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મહામારી દરમમયાન તમારા બાળકની માનમિક સ્વસ્થતાને કેવી 
રીતે ટેકો આપવો   
આ બદલાતા અને પડકારજનક િમય દરમમયાન, ખાિ કરીને જ્યારે િમય જવા છતાાં રોગચાળો 
ચાલ ુરહ્યો છે ત્યારે, તમારા બાળક અથવા કકશોરના માનમિક સ્વાસ્્ય અન ેસખુાકારી મવશ,ે તમને 
ચચિંતા થઈ શકે છે. ઘણા બાળકો અને યવુાનોએ COVID-19 ના પકરણામે છેલ્લા ઘણા મકહનાઓમાાં 
થયેલા તમામ ફેરફારોને િમાયોજજત કરવા માટે િાંઘર્ષ કયો છે. તેથી, તમે જોયુાં હશે કે િમય 
િમય પર તમારુાં બાળક અથવા કકશોર ચચિંમતત, ઉદાિ, એકલવાયુાં અથવા અસ્વસ્થ લાગતુાં હોઇ 
શકે છે. તેઓ ગુાંચવાયેલા અથવા ગસુ્િે થઈ શકે છે કે િામાન્ય પ્રવમૃિઓ મવક્ષેમપત થઈ રહી છે 
અથવા તેઓ લાાંબા િમયથી જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે ચકૂી જવાથી મનરાશ થઈ શકે છે. ઘણા 
મવદ્યાથીઓ ચચિંમતત છે કે તેઓ મહત્વનુાં સ્કૂલવકષ ચકૂી ગયા છે અને આ શાળા-વર્ષમાાં શુાં થશે તે 
અંગ ેગભરાટ અનભુવે છે. આ અમનમિત િમયે આવી બધી લાગણીઓ અપેચક્ષત હોય છે. 

અન ેઆપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાક મવદ્યાથીઓ અને પકરવારો/િાંભાળ રાખનારાઓએ િમગ્ર 
રોગચાળા દરમમયાન અત્યાંત મશુ્કેલીઓ અને નકુિાનનો અનભુવ કયો છે. તમારા બાળક અથવા 
કકશોરન ેકદાચ અન્ય લોકો કરતાાં વધ ુબોજ વહન કરવો પડયો હશ,ે અને તમને થત ુાં હશે કે તે 
બરાબર છે કે નહીં. 

રોગચાળાના ફેલાવા િાથ ેતમે તમારા બાળક અથવા કકશોરન ેિારુાં માનમિક સ્વાસ્્ય જાળવવા 
માટે કેવી રીતે મદદ કરી શકો? તમે કેવી રીતે જાણી શકશો કે તમારુાં બાળક અથવા કકશોર એવી 
માનમિક સ્વાસ્્ય િમસ્યા અનભુવી રહલે છે જેને વધ ુિહાયની જરૂર છે? અમ ેઆ પ્રશ્નોના કેટલાક 
જવાબો નીચ ેતૈયાર કયાષ છે. 

કટોકટી થવાના કકસ્િામાાં  
કેટલીકવાર તમને મદદની જરૂર પડી શકે છે. જો તમે અથવા તમારા પકરચચત કોઈ વ્યક્તત માનમિક 
સ્વાસ્્યની અથવા નશીલા પદાથષના ઉપયોગની કટોકટી અનભુવી રહ્યા હોય, તો ક્રાઇમિિ લાઇનનો િાંપકષ 
કરો, એમ્બ્યલુન્િને ફોન કરો અથવા તમારી સ્થામનક હોક્સ્પટલના ઇમરજન્િી રૂમમાાં જાઓ. એવા અિામાન્ય 
િમયમાાં પણ, તમને જોઈતી તાત્કાચલક મદદ મેળવવી જરૂરી હોય છે. મદદ માટે તયૈાર અને ઉપલ્ધ 
લોકો છે. 

નોંધ: જો તમે ઇમરજન્િી રૂમની મલુાકાત લો, તો તમારે આ િમયે પ્રમાણભતૂ પ્રોટોકોલના ભાગ રૂપે  
કોમવડ -19 માટે "િકક્રય સ્ક્સ્ક્રમનિંગ"માાં ભાગ લેવા માટે તયૈાર રહવેુાં જોઈએ. તમને માસ્ક પહરેવાનુાં પણ 
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કહવેામાાં આવશે. એ જાણીન ેશાાંત રહવેાનો પ્રયાિ કરો કે આ માત્ર પ્રમાણભતૂ પ્રથા છે, અને િાંભાળ 
રાખનારા વ્યાવિામયકો કેવી રીતે િહાય પરૂી પાડે છે તેનુાં એ ઉદાહરણ છે.  

જો તમને ખાતરી ન હોય કે એ કટોકટી છે કે નહીં, અથવા ફતત પકરક્સ્થમતની વાત જ કરવાની જરૂર હોય, 

તો 1-866-797-0000 પર ટેચલહલે્થ ઓન્ટાકરયો, અથવા તમારા મવસ્તારમાાં ‘કડસ્રેિ લાઇન’નો અથવા 
મોબાઇલ ક્રાઇમિિ ટીમનો િાંપકષ કરવાનુાં ધ્યાનમાાં લો. વધારાના નાંબરો માટે નીચનેી યાદી જુઓ. 

યવુા-કેસ્ક્ન્િત માનમિક સ્વાસ્્ય િાંિાધનોનુાં કેન્િ 

અમ ેકોમવડ -19 યવુા કેસ્ક્ન્િત માનમિક સ્વાસ્્ય િાંિાધનોનુાં ઓનલાઈન હબ online hub of COVID-19 

youth-focused mental health resources બનાવવા માટે Jack.org અન ેકકડ્િ હલે્પ ફોન િાથ ે
િહભાગીદારી કરી છે જેથી યવુાનોને પોતાની અન ેએકબીજાની િાંભાળ રાખવામાાં મદદ મળી શકે. કૃપા 
કરીને તમારા જીવનમાાંના યવુા લોકો િાથ ેવ્યાપકપણ ેશેર કરો. 

પ્રશ્નો અન ેજવાબો 

COVID-19 રોગચાળા દરમમયાન હુાં મારા બાળક અથવા કકશોરને માનમિક રીતે કેવી રીતે સ્વસ્થ રાખી 
શકુાં?  How can I keep my child or teen mentally well during the COVID-19 pandemic? 

માતામપતા/િાંભાળ રાખનારાઓ અન ેકુટુાંબના િભ્યો તરીકે, આપણ ેકરી શકીએ તે શ્રેષ્ઠ બાબત એ છે કે 
આપણાાં બાળકો અન ેકકશોરો િાથ ેિાંચાર-િાંપકષ જાળવી રાખવો અન ેધીરજ તથા િમજણ રાખવી. 

તમારે ધ્યાનમાાં રાખવાના કેટલાક મવચારો આપવા માટે અમે નીચેનાાં સચૂનો તૈયાર કયાાં છે. અલબિ, તમે 
તમારા બાળકન ેિારામાાં િારી રીતે જાણો છો, તેથી તમારા પોતાના પકરવાર/ઘરની પકરક્સ્થમતના આધારે 
આ સચૂનો ધ્યાનમાાં લશેો. 

નાનાાં બાળકો માટે  

• શ ાંત રહો. તણાવપણૂષ પકરક્સ્થમતઓમાાં કેવી રીતે પ્રમતકક્રયા આપવી તે માટે બાળકો આપણી 
તરફ જોતાાં હોય છે. યાદ રાખો કે તમે શાાંત રહો છો, તો તમારા બાળકને શાાંત રહવેામાાં એ 
મદદ કરે છે. તમે જે તણાવનો િામનો કરી રહ્યા છો તેનુાં િાંચાલન કરવાની રીતો મવશે 
મવચારો (મમત્ર અથવા વડીલ િાથે વાત કરવી, ફરવા જવુાં, કૃતજ્ઞતા પર ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરવુાં, 
વગેરે) જેથી તમે તમારા બાળકોન ેિહાય કરવા માટે શ્રેષ્ઠ બની શકો. જો તમે બહુ મવહ્વળ 
હો અથવા અમતશય ચચિંમતત હોવ તો, તમારા બાળક િાથ ેવાત કરતા પહલેાાં િહજે થોભો 
અને ઊંડો શ્વાિ લો. 

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
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• એને સરળ ર ખો. રોગચાળો, િાંબાંમધત જાહરે આરોગ્ય પ્રમતબાંધો, અને જામતવાદ, જુલમ અને 
નકુશાનના ઉદાહરણો મવહ્વળ કરે એવાાં અને જકટલ લાગી શકે છે. એક જ િમયે આપણી 
પાિે ઘણી બધી માકહતી આવી રહી છે. તમે એ માકહતીને તમારા બાળકન ેતેનાથી વધ ુ
િાંચાચલત થઈ શકે એવા ભાગોમાાં મવભાજીત કરીન ેઅને તેમના માટે િૌથી મહત્વની 
બાબતો પર ધ્યાન કેસ્ક્ન્િત કરીને મદદ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે, તેમને યાદ અપાવવુાં કે 
તેઓ સરુચક્ષત છે, એમ િમજાવીને કે તેમને અને િમદુાયના અન્ય લોકોન ેવાયરિથી 
સરુચક્ષત રાખવામાાં મદદ કરવા માટે ઘણુાં રદ કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે, તેમને કહવે ુાં કે તેમના 
હાથ મનયમમત ધોઇને અન ેમાસ્ક પહરેીને તેઓ દરેકને મદદ કરી રહ્યા છે, વગેરે. 
પકરક્સ્થમતન ેિમજવામાાં મદદ કરવા માટે કેટલીક ભાર્ા હોવી, કે જે તમે શાાંત રીતે 
પનુરાવતષન કરી શકો, એ મદદ કરી શકે છે. 

• સ ાંભળો. તમારા બાળકને કેવુાં લાગ ેછે તે મવશે તેને વાત કરવા દો. તેમની લાગણીઓન ે
સ્વીકારો અને તેમને લેબલ કરવામાાં મદદ કરો. તમે કહી શકો છો, "હા, હુાં જોઈ શકુાં છાં કે 
તમે ચચિંમતત છો" અથવા "ગસુ્િે થવુાં ઠીક છે કેમ કે તમે હમણાાંથી દાદીને મળી શકતા 
નથી." કેટલાાંક બાળકો તમેની લાગણીઓ મવશે િરળતાથી વાત કરી શકતાાં નથી અથવા 
મવમવધ લાગણીઓને ઓળખવા અને લેબલ કરવા માટે શ્દભાંડોળ ધરાવતાાં નથી હોતાાં. 
જો તમે અલગ પ્રકારનુાં વતષન જોતા હો, તો તમે કહી શકો છો, "મને થાય છે કે શુાં તમે 
ચચિંમતત અથવા ઉદાિી અનભુવો છો?" અને, "તમને િારુાં લાગ ેતે માટે શુાં મદદ થઈ શકે?" 

• મ હહતી વય-યોગ્ય ર ખો. રોગચાળા અને િાંબાંમધત જાહરે આરોગ્ય પ્રમતબાંધો મવશ ેતમારા 
બાળકના પ્રશ્નોના જવાબ શક્ય તેટલા વાસ્તમવક રીત ેઆપો પરાંત ુપ્રમતભાવો વય-યોગ્ય 
રાખો. COVID-19 મવશેના વાસ્તમવક માકહતી સ્ત્રોતોની ચલિંતિ માટે નીચ ેઆપલે વધારાનાાં 
િાંિાધનો મવભાગ Additional resources section જુઓ. શાળામાાં િલામતી પ્રોટોકોલ અને 
પ્રકક્રયાઓ મવશે જાણવા માટે તમારા શાળા બોડષની િાંચાર વ્યવસ્થા ચકાિો. 

• જોવ -સ ાંભળવ ન ાં મય ાહિત કરો. નાનાાં બાળકો આિપાિ હોય ત્યારે રોગચાળા મવશે 
િમાચાર કવરેજ િાાંભળવાનુાં અથવા જોવાનુાં ટાળો. તમારી પોતાની ચચિંતાઓ મવશેની પખુ્ત 
વાતચીત બાળકોની િામ ેકરવાનુાં ટાળો. મોટાાં બાળકોને પ્રોત્િાકહત કરો કે તેઓ તેમના 
િોમશયલ મીકડયાના ઉપયોગથી જાણકાર રહ ેઅને તેમાાંથી મવરામ લે. તેઓ ઓન લાઇન જે 
કાાંઇ વાાંચ ેછે તેના મવશે મવવેચનાત્મક રીતે મવચારવામાાં તેમની મદદ કરો, હકીકતોમાાંથી 
ભ્રમ કથાઓને  અલગ પાડો. 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources
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• તમ ર  બ ળક મ ટે અન કળૂ થ ય એવી હિનચય ા ર ખવ નો પ્રયત્ન કરો. ઘરેથી ભણતી 
વખત,ે ઘણા પકરવારો મનયમમત પણ આરામદાયક એવો, જાગવાનો અને સવૂાનો, અને 
કદાચ ભોજન તથા નાસ્તાનો િમય ઉપયોગમાાં લેતા હતા. તમે એક લય સ્થામપત કયો 
હશ ેઅને તમારા પકરવાર અથવા ઘર માટે શુાં િારુાં રહ્ુાં અને શુાં ન રહ્ુાં તે શોધી કાઢ્ુાં હશ.ે 
આ શાળા-વરે્, તમે એ શોધોનો મહિમ ઉપયોગ, આગળ ઉપર જે કાાંઇ આવવાનુાં છે તેનો 
િામનો કરવા, કરી શકો છો. 

• ધીરજ અને સમજણ ર ખો. રોગચાળો અથવા અન્ય વસ્તઓુ િાથ ેિાંકળાયેલા વધ ુ
તણાવપણૂષ િમયમાાં તમે તમારા બાળકના વતષનમાાં કદાચ ફેરફાર જોઈ શકશો. બાળકો 
કદનચયાષ અને તણાવમાાં બદલાવની અલગ રીતે પ્રમતકક્રયા આપતા હોય છે. તેઓ વધ ુ
િહલેાઇથી મનરાશ થઈ શકે છે, અથવા વધ ુલાગણીશીલ થઈ શકે છે, અથવા ઘણી નાની 
ઉંમરે કરેલ કાયોમાાં વ્યસ્ત થઈ શકે છે. તમારા બાળક િાથે તાલમેલ રાખવાનો પ્રયત્ન 
કરો, કારણ કે આ િમય દરમમયાન તેમને વધ ુઆશ્વાિનની અને શાાંત રહવેાની જરૂર પડી 
શકે છે. 

કકશોરો માટે, ઉપરોતત ઘણાાં સચૂનો ઉપરાાંત, નીચનેાાં સચૂનો મદદરૂપ થઈ શકે છે: 

• ધીરજ અને સમજણ ર ખો. જ્યારે તમે કકશોર વયે હતા અને તમારા િામાજજક જોડાણો 
કેટલાાં મહત્વનાાં હતાાં (અન ેિાંભવતઃ હજુ પણ છે!) તેનો મવચાર કરો. કકશોરો ઓછા 
િામાજજક િાંપકષ અને રદ થયેલી ઘટનાઓ િાથે મળે પાડી રહ્યા છે. આ પરેશાન કરી શકે 
એમ હોય છે. ધીરજ અને િમજણ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો - તેમની લાગણીઓને ઓછી 
િમજવાનો પ્રયાિ ન કરો. તેના બદલ,ે િાાંભળો, તેને માન્ય કરો અને કરુણા વ્યતત કરો. 

• સાંત  લન પ્રોત્સ હહત કરો. કેટલાક કકશોરો રોગચાળાની કદન-પ્રમતકદનની વાસ્તમવકતામાાંથી 
બીજે ધ્યાન ફેરવવા સ્રીમમિંગ પ્લેટફોમષ, િોમશયલ મીકડયા અથવા ગેમમિંગ તરફ વળી શકે 
છે-આ અપેચક્ષત છે અને તમને પોતાને પણ થઈ શકે છે કે તમે જાત ેબીજે ધ્યાન 
ફેરવવાના મવક્ષેપો શોધી રહ્યા છો. કકશોરો શાળામાાં પોતાના પ્રદશષન મવશે પણ ખબૂ ચચિંમતત 
હોઈ શકે છે અને ઓન લાઇન શીખવા અથવા કામ પરુૂાં કરવા માટે કમ્બપ્યટુર પર વધારાનો 
િમય પિાર કરી શકે છે. જો કે, વધારે પડતો સ્ક્રીન ટાઇમ માનમિક સ્વાસ્્ય પર 
નકારાત્મક અિર કરી શકે છે. મવરામ લેવો મદદરૂપ થતો હોય છે. મનયમમત ઉંઘની ટેવ, 

િારા પોર્ણ અને શક્ય હોય ત્યારે બહાર જવાના િમયને પ્રોત્િાકહત કરવાનો પ્રયાિ કરો. 
તમે તમારા કકશોરોને તમારી િાથ ેદૈમનક ચાલવા માટે બહાર આવવા, બોડષ ગેમ્બિ રમવા 
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માટે પ્રોત્િાકહત કરી શકો છો અથવા િાથ ેરિોઈ કરવા માટે આમાંમત્રત કરી શકો છો. અન્ય 
પ્રવમૃિઓ િાથે સ્ક્રીન ટાઇમને િાંતચુલત કરવાથી સખુાકારીમાાં મદદ મળે છે. કૃપા કરીને વધ ુ
માકહતી માટે તમારા બાળકન ેકડજજટલ ટેકનોલોજીનુાં િાંચાલન કરવામાાં મદદ કરત ુાં માકહતી 
પત્રક જુઓ Helping Your Child Manage Digital Technology. 

• વ ત કરત  પહલે ાં થોભો. કોમવડ -19, અને જામતવાદ તથા જુલમ િાથે િાંકળાયેલી અન્ય 
વ્યમથત કરી દેનારી ઘટનાઓ કે જેનાથી તકલીફ દેનારી લાગણીઓ ઉભી થાય છે તેના 
મવશે ખબૂ જ િમાચાર અહવેાલો અને ચચાષ િાથે, વધ ુપડતી િાંચાર માકહતી હોવી િાંભવ 
છે. તમે તમારા કકશોરો િમક્ષ પકરક્સ્થમતની ચચાષ ન કરીને તેન ેમવરામ આપી શકો છો. 
િાથે િાથે, તેમની આિપાિ પ્રગટ થતી ઘટનાઓને પ્રમતચબિંચબત કરવા અન ેપ્રકક્રયા કરવા 
માટે તકો ઉભી કરવી મહત્વપણૂષ છે. દાખલા તરીકે, ઘણા પકરવારોએ/ઘરોએ કેનેડામાાં 
રહણેાાંક શાળાઓની બહાર બાળકોની મનશાની વગરની કબરો અને એ િાથે િાંકળાયેલ 
આઘાત અને દુઃખ પર મવચાર કરવા માટે િમય કાઢયો હશ.ે જ્યારે તમારા કકશોર એ બધા 
માટે ચચિંતાનો મદુ્દો ઉઠાવતા હોય, ત્યારે તેમના મવચારો અને લાગણીઓમાાં ઊંડા ઉતરવા 
માટે સ્થાન બનાવો અને તેમની િાંવેદનાઓન ેમાન્ય કરીન ેિમથષનના શ્દો કહો. 

• શક્ય હોય ત્ય રે સ ાંભળો અને ખ તરી આપો. કેટલાક કકશોરો તેમના મમત્રો અન ેપકરવારના 
િભ્યોની તાંદુરસ્તી, સ્થામનક અન ેવૈમશ્વક સ્તરે રોગચાળાના ફેલાવા મવશે અથવા વગષના િમય 
ગમુાવવાના અન ેઅભ્યાિક્રમો પણૂષ કરવાની પોતાની ક્ષમતા મવશે ચચિંમતત હોઈ શકે છે. જો તઓે 
તમારી િમક્ષ ચચિંતા વ્યતત કરે, તો તમેની ચચિંતા િાાંભળો અન ેપનુઃ મવશ્વાિ આપવાનો પ્રયાિ કરો. 
લોકોન ેિલામત રાખવા માટે કેવી રીતે પગલાાં લેવામાાં આવે છે, તમે કુટુાંબ/પકરવાર તરીકે કેવી 
રીતે તૈયારી કરી છે અન ેજીવનની નવી િામાન્ય ક્સ્થમત કેવી આવશ ેતે મવશ ેતમે વાત કરી શકો. 
ચકૂી જવાયેલ વગષ-િમય અન ેઅભ્યાિક્રમો પણૂષ કરવા અંગે ચચિંમતત કકશોરોને આશ્વાિન આપો કે 
શાળા સ્ટાફ તેમની ચચિંતાને િમજે છે અન ેતેની કદર કરે છે. તેમને કહો કે વધ ુમાકહતી આવશે અન ે
તેના દ્વારા તમે િાથ ેમળીને કામ કરશો. 

• તમ ર  બ ળકની લ ગણીઓની પ ષ્ટટ કરો. િમસ્યાને ઉકેલવાનો પ્રયાિ કરવા માટે 
ઝડપથી આગળ વધવાને બદલ,ે ફતત િાાંભળવા માટે િમય આપો જેથી તમારુાં બાળક 
પોતાની  લાગણીઓને િાંપણૂષપણ ેવ્યતત કરી શકે. િાાંભળો અને તેમને તેમની લાગણીઓન ે
શ્દોમાાં મકૂવામાાં મદદ કરો. દાખલા તરીકે, જો તમારા કકશોરોન ેકહવેા માટે શ્દો મળે છે 
કે તેઓ દુઃખી છે, અને તેમને શુાં પરેશાન કરે છે તે મવશે થોડુાં કહી શકે છે, તો તમે કાંઈક એવુાં 
કહી શકો કે, "હા, તે યોગ્ય જ છે, અલબિ તમે અત્યારે ઉદાિી અનભુવો છો, કારણ કે તમે 
તમારા મમત્રો િાથે પહલેાાંની જેમ િમય પિાર કરી શકતા નથી, અને કારણ કે તમે ઘરે 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
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ફિાયેલા અનભુવો છો, અન ેકારણ કે જેની તમે રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ ઘણુાં તમે ચકૂી ગયા 
છો.” તમે ખરેખર િમજો છો એમ બતાવવુાં તમને એક ટીમ તરીકે આગળ વધવામાાં મદદ 
કરે છે. 

મારુાં બાળક અથવા કકશોર પોતાના માનમિક સ્વાસ્્ય િાથે િાંઘર્ષ કરી રહ્યાના િાંકેતો શુાં છે? 
What are the signs my child or teen might be struggling with their mental 
health? 
 

કેટલીકવાર વતષણકૂ અથવા લાગણીઓમાાં ફેરફાર એ િાંકેત છે કે મવદ્યાથીઓને પોતાના માનમિક 
સ્વાસ્્ય માટે વધ ુિમથષનની જરૂર છે. 

આ રહ્યા ધ્યાનમાાં લેવાના કેટલાક િાંકેતો: 

• વતષણકૂ અથવા લાગણીઓમાાં ફેરફાર જે વતષમાન િાંજોગોમાાં પણ પ્રમાણ બહાર લાગ ે
(દા.ત., ગસુ્િો ફાટી નીકળવો, હતાશ મડૂ, ગભરાટની લાગણી). 

• ફેરફારો મોટાભાગનો કદવિ, દરરોજ થતા રહ ેછે. 
• ફેરફારો િતત એક િમયગાળા સધુી ચાલ ેછે (દા.ત. એક અઠવાકડયાથી વધ)ુ. 
• ફેરફારો તમારા બાળક અથવા કકશોરના મવચારો, લાગણીઓ અથવા દૈમનક કામગીરીમાાં 

દખલ કરે છે એવુાં લાગ ે– દાખલા તરીકે, તેઓ િામાન્ય રીતે આનાંદ લેતી પ્રવમૃિઓ ન કરી 
શકે, તેઓ િામાન્ય કરતાાં વધ ુરડતા હોય, અથવા તેઓ તમારી િાથે એટલી વાતચીત ન 
કરી શકે જેટલી િામાન્ય રીતે કરતા હોય. 

• તમારુાં બાળક અથવા કકશોર તમને કહ ેછે કે તેઓ ઘણુાં દુઃખી અથવા ચચિંમતત અનભુવે છે. 
• જો તમારુાં બાળક પોતાને ઇજા પહોંચાડવાના મવચારો વ્યતત કરે અથવા આત્મઘાતી વતષન 

કરે, તો તાત્કાચલક જ માનમિક આરોગ્ય વ્યવિાયીની મદદ લો (ઉપર અને નીચ ેદશાષવેલ 
ઇમરજન્િી પ્રોટોકોલ જુઓ). 

• તમે તમારા બાળક માટે માનમિક િાંભાળની ચચિંતાઓ અથવા કાળજી િાથેની માકહતી 
પત્રકની િમીક્ષા કરી શકો છો Noticing Mental Health Concerns for Your Child – 
અથવા તમારે તમારા બાળક/કકશોરના માનમિક સ્વાસ્્ય અને સખુાકારી મવશે ચચિંમતત હોવુાં 
જોઇએ કે કેમ એ તમે કેવી રીતે જાણો?  WITH CARE – How do you know if you 

should be concerned about your child/teen’s mental health and well-being? 

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/
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હુાં મારા બાળકને તનેા માનમિક સ્વાસ્્યમાાં કેવી રીતે ટેકો આપુાં? How do I support 

my child with their mental health? 

જો તમે તમારા બાળકના માનમિક સ્વાસ્્ય મવશે ચચિંમતત હો, તો પ્રથમ પગલુાં તમારા બાળક 
અથવા કકશોર િાથે વાત કરવાનુાં છે. જ્યારે તમે ચચિંમતત હોવ ત્યારે તેઓ માનમિક સ્વાસ્્ય 
િમસ્યા િાથે િાંઘર્ષ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમારા બાળક અથવા કકશોરો િાથ ેકેવી રીતે વાત કરવી 
તે અંગેની how to talk to your child or teen કેટલાાંક સચૂનો અહીં છે. 

જો તેઓ તમને કાંઇપણ કહ ેજે તમને ચચિંમતત કરે (દા.ત., આત્મહત્યાના મવચારો, અમતશય 
અસ્વસ્થતા, પોતાને કાપો મકૂવા જેવી સ્વ-હામનકારક વતષણકૂ) તો તમારા બાળકને ખાતરી આપો કે 
તમને ખશુી છે કે તેઓએ તમને કહ્ુાં અને તમે તેમની િાથે વાતચીત કરવા માટે યોગ્ય પ્રોફેશનલ 
શોધવામાાં મદદ કરશો. તેમની િમગ્ર યાત્રા દરમમયાન તમે તેમના માટે હાજર હશો. 

ચચલ્રન્િ મેન્ટલ હલે્થ ઓન્ટાકરયોએ ચચિંતાતરુ બાળકો િાથે COVID-19 મવશ ેવાત કરવા માટેની 
સચૂનાઓ તૈયાર કરી છે tips on talking to anxious children about COVID-19. 

હુાં મારા બાળક અથવા કકશોરના માનમિક આરોગ્ય માટે મદદ કેવી રીતે મેળવી શકુાં? How can I 

access help for my child or teen’s mental health? 

જો તમે અથવા તમારુાં બાળક અથવા કકશોર માનમિક આરોગ્યની કટોકટી અનભુવી રહ્યા હો, તો 
એમ્બ્યલુન્િને ફોન કરો અથવા તમારી સ્થામનક હોક્સ્પટલમાાં ઇમરજન્િી રૂમમાાં જાઓ. 

દરેક ઓન્ટાકરયો સ્કૂલ બોડષમાાં મેન્ટલ હલે્થ લીડર હોય છે જે તમારે માટે ઉપલ્ધ સ્થામનક િેવાઓ મવશ ે
માકહતી આપી શકે છે. તમે અહીં અમારી વેબિાઇટ પર find your Mental Health Leader on our 

website here.  તમારા માનમિક આરોગ્ય નતેા શોધી શકો છો. આ રહ્યાાં કેટલાાંક અન્ય સચૂનો. 

• બાળકો અન ેકકશોરો િલાહકાર િાથ ેદરરોજ 24 કલાક દરમમયાન કકડ્િ હલે્પને 1-800-668-6868 
પર ફોન કરીને અથવા 686868 પર CONNECT ટેતસ્ટ કરીને વાત કરી શકે છે. 

• આ િમય દરમમયાન સ્કૂલ બોડષ દ્વારા માનમિક આરોગ્ય િેવાઓ આપવામાાં આવી રહી છે કે નહીં તે 
જાણવા માટે તમારા સ્થામનક શાળા બોડષની વેબિાઇટ તપાિો. 

• તમે મેળવી શકો એવી સ્થામનક િેવાઓ મવશ ેપછૂવા માટે તમારા ફેમમલી ડોતટરનો િાંપકષ કરો. 
• ચચલ્રન્િ મેન્ટલ હલે્થ ઓન્ટાકરયો એજન્િીઓ ખલુ્લી છે અન ેબાળકો તથા યવુાનોને વર્ચયુષઅલ અન ે

ફોન દ્વારા િહાય પરૂી પાડે છે. કોઈ ડોતટરના રેફરલની જરૂર નથી અન ેિેવાઓ મળેવવા માટે કોઈ 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
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://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://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
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OHIP કાડષ જરૂરી નથી. તમારા િમદુાયમાાં ચચલ્રન્િ મેન્ટલ હલે્થ િેન્ટર શોધો. Find a Children’s 

Mental Health Centre in your community. 

• ધ હોપ ફોર વલેનેિ હલે્પ લાઇન The Hope for Wellness Help Line (1-855-242-3310) 

કેનેડામાાં િમગ્ર સ્વદેશી (ઇસ્ક્ન્ડજજનિ) લોકોન ેમાનમિક આરોગ્ય પરામશષ અન ેકટોકટીમાાં 
દરમમયાનગીરી પરૂી પાડે છે.  

• ધ મેકટિ નેશન ઓફ ઓન્ટેકરઓ (MNO) 24 કલાકની માનમિક સ્વાસ્્ય અન ેવ્યિનોની કટોકટી 
લાઇન 24-hour Mental Health and Addictions Crisis Line પરૂી પાડે છે જેમાાં િાાંસ્કૃમતક 
રીતે ખાિ એવા ઓન્ટેકરઓના પખુ્ત વયના લોકો, યવુાનો અન ેકુટુાંબો માટે માનમિક સ્વાસ્્ય અન ે
વ્યિન અંગ ેઅંગ્રેજી તથા ફે્રન્ચ બાંનમેાાં ટેકો આપ ેછે, કૃપા કરીને ફોન કરો: 1-877- 767-7572. 

• ધી ઇસ્ક્ન્ડઅન રેમિડેક્ન્શયલ સ્કૂલ્િ કરઝોલ્યશુન હલે્થ િપોટષ પ્રોગ્રામમાાં નશેનલ ઇસ્ક્ન્ડઅન 
રેમિડેક્ન્શયલ સ્કૂલ્િની ક્રાઇમિિ લાઇન (1-866-925-4419) છે જે ભતૂપવૂષ ઇસ્ક્ન્ડઅન રેમિડેક્ન્શયલ 
સ્કૂલ્િના મવદ્યાથીઓ માટે તાત્કાચલક ભાવનાત્મક િહાય પરૂી પાડે છે. કદવિના 24 કલાક, 

અઠવાકડયાના 7 કદવિ ઉપલ્ધ હોય છે. 
• ધ ્લેક યથુ હલે્પલાઇન The Black Youth Helpline (416-285-9944 અથવા ટોલ ફ્રી 1-833-

294-8650) 

• LGBT YouthLine (ટેતસ્ટ 647-694-4275) ટેચલફોન, ટેતસ્ટ અન ેચેટ િેવાઓ દ્વારા ગપુ્ત અન ે
ચબન-આલોચનાત્મક િહયોગી િમથષન આપ ેછે. 

• રાન્િ લાઇફલાઇન Trans Lifeline (877-330-6366) 

• તમારા મવસ્તારમાાં ઉપલ્ધ િેવાઓ જોવા માટે ઓન્ટેકરઓ 211 Ontario 211  નો ઉપયોગ કરો. 
• મારી આિપાિ બાળકોની મદદનાાં ફોન િાંિાધનો Kids’ Help Phone Resources Around Me 

અજમાવો. 
• ઇસ્ક્ન્ડજજનિ મવદ્યાથીઓ માટે વધારાના માનમિક આરોગ્ય િમથષનો Mental Health Supports 

for Indigenous Students 
 

   

https://cmho.org/findhelp/
https://cmho.org/findhelp/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://translifeline.org/
https://211ontario.ca/
https://apps.kidshelpphone.ca/resourcesaroundme/welcome.html?_ga=2.6371446.599043182.1565812984-1640137749.1565812984
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/mental-health-support-for-indigenous-students/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/mental-health-support-for-indigenous-students/

