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অততমারী বা পযানডেতমডের মডযয আপনার তিশুডে মানতিে স্বাস্থ্য 
িংক্রান্ত িহায়তা তেভাডব েরডত হডব  
এইিব পতরবতত নিীল এবং িমিযাবহুল িময়িমূডহ, আপতন হয়ডতা আপনার তিশু বা 
তেডিার/তেডিারীর মানতিে স্বাস্থ্য ও েলযাণ িম্পডেত  উতিগ্ন, তবডিষেডর যখন অততমারীটি িমডয়র 
িাডে িাডে চলডতই োেডে। অডনে তিশু এবং যুবাগণ এইিব পতরবতত নিমূডহর িাডে খাপ খাইডয় 
ননওয়ার জনয লড়াই েডরডে যা নোতভে-19 এর ফলশ্রুততডত গত েডয়ে মাি যডরই চলছে। তাই, 
আপতন হয়ডতা লক্ষ্য েডরন নয আপনার তিশু বা তেডিার/তেডিারীডে মাডে মাডে উতিগ্ন, তবমষত, 
এোেী, বা অতস্থ্র মডন হয়। স্বাভাতবে েমতোণ্ডিমূহ চাতলডয় যাওয়া বযাহত হওয়ার ফছল তারা 
হয়ডতা তবভ্রান্ত বা রাগাতিত হডত পাডর বা তারা এমন তেেু পাডে না বডল হতাি হডত পাডর যার 
জনয তারা অডনে দীর্ত িময় যডর প্রতীক্ষ্া েরডে। অডনে তিক্ষ্ােীই উতিগ্ন নয তারা সু্কডলর 
গুরুত্বপূণত োজ েরডত পাডরনতন এবং এই সু্কল তিক্ষ্াবডষত েী েী হডব নি িম্পডেত  তারা তবচতলত 
নবায েডরন। এই অতনতিত িমডয়, এইিব অনভূুততিমূডহর িবগুডলাই প্রতযািা েরা হয়।     

এবং আমরা জাতন নয এই অততমারী জডুড় তেেু তিক্ষ্ােী এবং পতরবারবগত/পতরচযতাোরীগণ অডনে 
েষ্ট ও ক্ষ্ততর িম্মুখীন হডয়ডেন। আপনার তিশু বা তেডিার/তেডিারী িম্ভবত অনযডদর তুলনায় 
নবিীই বহন েডরডে, এবং আপতন হয়ডতা ভাবডেন নয তারা ঠিে আডে তেনা। 

অততমারীটি তববতযতত হওয়া কালীন, আপতন তেভাডব আপনার তিশু বা তেডিার/তেডিারীর মানতিে 
স্বাস্থ্য ভাডলাভাডব বজায় রাখার জনয িাহাযয েরডত পাডরন? আপতন তেভাডব বুেডত পারডবন নয 
আপনার তিশু বা তেডিার/তেডিারী এেটি মানতিে স্বাস্থ্য িংক্রান্ত িমিযায় ভুগডে যার জনয আডরা 
িহায়তা প্রডয়াজন? আমরা এইিব প্রশ্নিমূডহর তেেু উত্তর ততরী েডরতে, যা নীছচ প্রদান করা হল। 

জরুতর অবস্থ্ার নক্ষ্ডে 
েখনও েখনও আপনার িাহাডযযর প্রডয়াজন হডত পাডর। যতদ আপতন বা আপনার পতরতচত নেউ 
মানতিে স্বাস্থ্য বা মাদে জাতীয় পদােত বযবহার িংক্রান্ত জরুতর অবস্থ্ার িম্মখুীন নহান, এেটি িঙ্কট 
িংক্রান্ত লাইন বা ক্রাইতিি লাইডনর িাডে নযাগাডযাগ েরুন, এেটি অযাম্বুডলডের জনয নটতলডফান 
েরুন বা আপনার স্থ্ানীয় হািপাতাডলর জরুতর তবভাডগ যান। এমন অস্বাভাতবে িময়িমূডহও, 
আপনার যা সাহাযয পাওয়া প্রছয়াজন, তা অতবলডম্ব পাওয়াটা গুরুত্বপূণত। নলােজন িাহাযয েরার 
জনয প্রস্তুত এবং উপলভয রডয়ডেন। 

তবিঃদ্রিঃ: যতদ আপতন এেটি জরুতর তবভাডগ যান, এই িমডয় মানিম্মত রীতত-নীতত বা স্ট্যান্ডােত  
নপ্রাডটােডলর অংি তহডিডব, নোতভে-19 এর “িতক্রয় যাচাই-বাোই বা তিতনংডয়” অংিগ্রহণ েরার 
জনয আপনার প্রস্তুত োো উতচত। আপনাডে এেটি মাস্ক পতরযান েরার জনয অনুডরাযও েরা 
হডব। এটি নজডনই িান্ত োোর নচষ্টা েরুন নয এটি নেবলমাে এেটি মানিম্মত রীতত বা স্ট্যান্ডােত  
প্রযাতিি, এবং এটি নপিাজীবীগণ েত যত্নিীলভাডব িহায়তা প্রদান েরডেন তারই এেটি উদাহরণ। 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneIn-case-of-an-emergency-0
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যতদ আপতন তনতিত না নহান নয এটি জরুতর অবস্থ্া তেনা, বা আপনার নেবলমাে পতরতস্থ্ততটি 
িম্পডেত  েো বলা প্রডয়াজন, নটতলডহলে অন্টাতরওডে (Telehealth Ontario) 1-866-797-0000 
নম্বডর বা আপনার এলাোর তেডেি লাইন বা নমাবাইল ক্রাইতিি টীমডে নটতলডফান েরার েো 
তবডবচনা েরুন। অতততরক্ত নম্বরিমূডহর জনয তনডচর তাতলোটি নদখুন। 

 

যুবা-ডেতিে মানতিে স্বাস্থ্য িম্পতেত ত তেয-িম্বতলত িম্পদিমূডহর অনলাইন হাব বা 
ইয়ুে-ডফাোিে নমন্টাল নহলে তরডিাডিতি হাব  
আমরা যুবাডদর তনডজডদর এবং এডে অপডরর নদখাডিানা েরায় িাহাযয েরডত এেটি নোতভে-19 
িংক্রান্ত যুবা-ডেতিে মানতিে স্বাস্থ্য িম্পতেত ত তেয-িম্বতলত িম্পদিমূডহর অনলাইন হাব ততরী 
েরার জনয Jack.org এবং তেেি নহলপ নফান (Kids Help Phone) এর অংিীদার হডয়তে। 
অনুগ্রহ েডর আপনার চচনা জানা সকল তরুণ-তরুণীডদরডে এটি িম্পডেত  বযাপেভাডব অবতহত 
েরুন।   

 

প্রশ্নিমূহ এবং উত্তরিমূহ 

নোতভে-19 অততমারীর িময় আতম তেভাডব আমার তিশু বা তেডিার/তেডিারীডে মানতিেভাডব িুস্্থ্ 
রাখডত পাতর? 

তপতা-মাতাগণ/পতরচযতাোরীগণ এবং পতরবারবগত তহডিডব, আমরা িবডচডয় ভাডলাভাডব নযটি েরডত 
পাতর তা হডলা আমাডদর তিশুডদর ও তেডিার/তেডিারীডদর িাডে নযাগাডযাগ বজায় রাখা এবং 
তযযতিীল ও নবাযিতক্তিম্পন্ন হওয়া।  

মডন রাখার মছতা তেেু যারনা প্রদান েরডত আমরা তনম্নতলতখত পরামিতিমূহ ততরী েডরতে। অবিযই, 
আপতন আপনার তিশুডে িবডচডয় ভাডলা নচডনন, তাই আপনার তনডজর পতরবার/বাতড়র পতরতস্থ্ততর 
উপর তভতত্ত েডরই এইিব পরামিতিমূহ তবডবচনা েরুন। 

েতনষ্ঠ তিশুডদর জনয 
• শান্ত থাকুন। চাপপূণত পতরতস্থ্ততিমূডহ তেভাডব িাড়া তদডত হয় নি বযাপাডর জানার জনয 

তিশুরা আমাডদর তদডে তাতেডয় োডে। মডন রাখডবন আপনার িান্ত োো, আপনার তিশুডে 
িান্ত োেডত িাহাযয েডর। আপতন চাপ সামলানত চয উপায়িমূহ ব্যব্হার কছরন নিগুডলা 
িম্পডেত  তচন্তা েরুন (এেজন বনু্ধ বা এেজন প্রবীণ বযতক্তর িাডে েো বলা, হাাঁটডত 
যাওয়া, েৃতজ্ঞতার তদডে মডনাতনডবি েরা, ইতযাতদ।) যাডত েডর আপনার তিশুডদর িহায়তা 

https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
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েরার নক্ষ্ডে আপতন িবডচডয় নিরা অবস্থ্াডন োেডত পাডরন। যতদ আপতন তবহবল নবায 
েডরন বা অতযন্ত উতিগ্ন নহান, আপনার তিশুর িাডে েো বলার পূডবত োমনু এবং শ্বাি 
তনন। 

• এটিকে সহজ রাখুন। অততমারীটি, এর সাছে সম্পর্কি ত জন স্বাস্থ্য বা পাবতলে নহলে 
তবতযতনডষযিমূহ, এবং বণতবাদ, তনপীড়ন ও ক্ষ্ততর ঘটনাসমূহ দবুতহ এবং জটিল মডন হডত 
পাডর। এেিাডে অডনে তেয আমাডদর োডে আিডে। এটিডে আডরা বযবহারডযাগয অংডি 
তবভক্ত েরা এবং তাডদর োডে নয িেল তবষয়িমূহ গুরুত্বপূণত নিগুডলার ওপর আডলােপাত 
েরার মাযযডম আপতন আপনার তিশুডে িাহাযয েরডত পাডরন। উদাহরণস্বরূপ, তাডদর স্মরণ 
েতরডয় নদওয়া নয তারা তনরাপচদ আছে, বযাখযা েরা নয বাততলেরণিমূহ েতমউতনটিডত 
ভাইরািটি নেডে তাডদর এবং অনযডদর তনরাপদ রাখডত িাহাযয েরার জনযই হডে, তাডদরডে 
বলা নয তনয়তমতভাডব তাডদর হাতিমূহ চ ায়া ও মাস্ক পতরযান েরার মাযযডম তারা এডে 
অপরডে িাহাযয েরডে, ইতযাতদ। তাডদর পতরতস্থ্ততটি বুেডত িাহাযয েরার জনয তেেু ভাষা 
োেডল তা িাহাযয েরডত পাডর, যা আপতন িান্ত উপায়িমূডহ পুনরাবৃতত্ত েরডত পাডরন। 

• শুনুন। তারা নেমন নবায েরডে নি িম্পডেত  আপনার তিশুডে েো বলডত তদন। তাডদর 
আডবগিমূহ স্বীোর েরুন এবং নিগুডলাডে নামেরণ েরার জনয তাডদর িাহাযয েরুন। 
আপতন বলডত পাডরন, “হযাাঁ, আতম বুেডত পারতে নয তুতম উতিগ্ন” বা “তুতম দাদী/নানীডে 
এখনই নদখডত পারডো না বডল নতামার রাগ অনভুব েরা স্বাভার্ব্ক।” তেেু তিশু হয়ডতা 
তাডদর অনুভূততিমূহ িম্পডেত  িহডজ েো বলডত পাডর না বা তবতভন্ন অনভূুততিমূহডে িনাক্ত 
এবং নামেরণ েরার িব্দভাণ্ডার তাডদর নাও োেডত পাডর। যতদ আপতন তভন্ন আচরণ লক্ষ্য 
েডরন, আপতন বলডত পাডরন, “আতম ভাবতে তুতম উতিগ্ন, বা তবমষত নবায েরডো তেনা?” 
এবং, “েী েী তজতনি নতামাডে আডরা ভাডলা নবায েরার জনয িাহাযয েরডত পাডর?” 

• বয়স-উপযুক্ত তথয রাখুন। অততমারীটি এবং এর সাছে সম্পর্কি ত জন স্বাস্থ্য 
তবতযতনডষযিমূহ িম্পডেত  আপনার তিশুর প্রশ্নিমূডহর উত্তর যতটা িম্ভব বাস্ততবেভাডব প্রদান 
েরুন তডব উত্তরিমূহ বয়ি-উপযুক্ত রাখুন। নোতভে-19 িম্পডেত  বাস্তব তডেযর উৎিিমূহ 
িংক্রান্ত তলংেগুডলার জনয তনডচর অতততরক্ত তেয-িম্বতলত িম্পদিমূডহর িাখাটি নদখুন। সু্কডলর 
তনরাপত্তা িংক্রান্ত রীতত-নীতত এবং োযতপ্রণালীিমূহ িম্পডেত  জানার জনয আপনার সু্কল 
নবাডেত র প্রজ্ঞতি নদখুন। 

• প্রোশ সীমিত েরুন। অল্প-বয়িী তিশুডদর িাডে অততমারীটি িম্পতেত ত খবডরর প্রততডবদন 
নিানা বা নদখা এতড়ডয় চলুন। তিশুডদর িামডন আপনার তনডজর উডিগিমূহ তনডয় প্রািবয়স্ক 
বযতক্তবডগতর েডোপেেনিমহূ এতড়ডয় চলুন। অডপক্ষ্ােৃত বয়স্ক তিশুডদর তাডদর িামাতজে 
প্রচার-মাযযম বযবহার েরা িম্পডেত  িতেত  হডত এবং এটির নেডে তবরততিমূহ তনডত 
অনুপ্রাতণত েরুন। তারা অনলাইডন যা পড়ডে নি িম্পডেত  তাডদর িমাডলাচনামূলেভাডব তচন্তা 
েরার জনয, প্রেৃত র্টনািমূহ নেডে অততেোিমূহ বাোই েরার জনয িাহাযয েরুন।  

• আপনার মশশুর জনয এেটি নিণীয় প্রাতযমহে সিয়সূমি বা রুটিন রাখকত চিষ্টা েরুন। 
বাতড় নেডে নিখার িময়, অডনে পতরবারবগতই র্ুম নেডে ওঠা ও র্মুাডত যাওয়া, এবং 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources
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িম্ভবত খাওয়ািমূহ ও জল-খাবারিমূডহর িমডয়র জনয এেটি তনয়তমত, তডব তিতেল 
প্রাতযতহে িময়িূতচ বযবহার েডরডে। আপতন হয়ডতা এেটি েন্দ স্থ্াপন েডরডেন এবং 
আপনার পতরবার বা পতরজনবডগতর জনয েী েী োজ েডরডে আর েী েী েডরতন তা খুাঁডজ 
নবর েডরডেন। এই সু্কল তিক্ষ্াবডষত, পরবতীডত যা আিডব তার িবতাতযে বযবহার েরার 
জনয আপতন এইিেল আতবষ্কারিমূডহর বযাপাডর তিদ্ধান্ত গ্রহণ েরডত পাডরন।   

• ধৈযযশীল এবং চবাৈশমক্তসম্পন্ন চহান। অততমারীরটি বা অনযানয তবষডয়র িাডে িম্পতেত ত 
চাপপূণত িময়িমূহ চলাোডল, আপতন হয়ডতা আপনার তিশুর মডযয আচরণ িংক্রান্ত 
পতরবতত নিমূহ লক্ষ্য েরডত পাডরন। তিশুরা প্রাতযতহে িময়িূতচ এবং চাপ িংক্রান্ত 
পতরবতত নিমূডহর জনয তভন্নভাডব প্রতততক্রয়া বযক্ত েডর। তারা হয়ডতা আরও িহডজই তনরাি, 
আরও আডবগপ্রবণ, বা অডনে অল্প বয়ডি তারা নয োজগুডলা েডরডে নিগুডলা েরায় তলি 
োেডত পাডর। নযডহতু এই িময় তাডদর নেবলমাে আরও আশ্বাি এবং প্রিাতন্তর প্রডয়াজন 
হডত পাডর, আপনার তিশুর িাডে নবাযিতক্তিম্পন্ন হডত নচষ্টা েরুন। 

তেডিার/তেডিারীডদর জনয, উপডরর েততপয় পরামিত োড়াও, তনম্নতলতখত তবষয়িমূহ িহায়ে হডত 
পাডর: 

• ধৈযযশীল এবং চবাৈশমক্তসম্পন্ন চহান। আপতন যখন তেডিার/তেডিারী তেডলন এবং আপনার 
িামাতজে নযাগাডযাগিমূহ েত গুরুত্বপূণত তেল (িম্ভবত এখনও আডে!) নি িম্পডেত  স্মরণ 
েরুন। তেডিার/তেডিারীরা েম িামাতজে নযাগাডযাগ এবং বাততলেৃত র্টনাবলীর নমাোডবলা 
েরডে। এটি তবরতক্তের হডত পাডর। তযযতিীল এবং নবাযিতক্তিম্পন্ন হওয়ার নচষ্টা েরুন – 
তাডদর অনুভূততিমূহডে নোট না েরার নচষ্টা েরুন। তার পতরবডতত , শুনুন, িতযতা িমেতন 
েরুন, এবং িহানুভূতত প্রোি েরুন।  

• ভারসািয বজায় রাখাকে অনুপ্রামণত েরুন। অততমারীটির তদনতন্দন বাস্তবতা নেডে 
তবমুখতা তহডিডব তেেু তেডিার/তেডিারী তেতমং প্ল্যাটফমতিমূহ, িামাতজে প্রচার-মাযযম বা 
নগতমংডয়র তদডে তফডর নযডত পাডর—এটি আিা েরা নযডত পাডর এবং আপতনও হয়ডতা 
আতবষ্কার েরডত পাডরন নয আপতন তনডজর জনযই তবমুখতািমূহ খুাঁজডেন। তেডিার/তেডিারীরা 
সু্কডলর েমতদক্ষ্তা িম্পডেত ও উতিগ্ন হডত পাডর এবং তারা অনলাইন েতম্পউটার তিক্ষ্ডণ বা 
েমত িম্পন্ন েরডত অতততরক্ত িময় অততবাতহত েরডত পাডর। তডব, খবু নবিী তিন িংক্রান্ত 
িময় মানতিে স্বাডস্থ্যর উপর এেটি ননততবাচে প্রভাব নফলডত পাডর। তবরততিমূহ ননওয়া 
িহায়ে। তনয়তমত র্ুডমর অভযািিমূহ, িষুম পুতষ্ট, যখনই িম্ভব বতহরাঙ্গডনর িমডয়র জনয 
অনুপ্রাতণত েরুন। আপতন আপনার তেডিার/তেডিারীডে আপনার িাডে প্রতততদন বাইডর 
হাাঁটডত যাওয়ার জনয আমন্ত্রণ জানাডত পাডরন, তবতভন্ন নবােত  নগইম নখলার জনয উৎিাতহত 
েরডত পাডরন, বা এেডে তেেু রান্না েরার জনয আমন্ত্রণ জানাডত পাডরন। অনযানয 
েমতোণ্ডিমূডহর িাডে তিন িংক্রান্ত িমডয়র ভারিাময বজায় রাখা িুস্থ্তার বযাপাডর িাহাযয 
েডর। অনুগ্রহ েডর আডরা তডেযর জনয নহলতপং ইওর চাইল্ড মযাডনজ তেতজটাল নটেডনালতজ 
িংক্রান্ত তেয-পেটি নদখুন। 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
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• েথা বলার পকূবয থািুন। নোতভে-19 িম্পডেত  অতযাতযে নবিী খবডরর প্রততডবদন এবং 
েোবাতত া ও বণতবাদ এবং তনপীড়ডনর িাডে িম্পতেত ত অনযানয িাতন্তভঙ্গ োরী র্টনাবলী যা 
েষ্টের আডবগিমূহ বতৃদ্ধ েডর, তার োরডণ অতযাতযে প্রোি খুবই িম্ভব। তাডদর িামডন 
পতরতস্থ্ততটিডে আডলাচনা না েরার মাযযডম আপতন আপনার তেডিার/তেডিারীডে এেটি 
তবরতত প্রদান েরডত পাডরন। এেই িমডয়, তাডদর চাতরতদডে নয িেল র্টনাবলী উডমাতচত 
হডে নিগুডলার ওপর প্রততফলন এবং প্রতক্রয়ােরণ েরার িুডযাগিমূহ ততরী েরা গুরুত্বপূণত। 
উদাহরণস্বরূপ, অডনে পতরবারবগত/পতরজনবগত োনাোর আবাতিে সু্কলিমূডহর বাইডর তিশুডদর 
অতচতিত েবরিমূহ, এটির িাডে িম্পতেত ত মাতনিে আর্াত এবং মমতযন্ত্রণার ওপর প্রততফলন 
েরার জনয িময় তনডয়ডেন। যখন আপনার তেডিার/তেডিারী তাডদর বযাপাডর উডিডগর 
তবষয়িমূহ উত্থাপন েডর, তাডদর জনয তাডদর ভাবনািমূহ ও অনুভূততিমূহ অডিষণ েরার 
জনয স্থ্ান ততরী েরুন, এবং তাডদর অনুভূততিমূডহর িতযতা িমেতন েরার মাযযডম 
িহায়তামূলে িব্দিমূহ প্রদান েরুন।    

• আপমন যখনই পাকরন শুনুন এবং আশ্বাস প্রদান েরুন। তেেু তেডিার/তেডিারী তাডদর 
বনু্ধডদর এবং পতরবাডরর িদিযডদর স্বাস্থ্য িম্পডেত , স্থ্ানীয়ভাডব এবং তবশ্ববযাপী অততমারীটির 
তবস্তার িম্পডেত , বা ক্লাডি হারাডনা িময় ও নোিতিমহূ িম্পন্ন েরার জনয তাডদর িক্ষ্মতা 
িম্পডেত  উতিগ্ন হডত পাডর। যতদ তারা আপনার োডে তাডদর উডিগিমূহ প্রোি েডর, তাডদর 
উডিগিমূহ শুনুন এবং আশ্বাি প্রদান েরার নচষ্টা েরুন। আপতন মানুষডে তনরাপদ রাখার 
জনয তেভাডব তবতভন্ন বযবস্থ্ািমূহ গ্রহণ েরা হডয়ডে, পতরবার/পতরবারজন তহডিডব আপতন 
তেভাডব প্রস্তুতত গ্রহণ েডরডেন, এবং জীবন তেভাডব এেটি নতুন স্বাভাতবে অবস্থ্ায় তফডর 
আিডব নি িম্পডেত  েো বলডত পাডরন। নয িেল তেডিার/তেডিারীরা ক্লাডি হারাডনা িময় 
এবং নোিতিমূহ িম্পন্ন েরা তনডয় উতিগ্ন, তাডদর আশ্বাি প্রদান েরুন নয সু্কডলর েমতচারীগণ 
তাডদর উডিগ নবাডেন এবং অনুযাবন েডরন। তাডদর বলুন নয আডরা তেয আিডে এবং 
আপতন এটি তনডয় এেডে োজ েরডবন।   

• আপনার মশশুর অনুভূমতসিূহ প্রতযয়ন  েরুন। িমিযাটি িমাযাডন নচষ্টা েরার জনয দ্রুত 
এতগডয় যাওয়ার চাইডত, নেবলমাে নিানার জনয িময় তদন যাডত আপনার তিশু তাডদর 
অনুভূততিমূহ িমূ্পণতভাডব প্রোি েরডত পাডর। শুননু এবং তাডদর অনুভূততিমূহডে িব্দিমূডহর 
মাযযডম প্রোি েরার জনয তাডদর িাহাযয েরুন। উদাহরণস্বরূপ, যতদ আপনার 
তেডিার/তেডিারী তবমষত নবায েরডে বলার জনয িব্দিমূহ খুাঁডজ পায় এবং েী েী তাডদর 
েষ্ট তদডে নি িম্পডেত  এেটু বলডত পাডর, আপতন এরেম তেেুর প্রততফলন েডর বলডত 
পাডরন, “হযাাঁ, এটি নবাযগময, অবিযই তুতম এখন তবমষত নবায েরডো, োরণ তুতম আডগ 
নযভাডব িময় অততবাতহত েরডত, এখন তুতম নতামার বনু্ধডদর িাডে নতমন েডর িময় 
অততবাতহত েরডত পারডো না, এবং োরণ তুতম বাতড়ডত আটো পডড়ডো, এবং োরণ তুতম 
অডনে তেেু পাওতন যার জনয তুতম প্রতীক্ষ্া েরতেডল।” আপতন নয প্রেৃতপডক্ষ্ই বুেডত 
পারডেন তা প্রদিতন েরা এেটি দল বা টীম তহডিডব আপনাডে িামডন এতগডয় নযডত িাহাযয 
েডর। 



  পাতা 6 

  www.smho-smso.ca 

আমার তিশু বা তেডিার/তেডিারী নয তাডদর মানতিে স্বাস্থ্য তনডয় লড়াই েরডে তার লক্ষ্ণিমূহ েী 
েী? 
েখনও েখনও আচরণ বা আডবগিমূডহ পতরবতত নিমহূ এেটি লক্ষ্ণ নয তিক্ষ্ােীগডণর তাডদর 
মানতিে স্বাডস্থ্যর জনয আরও িহায়তা প্রডয়াজন। 

এখাডন পযতডবক্ষ্ণ েরার জনয তেেু লক্ষ্ণ প্রদান েরা হডলা:  

• আচরণ বা আডবগিমূডহ পতরবতত নিমূহ যা বতত মান পতরস্থ্ততডতও অনপুাডতর বাইডর মডন হয় 
(উদাহরণস্বরূপ, কু্রদ্ধ তবডফারণিমূহ, তবষণ্ণ নমজাজ, আততঙ্কত হওয়ার অনুভূতত)। 

• পতরবতত নিমূহ প্রতত তদন, তদডনর অতযোংি িময় যডরই স্থ্ায়ী হয়। 
• পতরবতত নিমূহ এেটি দীর্ত িময়োল পযতন্ত স্থ্ায়ী হয় (উদাহরণস্বরূপ, এে িিাডহর নবিী)। 
• পতরবতত নিমূহ আপনার তিশু বা তেডিার/তেডিারীর ভাবনািমূহ, অনুভূততিমূহ, বা তদনতন্দন 

োজেডমতর িাডে হস্তডক্ষ্প েডর বডল মডন হয় – উদাহরণস্বরূপ, তারা হয়ডতা নিই 
েমতোণ্ডিমূহ েডর না নযগুডলা তারা স্বাভাতবেভাডব উপডভাগ েডর, তারা স্বাভাতবডের চাইডত 
নবিী োদাঁ ডে, বা তারা িাযারণত আপনার িাডে যতটুকু তমেতিয়া েডর তারা হয়ডতা  
ততটুকু েডর না। 

• আপনার তিশু বা তেডিার/তেডিারী আপনাডে বডল নয তারা অডনে তবমষত বা তবচতলত নবায 
েরডে।  

• যতদ আপনার তিশু তনডজডদর আর্াত েরার ভাবনািমূহ বযক্ত েডর বা আত্মহতযা িংক্রান্ত 
আচরডণর িাডে তলি োডে, অতবলডম্ব এেজন মানতিে স্বাস্থ্য তবষয়ে নপিাজীবীর িাহাযয 
গ্রহণ েরুন (উপডর এবং তনডচ জরুতর অবস্থ্া িংক্রান্ত রীতত-নীতত নদখুন)।  

• আপতন ননাটিতিং নমন্টাল নহলে েনিানতি ফর ইওর চাইল্ড বা উইে নেয়ার (WITH 
CARE) –আপনার তিশু/তেডিার-তেডিারীর মানতিে স্বাস্থ্য এবং েলযাণ িম্পডেত  আপনার 
উতিগ্ন হওয়া উতচত তেনা তা আপতন তেভাডব জানডবন? িম্পতেত ত তেয-পেটি পযতাডলাচনা 
েরডত চাইডত পাডরন। 

 

আতম তেভাডব আমার তিশুডে মানতিে স্বাস্থ্য িংক্রান্ত বযাপাডর িাহাযয েরডবা? 
যতদ আপতন আপনার তিশুর মানতিে স্বাস্থ্য িম্পডেত  উতিগ্ন নহান, প্রেম পদডক্ষ্পটি হডে আপনার 
তিশু বা তেডিার/তেডিারীর িাডে েো বলা। যখন আপতন উডিগ নবায েডরন নয তারা হয়ডতা 
মানতিে স্বাস্থ্য িংক্রান্ত িমিযার িাডে লড়াই েরডে, এখাডন তেভাডব আপনার তিশু বা 
তেডিার/তেডিারীর িাডে েো বলডত হডব নি িম্পডেত  তেেু পরামিত প্রদান েরা হডলা। 

যতদ তারা আপনাডে এমন তেেু বডল যাডত আপতন উতিগ্ন নহান (উদাহরণস্বরূপ, আত্মহতযার 
ভাবনািমূহ, অপ্রততডরাযয উৎেণ্ঠা, স্ব-ক্ষ্ততোরে আচরণ নযমন অঙ্গডেদ েরা) আপনার তিশুডে 
আশ্বস্ত েরুন নয আপতন খুতি নয তারা এটি আপনাডে বডলডে এবং তাডদরডে েো বলার জনয 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/parents-and-families/take-action/how-to-talk-with-your-child-when-you-feel-concerned-they-may-be-struggling-with-a-mental-health-problem/
https://smho-smso.ca/parents-and-families/take-action/how-to-talk-with-your-child-when-you-feel-concerned-they-may-be-struggling-with-a-mental-health-problem/
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িঠিে নপিাজীবী খুাঁজডত িাহাযয েরডবন, ও পুডরা যাোটি যডর আপতন তাডদর জনয নিখাডন উপতস্থ্ত 
োেডবন।  

তচডেন’ি নমন্টাল নহলে অন্টাতরও নোতভে-19 িম্পডেত  তবচতলত তিশুডদর িাডে েো বলা িংক্রান্ত 
পরামিতিমূহ ততরী েডরডে। 

 

আতম তেভাডব আমার তিশু বা তেডিার/তেডিারীর মানতিে স্বাস্থ্য িংক্রান্ত িাহাযয অতযগমন েরডত 
পাতর?  
যতদ আপতন বা আপনার তিশু বা তেডিার/তেডিারী এেটি মানতিে স্বাস্থ্য িংক্রান্ত জরুতর অবস্থ্ার 
িম্মুখীন নহান, এেটি অযাম্বুডলডের জনয নটতলডফান েরুন বা আপনার স্থ্ানীয় হািপাতাডলর জরুতর 
তবভাডগ যান। 

প্রততটি অন্টাতরও সু্কল নবাডেত র এেজন মানতিে স্বাস্থ্য তবষয়ে ননতা বা নমন্টাল নহলে লীোর 
রডয়ডেন তযতন স্থ্ানীয় পতরডষবািমূহ যা আপনার জনয উপলভয হডত পাডর নি িম্পডেত  তেয প্রদান 
েরডত পাডরন। আপতন এখাডন আমাডদর ওডয়বিাইডট আপনার মানতিে স্বাস্থ্য তবষয়ে ননতা খুাঁজডত 
পাডরন। এখাডন তেেু অনযানয পরামিত প্রদান েরা হডলা:  

• তিশুরা এবং তেডিার/তেডিারীরা তেেি নহলপ নফান এ 1-800-668-6868 নম্বডর 
নটতলডফান বা 686868 নম্বডর োডনি (CONNECT) এ নটক্সট েরার মাযযডম 24/7 
এেজন পরামিতদাতা বা োউতেলডরর িাডে েো বলডত পাডর। 

• এই িমডয় সু্কল নবাডেত র মাযযডম মানতিে স্বাস্থ্য িংক্রান্ত পতরডষবািমূহ প্রদান েরা হডে তেনা 
তা জানার জনয আপনার স্থ্ানীয় সু্কল নবাডেত র ওডয়বিাইটটি নদখুন। 

• আপতন অতযগমন েরডত িক্ষ্ম এমন নোডনা স্থ্ানীয় পতরডষবািমূহ িম্পডেত  তজজ্ঞািা েরার 
জনয আপনার প্রােতমে তচতেৎিে বা ফযাতমতল েিডরর িাডে নযাগাডযাগ েরুন। 

• তচডেন’ি নমন্টাল নহলে অন্টাতরও এডজতেিমূহ নখালা এবং তিশুডদর ও যবুাডদর ভাচুত য়ালভাডব 
এবং নটতলডফাডনর মাযযডম িহায়তা প্রদান েরডে। তচতেৎিডের নোডনা পরামিতপে বা 
নরফারাডলর প্রডয়াজন ননই এবং পতরডষবািমূডহ অতযগমন েরার জনয নোডনা ওএইচআইতপ 
(OHIP) োডেত র প্রডয়াজন ননই। আপনার এলাোয় তচডেন’ি নমন্টাল নহলে নিন্টার খুাঁজনু। 

• নহাপ ফর ওডয়লডনি নহলপ লাইন (The Hope for Wellness Help Line)(1-855-242-
3310) িারা োনাো জডুড় িেল আতদবািী বা ইতন্ডতজতনয়াি জনডগাতষ্ঠডে মানতিে স্বাস্থ্য 
িংক্রান্ত পরামিত এবং িঙ্কট িংক্রান্ত হস্তডক্ষ্প প্রদান েডর। 

• নমটিি নযািন অব অন্টাতরও (এমএনও – MNO) অন্টাতরওডত প্রািবয়স্ক বযতক্তবগত, যুবাগণ, 
এবং পতরবারবডগতর জনয িাংসৃ্কততেভাডব িুতনতদতষ্ট মানতিে স্বাস্থ্য এবং আিতক্ত িংক্রান্ত 
পতরডষবািমূহ িহ এেটি 24-র্ণ্টা নমন্টাল নহলে এবং অযাতেেিনি ক্রাইতিি লাইন (24-

https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
https://cmho.org/findhelp/
https://www.hopeforwellness.ca/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
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hour Mental Health and Addictions Crisis Line) ইংডরতজ ও ফরাতি উভয় ভাষাডতই 
প্রদান েডর, অনুগ্রহ েডর নটতলডফান েরুন: 1-877-767-7572 নম্বডর। 

• ইতন্ডয়ান নরতিডেতেয়াল সু্কলি নরডজাতলউিন নহলে িাডপাটত  নপ্রাগ্রাম (Indian Residential 
Schools Resolution Health Support Program) এর এেটি নযািনাল ইতন্ডয়ান 
নরতিডেতেয়াল ক্রাইতিি লাইন (1-866-925-4419) রডয়ডে যা প্রাক্তন ইতন্ডয়ান 
নরতিডেতেয়াল সু্কডলর তিক্ষ্ােীগণডে অতবলডম্ব আডবগজতনত িহায়তা প্রদান েডর। এটি তদডন 
24 র্ন্টা, িিাডহ 7 তদন উপলভয। 

• ব্ল্যাে ইয়ুে নহলপলাইন (The Black Youth Helpline) (416-285-9944 বা শুল্কমুক্ত 1-
833-294-8650) 

• এলতজতবটি ইয়ুেলাইন (LGBT YouthLine) (647-694-4275 নম্বডর নটক্সট েরুন) 
নটতলডফান, নটক্সট এবং চযাট পতরডষবািমূডহর মাযযডম নগাপনীয় এবং তনরডপক্ষ্ ভাডব িমেক্ষ্ 
বযতক্তবগত িারা িহায়তা প্রদান েডর। 

• ট্র্যাে লাইফলাইন (Trans Lifeline) (877-330-6366) 
• আপনার এলাোয় উপলভয পতরডষবািমূহ নখাাঁজার জনয অন্টাতরও 211 (Ontario 211) 

বযবহার েরুন।  
• তেেি’ নহলপ নফান তরডিাডিতি অযারাউন্ড মী (Kids’ Help Phone Resources Around 

Me) নচষ্টা েরুন। 
• অতততরক্ত নমন্টাল নহলে িাডপাটত ি ফর ইতন্ডতজতনয়াি সু্ট্ডেন্টি (Mental Health Supports 

for Indigenous Students) 
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