणयुक्त माया हुि।् यी भखारका बालबाशलकाहरूसँि 

सकेसम्म बढी समय बबर्ाउिुहोस!् 

मध्य बाल्यावस्था (12 वषाको उमेरसम्मको) मा प्राय: धेरै लक्षण रे्दखखिे िछा , जस्रै् 

आिामाक व्यवहार वा शसर रे्दखाउिे, पररहार हुिे र रै्दनिक क्रियाकलापमा फका िमा 
समस्या हुिे। 

• प्रिमको िनर्लाई कम िरेर र प्राय: भन्र्दा बढी रमाइला छुट्टीहरूमा िएर यस 

उमेर विाको बालबाशलकाहरूलाई उिीहरूको र्िाव कम ििामा मद्दर् ििा 
सक्रकन्छ। खेलहरू खेलेर, मािाल आटा वा 
सामान्य र्दौडिे खेलहरू खेलेर शरीरलाई चलाउनु क्स्थर उजाालाई निकाल्िे राम्रो 
र्रीका हो। 

• यो उमेर विाको लागि PLAYshops* वविषे रूपमा प्रभावकारी हुन्छ। 
 

क्रकिोर/क्रकिोरीहरूले एकर्दम ै शभन्ि-शभन्ि खालका प्रनर्क्रिया रे्दखाउिे िछाि ् र नछटै िै 

पररहारजन्य व्यवहार रे्दखाउि सतछि ् जस्र्ै लािूपर्दाथा र्दवु्यासिी। उिीहरूले अत्यगधक 

जोखखम उिाउिे पनि ििा सतछि ्क्रकिभिे यो उमेर विाको बालबाशलकाहरूले पररहारको िहहरो 
भाव राखकेा हुि सतछि ्र त्यसकारण उिीहरूको लागि जीवि अथाहीि जस्र् ैहुन्छ। 

• उिीहरूको भववष्य निमााण ििाको लागि उिीहरूबाटै मद्दर् माग्िु यस समूहको 
आवश्यकर्ाहरू प्रनर् एउटा उत्कृष्ट प्रनर्क्रिया हो।  त्यस्ता प्रोजेक्टहरू तनमाुण 

गन ेजसले प्रत्यि रूपमा उनीहरूको भववष्यको लागग योगदान पुर ्याउँछ, केही ियाँ 
शसजािा ििे, गचरकारी, कािकमी खूबीहरू, सांिीर् रचिा ििे वा 
कववर्ा लेख्िे र अन्य कुराहरू ििे जसले िर्दाा  उिीहरूलाई वयस्क समुर्दायको 
एक स्वीकाया अांि बन्ि सतछि  ्र यसरी लक्षणहरू िाटकीय ढङ्िले कम 

हुन्छि।् 

• ववशभन्ि "खेलहरू" प्रयोिमा ल्याउिे PLAYshops* यो उमेर समूहको लागि 

वविेषिरी  प्रभावकारी हुन्छ  जब उमेर उपयुतर् अिुवाले यसलाई  सहज  बिाउिे 

काम िछा । 
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सब ै बालबाशलकाहरूको लागि यो कुरा ध्यािमा राख्ि जरूरी छ क्रक अब उिीहरूको सांसार 
पहहलको भन्र्दा पूणा रूपमा बर्दशलएको छ। उिीहरूको व्यक्तर्िर् सरुक्षाको बोध, र्दवुै िारीररक र 
भाविात्मक, सधैंको लागि बर्दशलएको छ। 

• प्रत्येक स्याहारकर्ााले आफ्िो ववचार िैली, व्यवहार, भाषा र िर्ारहहर् 

उपक्स्थनर्  ियाँ वृवि भइरहेको सुरक्षाको आभास िराउिुपछा । 

 

 

बालबाशलकाहरू पनि पररहारको भाविासँि जुखझरहेका हुन्छि।् धेरै साथी र 

सहोर्दरहरूको साथमा उिीहरूको टोलको िाक्न्र् र सुरक्षाको बोध िुमाएकोले िर्दाा 
उिीहरूको भववष्य केही हर्दसम्म छर्ाछुल्ल भएको छ जसको कारणले िर्दाा एकर्दमै धेरै 

र्िाव भइरहेको हुन्छ। 
 

• आफूले भिेको कुरा पूरा ििुाहोस ्र ववश्वास निमााण ििुाहोस।्  र्पाईंले "म 

भोशल आउँछु" 

भन्िुभएको छ भिे, र्पाई जािैपछा ।  र्पाईंले "म अको हप्र्ा फोि िछुा " 

भन्िुभएको छ भिे, फोि ििुाहोस।्  बालबाशलकाहरूले उिीहरूको  सांसार 

स्यारकर्ााहरूका व्यवहारमा  ववश्वास िरै्द पुिनिामाण ििा आवश्यक  हुन्छ।   

र्पाईंले ििुाभएको कुिैपनि वाचा पूरा ििाको 
लागि  सतर्दो प्रयास 

ििुाहोस।् 

 

धाशमाक ववश्वासहरू सधैं चुिौर्ीपूणा रहँरै्द आएका छि।् चाहे नियनर्को खेलको बारेमा छलफल 

िररयोस ् वा स्पक्ष्टकरणको रूपमा भिवािको चाहिालाई उिृर् िररयोस,् आप्िा 
अिुभवहरूलाई ववश्वसिीय सन्र्दभासँि जोड्ि बालबाशलकाहरूलाई धेरै िाह्रो हुन्छ। हामी 
माझको धाशमाक ववश्वासहरू जनर्सकैु फरक भए र्ापनि, त्यस्र्ा आधारभरू् मिोवैज्ञानिक र 
भाविात्मक वास्र्ववकर्ाहरू पनि छि ्जुि हामी माझ साझा छि।् 

 
• यस्र्ो "क्रकि" भयो भन्िे बारे िभएर के भएको छ भन्िे बारे खुला रूपमा कुरा िरेर 

बालबाशलकाहरूलाई जीविको अथु पाउि मद्दर् ििुाहोस।् उिीहरूले आप्िो 
जीविकालको  उपयुतर् समयमा त्यसर्ो क्रकि भयो भन्िे कुराको बारेमा आफै 

बुझ्िेछि  ् भन्िे कुरामा ववश्वास ििुाहोस।्  उिीहरूलाई आशा प्रर्दाि ििुाहोस,् र 
भववष्यको बारेमा कुरा ििुाहोस।् 
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बालबाशलकाहरूलाई िोकसँि जुझ्िमा मद्दर् ििा केही निक्श्चर् र एकर्दमै 

सरल खूबीहरू आवश्यक पछा । 

 

1. धैया।  िोक वा ववषार्दको भाविा र्ीव्र रूपमा िनिकाल्िुहोस।् 
बालबाशलकाहरू जोडले रुिु र भावववभोर हाँसोको बीचमा र्दुववधामा पिा सतछि।् 
यो कहििाइको सामिा ििे सामान्य सांयन्र हो र स्याहारकर्ााहरूले 

बालबाशलकाको दृष्टान्र् पछ्याउिुपछा । 

2. सुन्िुहोस।् बालबाशलकाहरूलाई सामान्य कुराकािीमा सांलग्ि िराएर र्पाईं 

उिीहरूको ख्याल ििुाहुन्छ भिेर थाहा हर्दिुहोस,् र सुन्िको लागि वास्र्वमै र्यार 

हुिुहोस।् आफ्िो भाविालाई सांक्षक्षप्र् रूपमा खुलाउिाले बालबाशलकासँि "सांवार्द 

खुल्ि" सतछ। 

3. यार्द राख्िुहोस।् बालबाशलकाहरूलाई उिीहरूको हर्दवङ्िर् साथीहरू र सहोर्दरहरूलाई यार्द 

ििा सहयोि ििुाहोस।् उिीहरूलाई के मिप्यो, के कुराको कमी महससु भइरहेको 
जस्र्ो लाग्छ र के कुराको चाहीीँ कमी महससु भइरहेको छैि जस्र्ो लाग्छ भन्िे बारेमा 
कुरा ििुाहोस!् आफू उपक्स्थर् हुिुभन्र्दा बाहेक कुिैपनि अन्य र्रीकाले प्रनर्क्रिया 
जिाउिु आवश्यक छैि। 

4. सबै र्दोष हटाउिुहोस।् केही बालबाशलकाहरूले आफ्िो आमाबुवा वा साथीको मतृ्युको 
लागि आफूलाई क्जम्मेवार िहर््याउँछि,् यो कुरा सोच्रै्द क्रक चरे्ाविी हर्दि वा बचाउिको 
लागि उिीहरूले शभन्ि र्रीकाले व्यवहार ििा सतथे, वा मद्दर् ििाको लागि अझ केही 
ििा सतथे। यो र्दोषलाई कम ििा र्पाईंले सांवरे्दििीलर्ा रे्दखाउि आवश्यक हुन्छ। उतर् 

बच्चालाई यो कुरा ववश्वास हर्दलाउि सतर्दो प्रयास ििुाहोस ् क्रक उसले वा उिले आफूले 

सकेजनर् िरेका गथए। 
5. खेल्िुहोस।् यार्द राख्िुहोस,् हामी बालबाशलकाहरूलाई मद्दर् िरररहेका छौँ, र 

बालबाशलकाहरू खेल खेल्ि मिपराउँछि।् धेरै कुरा ििााले उिीहरूलाई िोकसँि 

जुझ्िमा त्यनर् मद्दर् िरै्दि। िाच्िुहोस,् खेल खेल्िुहोस,् गचर बिाउिुहोस,् 

िाउिुहोस - भाव व्यतर् ििे वा िरीरको उजाालाई प्रिोगधर् ििे कुिैपनि त्यस्र्ो 
कुरा ििााले कुिैपनि सांवार्द जक्त्र्कै मद्दर् िछा । 

6. सांलग्ि ििुाहोस।् अन्य बालबाशलकाहरूले आफ्िो भाविा व्यतर् िरेको सिेुर धेरै 
बालबाशलकाहरूलाई फाइर्दा पुग्ि सतछ। 3, 4 वा 5 जिा बालबाशलकाको सािो समअुमा 
काम ििुाहोस जसले कुरा खुलाउिको लागि सरुक्षक्षर् स्थाि शसजािा िछा। कहहलेकाहीीँ, 
चुपचाप रहिे बच्चालाई यो सांयन्रले धेरै मद्दर् पुर््याउि सतछ। 
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स्याहारकर्ााहरूले आफ्िा आवश्यकर्ाहरूलाई सहज ै बबसाि सतछि,् र्र उिीहरूले आफ्िो 
ध्याि राख्िु पनि जरूरी छ। र्पाईंले बालबाशलकाहरूलाई वास्र्वम ैमद्दर् ििा सति ेक्षमर्ा 
र्पाईंको आफ्िो मािशसक स्वास््यसँि प्रत्यक्ष रूपमा अिुपानर्क हुन्छ। 

 

• आवश्यक हँुर्दा ववश्राम ििुाहोस।् धेरै जोड िहर्दिुहोस।् आराम ििुाहोस,् र मािशसक 

आघार्को क्षनर् बबस्र्ारै मद्दर् ििे जीविको प्रक्रियामा ववश्वास ििुाहोस।् 
• आप्िा भाविाहरूलाई प्रिोगधर् ििा आफ्िो पररवार र साथीहरूसँि कुरा ििुाहोस।् र्पाईं 

आफै पनि वास्र्ववक अिुभव िरै्द हुिुहुन्छ; आफ्िा भाविाहरूलाई िलकुाउिुहोस।् 
• आफ्िा भाविालाई खुलाउि र प्रिोगधर् ििा सुरक्षक्षर् स्थािहरू फेला पािुाहोस।् 
• खािपाि राम्ररी ििुाहोस  ्र आफूलाई स्वस्थ राख्िे प्रयास 

ििुाहोस ,् 

• व्यावाम ििुाहोस ्र क्रियािील रहिुहोस ;् धेरै निक्ष्िय िहुिुहोस।् 

• आराम महसुस ििा र "मुतर्" हुिको लागि केही ििुाहोस;् आफ्िो उजाा फेरर 

सङ्कलि ििाको लागि पुस्र्क पढ्िे, सांिीर् सुन्िे, ध्याि ििे, इत्याहर्द 

ििुाहोस।् 

• आलोचिा र आिोिलाई त्याग्िुहोस।्   अन्र्र्:, सबैजिाले आफूले सकेजनर् 

िरररहेका हुन्छि।् प्रत्येक व्यक्तर् र उसले वा उिले प्रर्दाि िरेको सहायर्ाको 
कर्दर ििुाहोस।् 

• प्रक्रियामा ववश्वास ििुाहोस।्  जीवि निरन्र्र अिाडड बहढरहन्छ - हरेक हर्दिलाई 

सधुािा सक्रकन्छ। 
• सास फेिुाहोस।्  फेरर सास फेिुाहोस।्  आफ्िो सासको बारेमा सचेर् रहिुहोस।् 

 
 

* कुिैपनि प्रकारको ववपक्त्र्को र्ैयारीमा र त्यसप्रनर् प्रनर्क्रिया जिाउिको लागि 

Fortunate Blessings Foundation र Second Response ले ववश्वभरी िै PLAYshops 

आयोजिा िर्दाछ। अहहले र भववष्यको लागि उपयोिी हुिे सरल, प्रभावकारी काया-
पिनर्को समबन्धमा अन्यहरूलाई प्रशिक्षण प्रर्दाि ििा पाउिे अवसरलाई हामी सहषा 
स्वीकार िर्दाछौँ। हामीलाई(860) 567- 8801 मा फोि ििुाहोस।् 

 

“ कुिै व्यक्तर्सँि एक घण्टा खेलेर र्पाईंले उतर् व्यक्तर्को 
बारेमा यनर् धेरै कुरा पत्र्ा लिाउि सतिुहुन्छ जुि र्पाईंले एक 

वषाको कुराकािीबाट पनि पत्र्ा लिाउि सतिुहुन्ि। ” प्लाटो 
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