
 

 

 

 

 

 

 

શાળામાાં પાછા ફરતા તમારા બાળકની 

માનસિક સ્વસ્થતામાાં કેવી રીતે ટેકો 

આપવો 
આ પાછલ ું વર્ષ સામાન્ય કહી શકાય એવ ું નહોત ું! અમે જાણીએ છીએ કે જ્યાર ેઘણા વવદ્યાર્થીઓ અને પવરવારો "વધ  સામાન્ય" શાળાના 

અન ભવ પર પાછા ફરવા માટે ઉત્સ ક હશ,ે ત્યાર ેકેટલાક ફરીર્થી શરૂઆત કરવા વવશે અને આ નવ ું શાળા વર્ષ તેમના માટે કેવ ું દેખાશે તે 

અુંગે વ ુંવતત હશે. માતાવપતા/સુંભાળ રાખનારા તરીકે યાદ રાખો કે તમારા બાળકને સારામાું સારી રીતે તમે જાણો છો! 

તણાવને િમજવો 

ગયા વર્ે દરકેને અનન્ય અને વૈવવધ્યસભર રીતે અસર કરી છે. ઘણા પવરવારોએ આવર્થષક, રોજગાર, સામાવજક અને આરોગ્ય પડકારોનો 

અન ભવ કયો છે. કેટલાકને નોુંધપાત્ર વવક્ષેપો અને ન કસાનનો અન ભવ ર્થયો છે. આપણે બધાએ આ સમય દરવમયાન અસમાનતા, 

પ્રણાલીગત પૂવષગ્રહ અને આપણા સમાજમાું જાવતવાદની અસર પણ જોઈ છે. સમાજ ઓછા પ્રવતબુંધો સાર્થે વધ  સામાન્ય સામાવજક 

વિયાપ્રવતવિયાઓ તરફ પાછો ફર ે છે, ત્યાર ે પણ આપણે જાણીએ છીએ કે જ દા જ દા બાળકો ઘણી જ દી જ દી લાગણીઓ સાર્થે  

નવા-શાળા વર્ષની નજીક આવશે. કેટલાક બાળકો કદા  ઉત્સાવહત હશ,ે અન્ય કદા  નવષસ હશ ેઅને કેટલાક બાળકો હજ  પણ ખૂબ 

વ ુંવતત અને બે ેન હશ.ે આ બધી લાગણીઓ અને સુંવેદનાઓ આપણા બાળકોએ છેલ્લા 1½ વર્ષમાું જ ેઅન ભવય ું છે તે બદલના ક દરતી 

પ્રવતભાવો છે. 

 

વ ુંતા જ દી જ દી રીતે દેખાઈ શકે છે. તમારું  બાળક તમને કહી શકે છે કે તે ભયભીત અર્થવા ગ ું વાઇ ગયેલ છે. અર્થવા તમે વારુંવાર માર્થાનો 

દ ખાવો, ઉુંઘવામાું તકલીફ,  ીવડયાપણ ું અર્થવા વાણીર્થી ભાવનાત્મક ઊભરા જવેી બાબતો જોશો. તમારું  બાળક અતડ ું  અર્થવા વધ  પડત ું 

ર્થાકેલ ું કે બે ેન લાગી શકે છે. વ ુંતાનાું વ હ્નો માટે સાવ ેત રહેવાર્થી તમને સમસ્યા વધ  વણસે તે પહેલાું, વહેલી તકે સહાય પૂરી પાડવામાું 

મદદ ર્થઈ શકે છે. 

 

તણાવ અન ભવી રહેલ ય વા વયવિઓને મદદ કરવા માટેની મ ખ્ય બે રીતો છે: 

• અસ્વસ્ર્થતાની લાગણીઓનો સામનો કરવાની રીતો શોધવામાું તેમને મદદ કરો 

• તણાવને પોતાને ઓછો કરવામાું મદદ કરવા માટેના રસ્તાઓ શોધો 

બધા તણાવ ટાળી શકાતા નર્થી, પરુંત  કેટલીકવાર આપણ ેતેને ઘટાડી શકીએ છીએ. તણાવનો સામનો કરવા માટે સાધનો અને 

વયૂહર નાઓ તૈયાર રાખવી જરૂરી છે, જરે્થી આપણે અને આપણાું બાળકો ઓછી નકારાત્મક અસર પામી શકીએ. 
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તમારાં  બાળક શાળામાાં પાછય ાં  ફરી રહ્યાં છે ત્યાર ેતેને ટેકો આપવાની રીતો  

તમારી પોતાની િાંભાળ રાખો, જથેી તમે તમારા બાળકોને ટેકો આપી શકો 

 

દરકે માટે આ ખૂબ જ મ શ્કેલ સમય રહ્યો છે. તે માતાવપતા અને પવરવારો માટે ખાસ કરીને મ શ્કેલ છે જ ેછેલ્લા ઘણા મવહનાઓર્થી 

ઘણી બધી વસ્ત ઓન ું પ્રબુંધન કરી રહ્યાું છે. તેમાું, ઘણી વખત કામની માુંગણીઓ સુંભાળવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, ઘરની 

જવાબદારીઓ ઉપર રહેવ ું, વૃદ્ધ સુંબુંધીઓની સુંભાળ રાખવી વગેર ેસાર્થે, તમારા બાળકોના ભણતરને ઘર ેટેકો આપવાનો 

સમાવેશ ર્થાય છે. 

 

દરરોજ તમારા પોતાના માટે કુંઈક કરવાનો સમય કાઢવા પ્રયાસ કરો જ ેતમને સારું  અને મજાન ું લાગવામાું મદદ કરત ું હોય. તે શ ું છે 

તે તમે સારી રીતે જાણો છો. અવનવિત અને મ શ્કેલ સમયમાું તમારા પોતાના સ્વાસ્્ય અને સ ખાકારીની સુંભાળ રાખવી એ તમારા 

બાળકોને ટેકો આપવાન ું એક શવિશાળી સાધન છે. 

 

તમને શરૂઆત કરવામાું સહાયક એવા, માતાવપતા અને સુંભાળ રાખનારાઓએ અમને જણાવેલા આ રહ્યા કેટલાક વવ ારો: 

 

• મૂળભૂત બાબતો માટે સમય કાઢવાનો પ્રયાસ કરો - તમન ેસારી ઉજાષ આપે તેવા ખોરાકની પસુંદગી કરો, ઉુંઘની 

વનયવમતતા સ્ર્થાવપત કરો જનેાર્થી તમે તાજગી અન ભવશો અને તાજી હવા તર્થા કસરતનો આનુંદ માણો. 

• તમારા પોતાના તણાવના સ્તર પર ધ્યાન આપો અને જ્યાર ેતમે મ ુંઝાઇ ગયા હોવ ત્યાર ેધ્યાન આપો. વવરામ લેવા માટે 

આનો સુંકેત તરીકે ઉપયોગ કરો. ફિ "સ્વયુંના હોવા માટે" અર્થવા તમે જ ેકરવાન ું પસુંદ કરો છો તેમાું વયસ્ત રહેવા માટે 

વદવસભર નાના વવરામ લો. 

• જ્યાર ેતમે બે ેન અર્થવા અસ્વસ્ર્થ ર્થવાન ું શરૂ કરો ત્યાર ેર્થોડા ઊું ડા, ધીમા શ્વાસ લો. 

• ફિ તમારા પોતાના વવ ારો સાુંભળવાનો પ્રયાસ કરો, અને તેમનો ન્યાય તોળ્યા વવના અર્થવા તેમને નકાયાષ વવના તેની 

પ્રેવટટસ કરો. આ પ્રકારના શાુંત પ્રવતવબુંબની પાું  વમવનટ પણ સકારાત્મક અસર કરી શકે છે. 

• તમારી જાત સાર્થે કરૂણામય બનો. પોતાની જાતને વવરામ આપો; તમે તમારાર્થી ર્થઈ શકે છે તે શે્રષ્ઠ કરી રહ્યા છો. 

તમારા બાળક િાથે શાળામાાં પાછા ફરવા સવશે વાત કરો 
શાળામાું પાછા ફરવ ું એ તમારા બાળક માટે કેવ ું હશે તે વવ ારવા માટે ર્થોડો સમય કાઢો અને શ ું અપેક્ષા રાખવી તે વવશે તમારા બાળક 

સાર્થે વાત કરો. બાળકો કોઈપણ કારણોસર શાળાએ પાછા ફરવામાું ગભરાટ અન ભવી શકે છે. તેમને પોતાની વ ુંતા વયિ કરવા માટે 

અન કૂળતા આપવી મહત્વપૂણષ છે અને તેઓ શાળાની જ ેબાબતોમાું આનુંદ માણે છે અને જનેી સૌર્થી વધ  રાહ જોઈ રહ્યા છે તે યાદ 

રાખવામાું તેમને મદદ કરવી. 

 

તમારા બાળક જોડે રહી તેની વનયવમત તપાસ રાખો, કારણ કે તેની સુંવેદનાઓ અને લાગણીઓ દરરોજ અર્થવા અઠવાવડય ેઅઠવાવડય ે

બદલાશે. તમે અવનવિતતાના પ્રવતભાવ તરીકે કોઈપણ ભયને સામાન્ય બનાવી શકો છો અને તેમને આશ્વાસન આપી શકો છો. બાબતો 

અલગ હોવા છતાું, તેઓ સુંભાળી શકે છે અને મદદ માટે ત્યાું પ ખ્ત વયના લોકો હશે. 

 

તમારા બાળકને શાળામાું પાછા જવાની હકારાત્મકતા યાદ કરાવવી મદદરૂપ ર્થઈ શકે છે, જમે કે તેમના વમત્રોને ફરીર્થી મળવાન ું. તેઓ 

જ ેબાબતે ઉત્સાવહત છે તેના વવશે કદા  સાર્થે મળીન ેયાદી બનાવો. તમારા બાળકને યાદ અપાવો કે જ્યાર ેશાળા શરૂ ર્થાય છે ત્યાર ે

તેઓ સમવર્થષત અને સ રવક્ષત રહેશે, પછી ભલેને આ પાછા ફરવાન ું સુંપૂણષ, વર્ચય ષઅલ અર્થવા બેન ું વમશ્રણ હોય. 

 

 ખાસ બદલાવ પર ધ્યાન આપો 

  જઓે આવતા શાળા-વર્ષમાું અન્ય મોટા બદલાવ અન ભવી રહ્યા છે તેમના માટે શાળામાું પાછા ફરવાનો ખાસ અર્થષ અને પડકારો છે. 

દાખલા તરીકે, અમારા સૌર્થી નાના વવદ્યાર્થીઓ જમેણે ગયા વર્ે વકન્ડરગાટષન શરૂ કય ું હત ું, તેઓ આ વર્ે એક અલગ અન ભવ કરશે કારણ 
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કે તેઓ રૂબરૂ વશક્ષણમાું પાછા ફરશે. શ ું અલગ હોઈ શકે છે તે વવશે તેમની સાર્થે વાત કરો, જમે કે વમત્રો સાર્થે રમવાની વધ  તકો અને તેમના 

વશક્ષણ વવશે પ્રશ્નો પૂછવાની વવવવધ તકો. 

એ જ રીતે, હાઈસ્કૂલ શરૂ કરતા વવદ્યાર્થીઓ, અર્થવા નવી શાળામાું જતા, સામાન્ય કરતાું વધ  નવષસ હોઈ શકે છે કારણ કે તેઓ સામાન્ય 

બદલાવના અન ભવો  ૂકી ગયા છે, જમે કે અગાઉર્થી શાળાની મ લાકાત લેવી. વર્ચય ષઅલ અર્થવા શાળા મ લાકાતની જીવુંત શરૂઆત કરવા 

માટે તમારા બોડષ  તરફર્થી કોઈપણ તકો લો. મોટાું બાળકો માટે વધ  જાણવા, એકસાર્થે મળીને શાળા અર્થવા બોડષની વેબસાઇટ જ ઓ અર્થવા 

ઘર ેમોકલેલી માવહતીની સમીક્ષા કરો. તમારા બાળકને આશ્વાસન આપો કે શાળામાું ઘણા સુંભાળ રાખનારા પ ખ્ત વયના લોકો તેમની નવી 

શાળાના માગષદશષનમાું મદદ કરશે. 

 

છેવટે, કેટલાક વવદ્યાર્થીઓ વધારાના વર્ષ માટે શાળામાું પાછા ફરશે કારણ કે રોગ ાળાને કારણે તેમન ું ધોરણ 12 વવક્ષેવપત ર્થય ું હત ું. 

જો તમારી પાસે આ જૂર્થમાું બાળક છે, તો તમે તેમને ર્થયેલા ન કસાન અને તેમની યોજનાઓમાું ર્થયેલા ફેરફારો વવશે જાણો છો. તમારા 

બાળકને ર્થોડી વધારાની ખાતરી અને ટેકાની જરૂર પડી શકે છે, કારણ કે તેઓ કદા  શાળાએ પાછા જવાન ું વવ ારી રહ્યા ન હતા અને 

આ અનપેવક્ષત પાછા ફરવા વવશે ઘણી લાગણીઓ ધરાવી શકે છે. 

પસરસિત સિનિયાાઓ રજૂ કરવાનયાં શરૂ કરો 

 

જમે જમે ઉનાળો નજીક આવી રહ્યો છે, તમે ધીમે ધીમે શેડ્યૂલ પર પાછા ફરવાન ું શરૂ કરી શકો છો જ ેતમે શાળાના સમય દરવમયાન 

ઉપયોગ કરો છો તેની નજીક છે. આનો અર્થષ ર્થોડા વહેલા સૂઈ જવ ું, વહેલા ઉઠવ ું અર્થવા વધ  વનયવમત સમયે ખાવ ું હોઈ શકે છે. તમ ે

સામાન્ય રીતે કરતા હો એમ શાળા પ રવઠો એકત્ર કરવાન ું શરૂ કરી શકો છો. 

 

નાના બાળકો માટે, શાળા પે્રવટટસ મદદરૂપ ર્થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, શાળાએ સાર્થે  ાલવા જાઓ, અર્થવા અન્ય વમત્રો સાર્થે રહેવાની 

આદત પાડવા માટે નાની સુંખ્યામાું વમત્રો સાર્થે મ લાકાતો ગોઠવો. 

 

મોટાું બાળકો માટે, તમે તેમન ેતેમની વદન યાષઓ કેવા દેખાઈ શકે છે તે ઓળખવા માટે પ્રોત્સાવહત કરી શકો છો અને વનયવમત 

વદન યાષઓ પર પાછા ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. 

 

શાળામાાં પાછા ફરવા માટે વાતિીતની શરૂઆત 

  

તમારા બાળક સારે્થની   ાષમાું, આ પ્રશ્નો પછૂવાન ું વવ ારો: 

• આ શૈક્ષવણક વર્ે સાર્થે જોડાવા માટે તમે કોની રાહ જોઈ રહ્યા છો? 

• શાળા વર્ષ દરવમયાન એવી કઈ એક બાબત છે જ ેતમે કરવા માગો છો? 

• દૂરસ્ર્થ વશક્ષણ દરવમયાન તમારા માટે કઈ વયૂહર નાઓ છે જ ેખરખેર કામ કર ેછે? શ ું એવી કોઇ બાબતો છે કે જને ું આપણે વનમાષણ 

કરી શકીએ? 

• આ શાળા વર્ષ વવશે તમને કેવી લાગણી ર્થાય છે? 

• તમે કઈ એક વસ્ત  માટે ઉત્સાહ અન ભવો છો? 

• શ ું એવી કોઈ બાબત છે જનેા વવશે તમને ર્થોડી વ ુંતા અન ભવાતી હોય? 

• શાળા સગવડભરી લાગે તે વવશે હ ું  તમને કેવી રીતે મદદ કરી શક ું? 

https://smho-smso.ca/


માનવસક રીતે સ્વસ્ર્થતાર્થી શાળામાું પાછા ફરવાન ું પેકેજ  

 

www.smho-smso.ca 

 

 

હ ું  વધ  માવહતી કેવી રીતે મેળવી શક ું? 

 

શ ું અપેક્ષા રાખવી અને છેલ્લી ઘડીના ફેરફારો/ માવહતી વવશેની અદ્યતન માવહતી માટે સ્કૂલ બોડષની વેબસાઇટ તપાસો. 

 

• સમા ાર અને જાહેર આરોગ્યની જાહેરાત અને માગષદવશષકાઓન ું પાલન કરો. 

• પોતાની સુંભાળની વટપ શીટમાુંર્થી વવ ારો મેળવો Take Care of Yourself Tip Sheet    

• કેટલીક રોજીુંદી માનવસક સ્વાસ્્ય પ્રવૃવિઓનો પ્રયાસ કરો. everyday mental health activities. 

 

માનવસક આરોગ્ય અને COVID-19 સુંબુંવધત વધ  માવહતી માટે અમારી વેબસાઇટના COVID-19 / શાળા વવભાગ પર પાછા ફરો. 
COVID-19 / Return to school section  

 
વધ  અગત્યની માવહતી સાર્થે વેબસાઇટ્સની મ લાકાત લો:  

 
Children’s Mental Health Ontario 

Psychology Foundation of Canada 

Anxiety Canada 

 

Wellness Together Canada 

 

COVID-19 Youth Mental Health Resource 

Hub Kids Help Phone 

Parents For Diversity 
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https://smho-smso.ca/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-take-care-of-yourself/
https://smho-smso.ca/blog/12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home/
https://cmho.org/
https://drive.google.com/file/d/1Tg1GOPzpCmGGZyURmwPb3G_cfBvzsYz4/view
https://drive.google.com/file/d/1okccgmjrU5NBQ09ARgvq55ic7Q8HZcnU/view?%5C=sharing
https://ca.portal.gs/
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://kidshelpphone.ca/
https://www.parentsfordiversity.com/

