
 
 
 
 
 
 
 

মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর উপাবে সু্কবে 
ফেরত আিার ফেবে আপনার সিশুবক 
সকভাবে িহােতা করবত হবে  
গত বছরটি আর যাই হ াক না হকন, স্বাভাববক বছল না! আমরা জাবন হয যখন অননক বিক্ষার্থীগণ এবং পবরবারবগগই “আরও 
স্বাভাববক” সু্কনলর অবভজ্ঞতায় হেরত আসার জনয বযাকুল  নয় রনয়নছন, হকউ হকউ পুনরায় হেরত আসা সম্পনকগ  এবং এই নতুন 
সু্কল বিক্ষাবর্গটি তানের জনয হকমন  নব হস বযাপানর উবিগ্ন  নবন। মনন রাখনবন বপতা-মাতাগণ/পবরচযগাকারীগণ ব নসনব আপবন 
আপনার বিশুনক সবনচনয় ভানলা জাননন!    
 
চাপ ো ফেি অনধুােন করা 

গত বছরটি প্রনতযকনকই অননয এবং বববভন্নভানব প্রভাববত কনরনছ। অননক পবরবারবগগই আবর্থগক, কমগসংস্থান সম্পবকগ ত, সামাবজক 
এবং স্বাস্থয সম্পবকগ ত সমসযাসমূন র সমু্মখীন  নয়নছন। হকউ হকউ উনেখনযাগয বযাঘাতসমূ  এবং ক্ষবতসমূন র সমু্মখীন  নয়নছন। এই 
সময় আমানের সমানজ আমরা সবাই ববর্মযসমূ , পদ্ধবতগত পক্ষপাত এবং বণগবানের প্রভাবও প্রতযক্ষ কনরবছ। যবেও তুলনামূলক 
ভানব কম বববিবননর্িসমূ  স  সমাজ যখন আরও স্বাভাববক সামাবজক বমর্থবিয়াসমূন  হেরত আসনছ, তাও আমরা জাবন হয বববভন্ন  
বিশুরা অননক বভন্ন বভন্ন অনুভূবতসমূ  বননয় নতুন সু্কল বিক্ষাবনর্গর বেনক অগ্রসর  নব। বকছু বিশু  য়নতা উনেবজত, অনযরা সম্ভবত 
ববচবলত এবং বকছু বিশু এখনও হবি উবিগ্ন ও ববচবলত। এই সমস্ত অনুভূবতসমূ  এবং আনবগসমূ   নলা গত 1½ বছর িনর 
আমানের বিশুরা যা অনুভব কনরনছ তার স্বাভাববক প্রবতবিয়াসমূ । 

 
উনিগ বববভন্নভানব প্রকাবিত  নত পানর। আপনার বিশু আপনানক বলনত পানর হয তারা ভীত বা বব বল। অর্থবা আপবন  য়নতা ঘন 
ঘন মার্থা বযার্থাসমূ , ঘুনমর সমসযা, ববরবি বা মানবসক ববনফারণসমূন র মনতা ববর্য়সমূ  লক্ষয করনত পানরন। আপনার বিশুনক 
বববিন্ন, অবতবরি ক্লান্ত বা অবস্থর মনন  নত পানর। উনিনগর লক্ষণসমূন র বযাপানর সতকগ  র্থাকনল সমসযাটি আনরা খারাপ  ওয়ার 
আনগই আপবন সময় র্থাকনতই স ায়তা প্রোনন সা াযয করনত পানরন। 

 
তরুণগণ যারা চানপর সমু্মখীন  নিন আমরা তানের বনম্নবলবখত েইুটি প্রিান উপানয় সা াযয করনত পাবর: 

• তানের উনিনগর অনুভূবতসমূ  সামলানত সা াযয করার জনয উপায়সমূ  হখাোঁজায় সা াযয করনত 

• চাপ হ্রানস সা াযয করার জনয উপায়সমূ  হখাোঁজায় সা াযয করনত 
 
সব চাপই এড়াননা যায় না, তনব কখননা কখননা আমরা এটি হ্রাস করনত পাবর। চাপ সামলাননার জনয উপায়সমূ  এবং হকৌিলসমূ  
প্রস্তুত রাখা গুরুত্বপূণগ, যানত কনর আমরা ও আমানের বিশুরা হনবতবাচকভানব কম প্রভাববত  নত পাবর।  

 
 



www.smho-smso.ca 

মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর উপাবে সু্কবে ফেরত আিা িংক্রান্ত িহােতা পযাবকজ 

(Mentally Healthy Back to School Support Package) 

 
 

 

 
 
সিশুবক সু্কবে ফেরত যাওো িংক্রান্ত িহােতা করার উপােিমূহ 

আপনার সনবজর যত্ন সনন, যাবত আপসন আপনার সিশুবক িহােতা করার জনয িেবচবে ফিরা হবত পাবরন 
সবার জনয এটি একটি কঠিন সময় বছল। এটি ববনির্কনর বপতা-মাতাগণ এবং পবরবারবগগ যারা গত কনয়কমাস িনর অননক বকছু 
সামলানিন তানের জনয কঠিন বছল। যা বাবড়নত আপনার বিশুনেরনক বিক্ষনণ স ায়তা করা, প্রায় সময়ই কমগ সংিান্ত চাব োসমূ  
সামলানত হচষ্টা করা, গৃ স্থালী সংিান্ত োবয়ত্বসমূ  বনয়ন্ত্রণ করা, বয়স্ক আত্মীয়নের হেখানিানা করা, ইতযাবে অন্তভুগ ি কনর।   
 
প্রবতবেন হকবলমাত্র আপনার বননজর জনয বকছু করার জনয সময় হনওয়ার হচষ্টা করুন যা আপনানক ভানলা এবং খুিী হবাি করনত 
সা াযয কনর। এটি কী তা আপবনই সবনচনয় ভানলা জাননন। অবনবিত এবং সমসযাবহুল সমনয় আপনার বননজর স্বানস্থযর যত্ন হনওয়া ও 
কলযাণ আপনার বিশুনের স ায়তা করার জনয একটি িবিিালী অস্ত্র।    
 
শুরু করা যাক এমন বকছু িারনা প্রোন কনর, যা বপতা-মাতাগণ এবং পবরচযগাকারীগণ স ায়ক  নত পানর বনল আমানের জাবননয়নছন: 
 
• হমৌবলক ববর্য়সমূন র জনয সময় হনওয়ার হচষ্টা করুন – এমন খাবারসমূ  বনবগাচন করুন যা আপনানক ভানলা িবি প্রোন কনর, 

ঘুনমর জনয একটি প্রাতযব ক সময়সূবচ বা রুটিন বতরী করুন যা আপনানক সনতজ অনুভব করানব, এবং বকছুটা সময় বাইনরর 
ববশুদ্ধ বাতাস উপনভাগ করুন ও বযায়াম করুন।   

 
• আপনার বননজর চানপর মাত্রাসমূন র প্রবত মননানযাগ বেন এবং হখয়াল করুন কখন আপবন বব বল হবাি করা শুরু করনছন। 

এটিনক ববরবত হনওয়ার ইবিত ব নসনব বযব ার করুন। হকবলমাত্র “বননজর মনতা র্থাকার” জনয সারাবেন িনর অল্প ববরবতসমূ  
বনন বা আপবন যা করনত পছন্দ কনরন তানত জবড়ত র্থাকার জনয তাই করুন।   

 
• যখন আপবন উবিগ্ন বা ববচবলত হবাি করা শুরু করনবন,  কনয়কবার গভীরভানব ও িীনর িীনর শ্বাস বনন। 
 
• আপনার ভাবনাসমূ  শুননত হচষ্টা করুন, এবং হকাননা ববচার করা বা প্রতযাখযান করা ছাড়াই হসগুনলা লক্ষয করার অনুিীলন 

করুন। এমনবক এই িরননর পাোঁচ বমবননটর িান্ত প্রবতেলন একটি ইবতবাচক প্রভাব হেলনত পানর।  
 
• বননজর প্রবত স ানুভূবতিীল হ ান। বননজর জনয সময় হবর করুন; আপবন যতটা ভানলা করনত পানরন তাই করনছন।
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আপনার বিশুর সানর্থ সু্কনল প্রতযাবতগ ন সম্পনকগ  কর্থা বলুন 
আপনার বিশুর জনয সু্কনল প্রতযাবতগ নটি হেখনত হকমন  নত পানর হস বযাপানর বচন্তা করার জনয বকছু সময় বনন এবং কী কী 
প্রতযািা করনত  নব হস সম্পনকগ  আপনার বিশুর সানর্থ কর্থা বলুন। হয হকাননা কারনণই বিশুরা সু্কনল প্রতযাবতগ ন করা সম্পনকগ  ববচবলত 
হবাি করনত পানর। তানের উনিগসমূ  প্রকাি করার জনয তানের সময় হেওয়া গুরুত্বপূণগ, এবং সু্কনলর হয অংিগুনলা তারা উপনভাগ 
কনর ও হযগুনলার জনয তারা সবনচনয় হবিী প্রতীক্ষা করনছ তা মনন কবরনয় হেওয়ার জনয তানের সা াযয করাও গুরুত্বপূণগ। 

হযন তু তানের আনবগসমূূ্  এবং অনুভূবতসমূ  সম্ভবত বেন হর্থনক বেনন ও সপ্তা  হর্থনক সপ্তান  পবরববতগ ত  নব হসই জনয আপনার 
বিশুর সানর্থ তা বনয়বমত পরীক্ষা কনর হেখুন। হযনকাননা ভয়নকই অবনিয়তার স্বাভাববক প্রবতবিয়া ব নসনব হেখানত পানরন, এবং 
তানের আশ্বস্ত করনত পারনবন। যবেও ববর্য়সমূ  বভন্ন, তারা তা সামলানত পারনব এবং তানের সা াযয করার জনয প্রাপ্বয়স্ক 
বযবিবগগও হসখানন র্থাকনবন।   
 
সু্কনল হেরত আসার ইবতবাচক ববর্য়সমূ  আপনার বিশুনক মনন কবরনয় হেওয়া স ায়ক  নত পানর, হযমন তানের বনু্ধনের সানর্থ আবার 
হেখা  ওয়া। তারা কী কী বযাপানর উনেবজত হস সম্পনকগ  সম্ভবত একনত্র একটি তাবলকা বতরী করুন। আপনার বিশুনক মনন কবরনয় বেন 
হয এই প্রতযাবতগ নটি সম্পূণগ, ভাচুগ য়াল বা সঙ্কর বা  াইবিড হযটিই হ াক না হকন, যখন সু্কল শুরু  নব তানের স ায়তা করা  নব এবং 
তারা বনরাপে র্থাকনব। 
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ববনির্ রূপান্তরসমূন র প্রবত মননানযাগ বেন 
যারা এই আসন্ন সু্কল বিক্ষাবর্গটিনত অনযানয বড় িরননর রূপান্তরসমূন র সমু্মখীন  নিন তানের জনয সু্কনল প্রতযাবতগ নটির ববনির্ অর্থগ 
এবং সমসযাসমূ  রনয়নছ। 

উো রণস্বরূপ, আমানের সবগকবনষ্ঠ বিক্ষার্থীগণ যারা গত বছর বকন্ডারগানটগ ন শুরু কনরনছ, যখন তারা বযবিগতভানব-উপবস্থবতর বিক্ষনণ 
প্রতযাবতগ ন করনব, তারা এই বছর বভন্ন অবভজ্ঞতা অজগ ন করনব। তানের সানর্থ বভন্ন কী কী  নত পানর হস সম্পনকগ  কর্থা বলুন, হযমন 
বনু্ধনের সানর্থ হখলা করার আনরা সুনযাগসমূ  এবং তানের বিক্ষণ সম্পনকগ  প্রশ্নসমূ  বজজ্ঞাসা করার বববভন্ন সুনযাগসমূ ।    
 
একইভানব, হয সকল বিক্ষার্থীগণ  াই সু্কল শুরু করনছন, বা নতুন সু্কনল স্থানান্তর করনছন তারা স্বাভাববনকর হচনয় হবিী উবিগ্ন  নত 
পানরন কারণ তারা সািারণ রূপান্তরজবনত অবভজ্ঞতাসমূ  অনুভব করনত পানরনবন, হযমন অবগ্রমভানব সু্কলটি পবরেিগন করা। সু্কনলর 
পবরেিগনসমূূ্  ভাচুগ য়াল বা সরাসবর শুরু করার জনয আপনার হবানডগ র হর্থনক হয হকাননা সুনযাগ গ্র ণ করুন। অনপক্ষাকৃত বয়স্ক 
বিশুনের জনয, আনরা জানার জনয সু্কল বা হবানডগ র ওনয়বসাইট একনত্র হেখুন, বা হয তর্থযাবলী বাবড়নত হপ্ররণ করা  নয়নছ হসগুনলা 
পযগানলাচনা করুন। আপনার বিশুনক আশ্বস্ত করুন হয তানের নতুন সু্কনল তানেরনক পবরচালনায় সা াযয করার জনয সু্কনল অননক 
যত্নিীল প্রাপ্তবয়স্ক বযবিবগগ র্থাকনবন। 
 
সবগনিনর্, বকছু বিক্ষার্থী একটি অবতবরি বছনরর জনয সু্কনল প্রতযাবতগ ন করনবন কারণ তানের 12ি হেণী অবতমারী বা পযাননডবমক 
িারা বািাগ্রস্ত  নয়নছ। যবে এই েনল বা গ্রুনপ আপনার বিশু র্থানক, তারা হয ক্ষবতসমূন র সমু্মখীন  নয়নছন এবং তানের 
পবরকল্পনাসমূন র পবরবতগ নগুনলা  নয়নছ হস সম্পনকগ  আপবন অবগত আনছন। হযন তু সম্ভবত তারা সু্কনল হেরত আসার পবরকল্পনা 
কনরনবন ও তানের  য়নতা এই অপ্রতযাবিত প্রতযাবতগ ন সম্পনকগ  ববসৃ্তত অনুভূবতসমূ  র্থাকনত পানর, হসই জনয আপনার বিশুর একটু 
অবতবরি আশ্বাস এবং স ায়তার প্রনয়াজন  নত পানর। 

পসরসচত প্রাতযসহক িমেিূসচিমূহ প্রচেন করবত শুরু করুন  
হযন তু গ্রীষ্ম হির্  নয় আসনছ, আপবন  য়নতা িীনর িীনর একটি প্রাতযব ক সময়সূবচনত বেনর আসা শুরু করনত চান হযটি আপবন সু্কল 
চলার সময় বযব ার করনবন এমন একটি সময়সূবচ যা তার কাছাকাবছই  নব। এর অর্থগ  নি একটু আনগ ঘুমানত যাওয়া, আনগ ঘুম 
হর্থনক ওঠা বা আনরা বনয়বমত সমনয় খাওয়া। 
 
সু্কনলর সরবরা সমূ  সংগ্র  করা শুরু করনত পানরন হযমনটি আপবন স্বাভাববকভানব কনরন। 

কবনষ্ঠ বিশুনের জনয, সু্কনলর অনুিীলন করা স ায়ক  নত পানর। উো রণস্বরূপ, একনত্র সু্কনল হ োঁনট যান, বা অনযনের সানর্থ র্থাকার 
জনয অভযস্ত  নত অল্প সংখযক বনু্ধনের হেখনত যাওয়ার বযবস্থা করুন।    
 
অনপক্ষাকৃত বয়স্ক বিশুনের জনয, আপবন তানের প্রাতযব ক সময়সূবচসমূ  হেখনত হকমন  নত পানর তা বচবিত করার জনয তানেরনক 
উৎসাব ত করনত পানরন, এবং প্রাতযব ক বনয়বমত সময়সূবচসমনূ  বেনর আসার জনয একটি পবরকল্পনা বতরী করনত পানরন। 
 
সু্কবে প্রতযােতত বনর জনয কবথাপকথবনর িূচনািমূহ 

আপনার বিশুর সানর্থ আনলাচনায়, এইসব প্রশ্নসমূ  বজজ্ঞাসা করার কর্থা ববনবচনা করুন: 

• এই সু্কল বিক্ষাবনর্গ কার কার সানর্থ যুি  ওয়ার জনয তুবম প্রতীক্ষা করনছা? 
• সু্কল বিক্ষাবর্গটি চলাকানল এমন একটি বজবনস যা তুবম করার আিা করনছা হসটি কী? 
• েরূবতী বিক্ষণ চলাকানল হয হকৌিলসমূ  হতামার জনয প্রকৃতপনক্ষ কাজ কনরনছ হসগুনলা কী কী? এমন বকছু আনছ কী যা আমরা 

আনরা ববলষ্ঠ করনত পাবর? 
• এই সু্কল বিক্ষাবর্গ সম্পনকগ  তুবম হকমন হবাি করনছা? 
• হসই বজবনসটি হকানটি যার জনয তুবম উনেজনা হবাি কনর ছা? 
• এমন বকছু আনছ কী যা বননয় তুবম একটু উবিগ্ন?  
• আবম হতামানক বকভানব সু্কল সম্পনকগ  স্বািন্দযনবাি করনত সা াযয করনত পাবর? 
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মানসিকভাবে ি বাস্থ্যকর উপাবে সু্কবে ফেরত আিা িংক্রান্ত িহােতা পযাবকজ 

(Mentally Healthy Back to School Support Package) 

www.smho-smso.ca 

 

 

আসম সকভাবে আবরা তথয ফপবত পাসর? 

• কী কী প্রতযািা করা  নব এবং হয হকাননা হির্ মু ূনতগ র পবরবতগ নসমূ /সাম্প্রবতক তনর্থযর জনয সু্কল হবানডগ র ওনয়বসাইটটি 
হেখুন। 

• খবর এবং জন স্বাস্থয বা পাববলক হ লনর্থর হঘার্ণা ও বননেগ বিকাসমূ  অনুসরণ করুন। 
• আমানের হটক হকয়ার অব ইওর হসলে টিপ িীট (Take Care of Yourself Tip Sheet) হর্থনক বননজর-যত্ন বা হসলে-নকয়ার 

সম্পনকগ  িারনাসমূ  গ্র ণ করুন। 
• বকছু প্রাতযব ক জীবনন মানবসক স্বাস্থয সংিান্ত কমগকাণ্ডসমূ  হচষ্টা করুন। 

 

মানবসক স্বাস্থয এবং হকাবভড-19 সম্পবকগ ত আনরা তনর্থযর জনয আমানের ওনয়বসাইনটর হকাবভড-19 / বরটাণগ টু সু্কল হসকিন 
(COVID-19 / Return to school section) এ যান। 

 
আনরা গুরুত্বপূণগ তর্থযসমূন র জনয বনম্নবলবখত ওনয়বসাইটসমূন  যান:  
 

বচনেন’স হমন্টাল হ লর্থ অন্টাবরও (Children’s Mental Health Ontario)   

সাইনকালবজ োউনন্ডিন অব কযানাডা 
(Psychology Foundation of Canada) 

অযাংজাইটি কযানাডা (Anxiety Canada) 
 
ওনয়লননস টুনগোর কযানাডা (Wellness Together Canada) 
 
হকাবভড-19 ইয়ুর্থ হমন্টাল হ লর্থ বরনসাসগ  াব  (COVID-19 Youth Mental Health Resource Hub)  

বকডস হ লপ হোন (Kids Help Phone) 

হপনরন্টস ের ডাইভারবসটি (Parents For Diversity) 
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