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ক োভিড-১৯ চলো োলল ভিক্ষোর্থীলের সুস্থ 

রোখলে সহোয়  টিপস 
 লরোনোিোইরোস সম্পল ে  এবং সু্কল ক ন বন্ধ হলয় কেলে কস 

সম্পল ে  আভি আিোর সন্তোনল   ী বললবো? 
সঠিক তথ্য োিাজিা, প্রজের উত্তর দদ্য়া, এবং দ্ুপিন্তা দথ্জক িুপি দিজত সহায়তা করার উজেজিয িপরবাজরর সদ্সযজদ্র েিয পিশুজদ্র 

সজে দকাপভড-১৯ িহািারী পিজয় পিয়পিত আজলাচিা করা গুরুত্বিূর্ি। আজলাচিার িূল পবষয়গুজলা হজত িাজর: 

•  লরোনোিোইরোস/ক োভিড-১৯ এ টি অসুস্থেো, যো ফু্ল-এর িলেো ভ ন্তু ফু্ল-এর িলেো সোধোরণ নয়; এলে আক্রোন্ত কবভিরিোে 

িোনুষই খুব একটা অসুস্থ হি িা। 
• এই িোইরোলস আক্রোন্ত ভিশু ও ভ লিোরলের িলধে সোধোরণে হোল ো কর্থল  িোঝোভর সংক্রিণ ঘলে এবং ডোক্তোর কেখোলনো বো 

হোসপোেোলল যোওয়ো েোডোই তারা সুস্থ হজয় উজে। 
• কজরািাভাইরাস/দকাপভড-১৯ সহজেই এক বযপি দথ্জক অিয বযপিজত ছপ়িজয় দেজত িাজর, েোই িোনুষল  অসুস্থ হওয়োর হোে কর্থল  

বোাঁচোলে সু্কল বন্ধ  রো হলয়লে। এখিও িেিন্ত েুিরাজে খুব কি দলাজকরই এটি হজয়জছ। 
• আিরা এখিও োপি িা দে সু্কলগুজলা আবার কখি চালু হজব, পকন্ত েখি খুলজব তখি পিিকরা পিিাথ্ীজদ্র িাপিজয় পিজত 

সহায়তা করজবি। সারা পবজের পিিাথ্ীরা এই িুহূজতি  সু্কজলর বাইজর রজয়জছ, সুতরাং তুপি একা িও, এবং তুপি অনেোনে 

ভিক্ষোর্থীর কচলয় ভপভেলয় র্থো লব নো।  
• আিোলের পভরবোর কেোিোল  সুরভক্ষে রোখলে নোনোন পেলক্ষপ ভনলে দেিি হাত দ ায়া ও সািাপেক দ্রূত্ব বোয় রাখা। 
• একই সিজয় পবপভন্ন অিুভূপত হওয়া স্বাভাপবক — সু্কজলর বাইজর থ্াকজত দিজর উচ্ছ্বপসত হওয়া, পিিক বা বনু্ধজদ্র িা দদ্জখ 

দ্ু:পখত হওয়া, অিুষ্ঠাি বাপতল হওয়ায় হতাি হওয়া, এরির কী হজব তা পিজয় উপিগ্ন থ্াকা, বাপ়িজত পবরি দবা  করা, 

আত্মীয়জদ্র পিজয় পচপন্তত থ্াকা — পকন্তু আপি দতািাজক দতািার অিুভূপতগুজলা পিয়ন্ত্রর্ করজত সহায়তা করজবা। 
• এিিপক আিাজক েপদ্ কাজের েিয অথ্বা অিয দকাজিা গুরুত্বিূর্ি কারজর্ দকাথ্াও দেজত হয় তাহজল আপি পিপিত কজর 

োজবা দে দতািার দেি েত্ন দিয়া হয়; আভি কেোিোল  কেলড যোলবো নো। 

 

আিিার সন্তাজির সজে পকভাজব কথ্া বলজবি দস সম্পজকি  আরও তজথ্যর েিয এই পরজসাসিগুজলা দদ্খুি: 

• দকাপভড-১৯ সম্পজকি  সন্তাজির সজে কথ্া বলা: পিতািাতার েিয পরজসাসি (৭টি ভাষায় উিলভয) (NASP) 

https://www.nasponline.org/resources-covid-19 

• PBS পিউে আওয়ার: আিিার সন্তাজির সজে দকাপভড-১৯ সম্পজকি  কথ্া বলার 

েিয ১০টি টিিস: https://www.pbs.org/talking-about-covid-19 

• কজরািাভাইরাস: আিিার সন্তাজির সজে পকভাজব কথ্া বলজত হজব (ইংজরপে/স্প্যাপিি, এবং অপডও পরড আউটসহ 
(KidsHealth): https://kidshealth.org/coronavirus-how-talk-child.html 

• কজরািা ভাইরাস সম্পজকি  সন্তাজির সজে কথ্া বলা (ইংজরপে/স্প্যাপিি, এবং পভপডও সহ) (চাইল্ড িাইন্ড ইিপিটিউট): 
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/ 

• কজরািাভাইরাস সম্পজকি  জ্ঞাতবয পবষয়গুজলা (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/facts.html 

http://trailstowellness.org/
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.pbs.org/newshour/health/10-tips-for-talking-about-covid-19-with-your-kids
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/share-facts.html
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বেে িোলন ভিশু ও ভ লিোরলের সোধোরণ আচরণ ক িন হলব? 
সু্কলগুজলা হোৎ বন্ধ হজয় োওয়ায় অজিক পিিাথ্ী সািাপেক দিটওয়াকি  দথ্জক পবপিন্ন হজয় িজ়িজছ এবং তারা পবভ্রাপন্ত, চাি, উজিগ ও 

হতািার িুজখািপুখ হজি। পিজমাি প্রপতপিয়াগুজলা হওয়া স্বাভাপবক, পকন্তু েপদ্ এগুজলা ২ সপ্তোহ বো েোর কবভি সিয় ধলর চললে 

র্থোল  বো েোলের স্বোিোভব  আচরণ কর্থল  খুব উলেখলযোেে পভরবেে ন হয় েোহলল এটি ইভিে  লর কয আপনোর ভিশু 

বো ভ লিোর সন্তোলনর েোলের অনুিূভেগুললো ভনয়ন্ত্রণ  রলে আপনোর সহোয়েো প্রলয়োজন। 
 

পপ্র পকন্ডারগাজটি ি - দেড ২ দেড ৩ - ৬ দেড ৭ - ১২ 

অপতপরি চঞ্চল / অতযপ ক সপিয় অপতপরি চঞ্চল / অতযপ ক সপিয় অপতপরি উজিগ / 

ঘি ঘি কান্নাকাটি / অশ্রুপসিতা অপতপরি উজিগ / বারবার প্রে করা  
পবজিজদ্র েিয উজিগ বারবার প্রে করা  দ্ুবিল িজিাজোগ 

দঘিজঘিাপি দবজ়িজছ ঘি ঘি কান্নাকাটি / অশ্রুপসিতা পবরপি / দিা  

পবকাি বা ােস্থ হওয়া পবজিজদ্র েিয উজিগ ঘুলি অসুভবধো 
(উদ্াহরর্স্বরূি, টয়জলট করার দ্ঘুিটিা) অপতপরি দঘিজঘিাপি  

একজঘজয়পি 

অবসাদ্  

একজঘজয়পি 

 
আিোর ভিশু বো ভ লিোর সন্তোনল  িোভনলয় ভনলে ভ িোলব সোহোযে  রলে পোভর? 

আিিার সন্তাজির পদ্িটি িূবিপি িাপরত করার দচষ্টা করুি: 

ঘুলির সিয়সূভচ ভনধেোরণ  রুন এবং আপনোর সন্তোনল  েো কিলন চললে সোহোযে  রুন। পিশু এবং পকজিারজদ্র প্রপত রাজত প্রায় ৯-১১ ঘন্টা 

ঘুি প্রজয়ােি। স্বাস্থযকর ঘুি সম্পজকি  আরও তজথ্যর েিয, পভপেট করুি www.sleepeducation.org. 

এ টি  োঠোলিো েোড  রোলনোর কচষ্টো  রুন।  ারাবাপহক সিয়সূপচ পিশু ও পকজিারজদ্র কী আিা করজত হজব এবং পকভাজব 

সিন্বয় করজত হজব দস বযািাজর সাহােয করজব। পদ্িটি পকভাজব োজব তাও োিা আিিার েিয এটি অপতবাপহত করায় সহায়ক হজব। 

দছাট বাচ্চাজদ্র েিয (পপ্র-পকন্ডারগাজটি ি - দেড ৫): 

• যভে আপনোর বোভডলে এ োভধ  ক য়োরভেিোর র্থোল ন, েোহলল এ টি েৃিেিোন ভিভডউল তেভর  রুন োজত বাচ্চাজদ্র 

োিা থ্াজক দে দক তাজদ্র েত্ন দিজব এবং কখি আিিাজক িাওয়া োজব। প্রপতপদ্ি পিপডউল িেিাজলাচিা করুি। 
• যভে সম্ভব হয়, েোহলল ভেলনর ভ েু সিয় কবর  রুন কয সিলয় আপভন বোচ্চোলের দকাজিা েরুপর অবস্থা িা হজল আপনোল  ভবরক্ত  রলে 

ভনলষধ  রলবন। আপনোর ভনলজর অনুিূভেগুললো বুঝলে এবং ভনলজর যত্ন কনয়োর জনে আপনোর এই সিয়েুকু ের োর। বাচ্চাজদ্র এই 

সিয়গুজলা কখি এবং দস সিজয় তাজদ্র কী করজত হজব তা বুঝজত সাহােয করুি। 
 
সািাপেক সংজোগ বোয় রাখার উিায় দবর করুি: 

এই  ঠিন অভিজ্ঞেোর িধে ভেলয় যোওয়োর জনে সোিোভজ  সির্থেন গুরুত্বপূণে। সু্কজল োওয়ার বয়সী বাচ্চাজদ্র সম্ভব হলল প্রভেভেন 

সহপোঠী, বনু্ধবোন্ধব বো আত্মীয়লের সলি সংলযোে স্থোপলনর সুলযোে র্থো লে হলব। কপিউপিটির অিযািয সদ্সযরাও দে সু্কজলর বাইজর আজছ 

তা দদ্খার েিয আিিার বাচ্চাজক দ াি বা পভপডও কল করজত, পচঠি বা ইজিইল পলখজত, দিজসে িাোজত এবং সম্ভব হজল ঘর দথ্জক দবর হজত সাহােয 
করার উিায় খুজে দবর করুি (CDC’র সািাপেক দ্ূরত্ব বোয় রাখার িরািিি দিজি)। েপদ্ আিিার পিশু বা পকজিার সন্তািজক 

সিবয়সীজদ্র সজে দোগাজোজগ সহায়তা করা সম্ভব িা হয়, তাহজল সহায়ক একটি দকৌিল হজত িাজর তারা এখি পবজের দকাটি 
দকাটি বাচ্চাজদ্র িজতা দে একই অবস্থায় রজয়জছ তা পিজয় কথ্া বলা। সপতযকার অজথ্িই তারা সবাই একই অবস্থায় রজয়জছ এবং 
এই িুহূতি টি আেজকর পদ্ি দথ্জক ইপতহাজসর অংি হজয় থ্াকজব। সংজোজগর এই  ারর্াটি সহায়ক হজত িাজর। 

http://trailstowellness.org/
http://sleepeducation.org/healthysleep/healthy-sleep-basics/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
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আিিার সন্তািজক পিরািদ্, কােিকরভাজব িাপিজয় দিয়ার দকৌিল গজ়ি তুলজত সাহােয করুি: 

িোভনলয় কনয়োর ক ৌিল ১: িোরীভর িোলব সভক্রয় র্থো ো 
িািপসকভাজব সসু্থ থ্াকার এবং উজিগ, পবষন্নতা ও পবপিন্নতার সজে িাপিজয় পিজত সপিয় থ্াকা অিযতি কােিকর 

উিায়। এই অভনভিে সিলয় িোরীভর  ভক্রয়ো লোপ স ল ভিশু ও ভ লিোলরর জনে ভবলিষ গুরুত্বপূণে, 

ভ ন্তু এটি সম্ভব  রোর জনে এখন সৃজনিীলেোর প্রলয়োজন হলে পোলর। 
আিিার িাপরবাপরক িপরজবজি পকভাজব সপিয় থ্াকা োয় তা পিজয় ভাবজত আিিার সন্তািজক সাহােয করুি। পকছু আইপডয়া হজত িাজর 

পিম্নরূি: 

• হাাঁটা, েপগং করা, বা বাইক চালাজিার েিয বাইজর 

োওয়া 
• অনলোইলন ভিেলনস ওয়ো ে আউে অর্থবো দ াজি 

দকাি বনু্ধর সজে একজে ওয়াকিআউট করা 
• হিস্কচ দখলা 

• পোভরবোভর িোলব ৩০ ভিভনে িরীরচচে ো (জোভম্পং 
েযাক, িুি-আি, পসট-আি) 

• পপ্রয় গািগুজলা চাপলজয় িাচা 
• পসাঁপ়ি দবজয় উ্ো-িািা করা

যভে আপনোর পভরবোর িোরীভর িোলব সভক্রয় র্থো োয় অিেস্ত নো হয় অর্থবো আপনোর স্বোস্থেেে অবস্থোর  োরলণ এটি  ঠিন হয়, তাহজল এই 
িাপিজয় দিয়ার দকৌিলটি কঠিি িজি হজত িাজর। আিপি েপদ্ পকছুটা করজত িাজরি তাও ঠিক আজছ। িরীরচচে োর লিয পি িারর্ ও দসটি ট্র্যাক করা 
সহোয়  হলে পোলর, এবং এিনভ  কেোে কেোে লক্ষে অজে নও প্রিোব রোখলে পোলর। এছা়িা, লিয করার দচষ্টা করুি দে িরীরচচি া করার সিয় বা 
তার িজর আিিার পিজের উজিগ, নিরািয, বা হতািার অিুভূপত খাপিকটা দূ্র হজি পকিা এবং আিিার সন্তািজকও দখয়াল করজত সাহােয করুি। 
 

িরীরচচে োর িোনভস  স্বোস্থেেে উপ োভরেো সম্পল ে  এই সংভক্ষপ্ত ভিভডওটি কেখলে পোলরন: 
https://www.youtube.comTRAILS/physical 

ভিশু ও ভ লিোরলের আরও িোল অনুিব  রলে িরীরচচে োয় সহোয়  হলে পোলর এিন ভ েু ওলয়বসোইে: 

1. দট্র্ইলস িরীরচচি ার উিকরর্: ওয়াকি পিট, হযান্ডআউট, পভপডও এবং আরও অজিক পকছু! 

https://trailstowellness.org/materials/resources/behavioral-activation 

2. দগা িুডল: পিশুর পবকাি সংিান্ত পবজিষজ্ঞজদ্র নতপর সপিয়তা ও প্রিাপন্ত পবষয়ক পভপডও। 
https://www.gonoodle.com/ 

3. আজিপরকাি হাটি  অযাজসাপসজয়িি-NFL দে ৩৬০: কুইক পভপডও, NFL দেয়ারজদ্র অংিেহজর্: 

https://play60.discoveryeducation.com/videos 

4. পকজিারজদ্র েিয KidsHealth সহে বযায়াি: https://kidshealth.org/en/teens/easy-exercises.html 

5. ৩০-পিপিজটর পহিহি প ট ওয়াকিআউট: https://www.youtube.com/HipHopWorkout 

http://trailstowellness.org/
https://youtu.be/CvMnf2MwBcE
https://trailstowellness.org/materials/resources/behavioral-activation
https://www.gonoodle.com/
https://aha-nflplay60.discoveryeducation.com/
https://kidshealth.org/en/teens/easy-exercises.html
https://youtu.be/ZWk19OVon2k
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িোভনলয় কনয়োর ক ৌিল ২: িোনভস  ভবশ্রোলির সিয় কবর  রুন 

পিশু-পকজিারসহ সবার িজ য সারা পবে েজু়ি বতি িাজি উজিগ বা়িজছ। একজে কজয়ক পিপিট পিপথ্লতা বা 

িিিিীলতা অিিুীলি কজর অথ্বা পকভাজব এটি পিজে করজত হয় তা পিপখজয় পদ্জয় আিপি আিিার সন্তািজক 

িািপসকভাজব পবশ্রাি পিজত সাহােয করজত িাজরি। গজবষর্ায় োিা োয় এিনভ  ৫ ভিভনে ভবশ্রোলির অনুিীলন 

 রোও েুভিন্তো হ্রোলস সোহোযে  লর, অনো োভিে আচরণ  িোয়, িলনোলযোে বোডোয়, এবং ঘুি িোল  লর। এই দকৌিলগুজলা আিপি 

বাপ়িজত দচষ্টা করজত িাজরি: 
 

পপ্র পকন্ডারগাজটি ি - দেড ২ দেড ৩ - ৬ দেড ৭ - ১২ 
প্রাপর্র দোগবযায়াি: পবপভন্ন প্রাপর্ 
হওয়ার ভাি করুি এবং আিিার 

দদ্হজক কুাঁ কজ়ি পিি 

এবং প্রসাপরত করুি। সুরপিত স্থাজি 

দসই প্রাপর্ হজয় স্বািন্দ্যজবা  করা, বা 
প্রকৃপতর সাপন্নজ য প্রিাপন্ত দবা  করা 
কল্পিা করুি। 
োস প্রোস  ীর করুি: ৪ দসজকন্ড 

োস পিি, ২ দসজকন্ড  জর রাখিু, ৪ 
দসজকন্ড োস ছা়িুি। শুজয় বা আরাজি 

বজস 

 ৩-৫ বার করুি। 
িি ও পিপথ্ল করা: িরীজরর প্রপতটি 

ব়ি অংজির প্রপতটি দিিী  ীজর  ীজর 

িি করুি (১০ দসজকন্ড) এবং পিপথ্ল 

করুি (১০ দসজকন্ড)। 

৫ ইপিয়: প্রপতটি ইপিজয়র (দ্িিি, ঘ্রার্, 

শ্রবর্ ইতযাপদ্) উির ৩০ দসজকন্ড 

িজিাজোগ পদ্ি এবং কী লিয করজছি 

তা িেিজবির্ করুি। 
কাল্পপিক ছুটি: দচাখ বন্ধ কজর িজি 

করুি আিপি আিিার পপ্রয় দকাি 

স্থাি – নসকত, আিিার ঘর, হট 

এয়ার দবলুি- এ আজছি এবং দস 

স্থািটি দকিি তা কল্পিা করুি, 

বলুি, বা পলখিু। 
িজিাজোগ পদ্জয় খাওয়া: হাজত এক 

টুকজরা খাবার (পকসপিস, M&M, 

ইতযাপদ্) পিি এবং দসটি দদ্খুি, 

অিুভব করুি এবং ঘ্রার্ পিি। এরির 

এটি পেহ্বায় দরজখ পচপবজয় পগজল দ লার 

আজগ এর ঘ্রার্, স্বাদ্ ও  গেি লিয 
করুি। 

বপড স্কযাি: িািপসকভাজব আিিার িুজরা 
িরীজরর এক একটি অংি িেিজবির্ 

করুি। দকাথ্ায় উজত্তেিা, চাি, বযথ্া, বা 

িান্ত অিুভব করজছি লিয করুি। িুজরা 
িরীজর িাপন্ত ছপ়িজয় দদ্য়ার দচষ্টা করুি। 
দেহিিতা: িিা, দ্য়া, সসু্থতা বা ভালবাসার 

একটি বাতি া নতপর করুি এবং এটি পিজের 

কাজছ িাোি। তারির িজি িজি দসই বাতি াটি 

পপ্রয়েি, বনু্ধবান্ধব, িপরবার, প্রপতজবিী, 
কপিউপিটি এবং সবলিলষ, পুলরো ভবলের 

 োলে পোঠোন। 
আজবগ সহয করা:  ঠিন আলবলের 

েভবল  তরজের িত ভাবুি ো আজস আর 

চজল োয়। আিপি প্রপতটি আজবজগর তরজে 

উেজত িারজবি, দকবল বতি িাজি এটিজক 

সহয করুি এবং পবোস রাখুি দে সিজয়র 

সজে এটি চজল োজব এবং এরির প্রিাপন্ত 

িাজবি। 

 

পরলযাক্স করা পিজয় একটি দছাট পভপডও: https://www.youtube.com/TRAILS/Relaxation 

ভিশু ভ লিোরলের ভিভর্থল হওয়ো, িননিীলেো, বো ধেোন  রলে সোহোযে  রোর জনে  লয় টি ওলয়বসোইে: 

1. দট্র্ইলস পিপথ্লতার উিকরর্: ওয়াকি পিট, হযান্ডআউট, পভপডও এবং আরও অজিক পকছু!  

https://trailstowellness.org/matorys/resources/relaxation 

2. দট্র্ইলস িিিিীলতার উিকরর্: ওয়াকি পিট, হযান্ডআউট, পভপডও এবং আরও অজিক পকছু! 

https://trailstowellness.org/materials/resources/mindfulness 

3. পকডস দহলথ্: পিপথ্লতার দকৌিল https://kidshealth.org/en/parents/relaxation.html 

4. আজিপরকাি সাইজকালপেকাল অযাজসাপসজয়িি: সহযিপি বা়িাজিার টিিস 

https://www.apa.org/helpcenter/resilience 

5. দগা দেি: িান্ত থ্াকার ৫০ টি আইপডয়া https://gozen.com/50-calm-down-ideas-to-try-with-kids-of-all-ages/ 

6. পকজিারজদ্র েিয িিিিীলতা (পভপডও ও  যাজির পিজদ্িিিাসহ)http://mindfulnessforteens.com/ 

http://trailstowellness.org/
https://youtu.be/ol-b2jSmxu8
https://trailstowellness.org/materials/resources/mindfulness
https://trailstowellness.org/materials/resources/mindfulness
https://trailstowellness.org/materials/resources/mindfulness
https://trailstowellness.org/materials/resources/mindfulness
https://kidshealth.org/en/parents/relaxation.html
https://www.apa.org/helpcenter/resilience
https://gozen.com/50-calm-down-ideas-to-try-with-kids-of-all-ages/
http://mindfulnessforteens.com/
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িোভনলয় কনয়োর েক্ষেো ৩: বড বড ভচন্তোর সলি িোভনলয় কনয়ো 
দ্ুপিন্তা বা অপিিয়তার িুজখািুপখ হজল আিাজদ্র িপিস্ক ভবপলের সতকি  বাতি ার প্রপত দোর দদ্য়। এই 
"লডোই বো পলোয়ন" প্রভেভক্রয়ো আিোলের হৃেস্পন্দন বোভডলয় কেয় এবং অস্বভস্ত ও পচপন্তত দবা  

করায়। ভাজলা থ্াকার একটি উিায় হজলা উজিজগর উৎস পচপিত করা এবং সতকি ভাজব পচন্তার দ্িতা বযবহার 

কজর িান্ত হওয়া। আপভন আপনোর সন্তোনল  ভচভন্তে  লর কেোলল এিন িোবনোগুললো িনোক্ত  লর কসগুললোর 

পভরবলেে  উপ োরী িোবনো িোবলে সোহোযে  রলে পোলরন। 
ধোপ ১: আিিার পিশুজক তার পচন্তাভাবিা িিাি করজত সাহােয করুি 

(পেজজ্ঞস করুি: তুপি েপদ্ কাটুি ি হজত, তাহজল দতািার পচন্তার বদু্বুদ্ এখি কী বলত?) 

ধোপ ২:  এই িোবনো ভ  পুলরোপুভর সেে, নোভ  ভ েুেো সেে, নোভ  কিোলেই কযৌভক্ত  নয়, েো বুঝলে আপনোর সন্তোনল  সোহোযে  রুন 

(ভজলজ্ঞস  রুন: েুভি ভ িোলব বুঝলল কয এটি সেে? চললো এ সম্পল ে  আরও জোভন। এিনেো ভ  হলে পোলর?) 
ধোপ ৩:  আজলাচিার ির, আিিার সন্তািজক পবোসজোগয, পকন্তু কি উজিগিূর্ি একটি ভাবিা ভাবজত সাহােয করুি 

(পেজজ্ঞস করুি: এটির িপরবজতি  তুপি পিজেজক আর কী বলজত িাজরা ো দতািার দ্ুপিন্তাজক কিাজব? দতািার দকাজিা বনু্ধর 

এই একই পচন্তা এজল, এটি দে িুজরািুপর সতয িয় তা দবাঝাজিার েিয তাজক তুপি কী বলজত?) 

 

 

উলেেপূণে িোবনোর সলি িোভনলয় কনয়ো সম্পল ে  এ টি কেোে ভিভডও: 

https://www.youtube.com/TRAILS/Thoughts 

উলেেপূণে িোবনোর সলি ভিশু ভ লিোরলের িোভনলয় ভনলে সহোয়   লয় টি ওলয়বসোইে: 

1. TRAILS বুপিবৃপত্তক িাপিজয় দিয়ার উিকরর্: ওয়াকি পিট, হযান্ডআউট, পভপডও, এবং আজরা অজিক পকছু! 

https://trailstowellness.org/materials/resources/cognitive-coping 

2. আিাজদ্র দট্র্ি অব থ্ট িেিজবির্ করা পিজয় পভপডও  https://www.youtube.com/Train-of-Thoughts 

3. পরচ আউট: দিপতবাচক পচন্তাজক চযাজলঞ্জ করা: 
https://au.reachout.com/articles/how-to-challenge-negative-thoughts 

4. ওজয়লকাি: স্বয়ংপিয় ভাবিা: https://www.youtube.com/AutomaticThoughts 

5. পহয়ার টু দহল্প: স্বাস্থযকর পচন্তাভাবিা: https://www.heretohelp.bc.ca/healthy-thinking 

http://trailstowellness.org/
https://www.youtube.com/embed/94o4Ak0TECw
https://trailstowellness.org/materials/resources/cognitive-coping
https://youtu.be/F0SWMICwtm0
https://au.reachout.com/articles/how-to-challenge-negative-thoughts
https://youtu.be/UMIU-Uo8cZU
https://www.heretohelp.bc.ca/wellness-module/wellness-module-8-healthy-thinking
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ক োভিড-১৯ সম্পল ে  উলেলের উেোহরণ সোিোল কেওয়োর সহোয়  িোবনো 

 

 
"আভি খুব অসুস্থ হলয় যোলবো।" 

"আভি সুস্থ র্থো োর পেলক্ষপ ভনভে।" 
"আপি েপদ্ অসুস্থ হজয়ও িপ়ি, এই ভাইরাস সা ারর্ত ভিশু ও 

ভ লিোরলের খুব কবভি অসুস্থ  লর নো।" 

"এই িোইরোস এখনও অেেন্ত ভবরল, ফু্লর কচলয় অলন  কবভি ভবরল।" 

 
"আিোর পভরবোর ভনরোপে নয়।" 

"আিোর পভরবোর আিোলের ভনরোপে রোখলে বেে িোলন অলন  ভ েু 

 রলে।" 
"আিার িপরবার অতযন্ত স্মাটি  বযপিজদ্র িরািিি অিসুরর্ করজছ োরা 
সবলচলয় িোললো জোলনন কয আিোলের সুস্থ রোখলে  ী  রলে হলব।" 

 
 

"আিরা আিাজদ্র আবাসি হারাজত োপি 

কারর্ এর বেয় বহলনর পযেোপ্ত পভরিোণ 

অর্থে আিোলের কনই।" 

 
"আিাজদ্র কপিউপিটির দ্াপয়জত্ব থ্াকা সব দলাকেি কজোর িপরশ্রি কজর 
ভনভিে  লর চলললেন কযন পভরবোরগুললো ের োভর সবভ েু পোয়।" 
"ভবভিন্ন পভরবোরল  ভবল পভরলিোধ, খোওয়োর জনে খোবোর সন্ধোন 

এবং আবোসন ধলর রোখলে সহোয়েো  রোর জনে এখি অজিকগুজলা 
িপরজষবা কাে করজছ।" 
“েপদ্ও সম্ভাবিা দিই, তবু আিরা েপদ্ আিাজদ্র বাপ়ি হাপরজয়ও দ পল, 

আিার িপরবার তখিও আিার সজেই থ্াকজব এবং আিাজক সুরপিত 

রাখজত সাহােয করজব। বযািারটা খুব  ঠিন হলব ভ ন্তু আিরো এই 
পভরভস্থভে এ সলি  োটিলয় উঠলবো। 

 
 
 
 
“আপি আিার বনু্ধবান্ধব 

বো আত্মীয়লের কাছ দথ্জক এত দ্ূজর বা পবপিন্ন 

থ্াকজত িারজবা িা।" 

“আিোর অেীলে  ষ্ট র অভিজ্ঞেো হলয়লে। আভি েৃঢ় িলনর িোনুষ এবং এিনভ  

অলন   ঠিন পভরভস্থভেও কিো োলবলো  রলে পোরলবো।" 

“এই িপরপস্থপত ভীপতকর বা হতািাবযঞ্জক হজত িাজর, পকন্তু এটির েিয েপদ্ 
আিার সাহাজেযর প্রজয়ােি হয়, তাজত সিসযা দিই। আরও অলন  

িোনুষও বেে িোলন সোহোযে কচলয় অনুলরোধ  রলেন।" 

“আপি এখিও দ াি, পভপডও কল, দিজসে, ইজিইল এবং এিিপক পচঠি 

বো পেোল জ িাঠিজয় আিার বনু্ধবান্ধব ও আত্মীয়জদ্র সজে দোগাজোগ 

করজত িাপর।" 
"আপি একা িই - সারা পবে েজু়ি বাচ্চারা ঠি  এখন আভি কয 

অবস্থোয় আভে কস অবস্থোয় রলয়লে।" 

 
 

 
"অসুস্থ হওয়োর ঝুাঁ ভ  নো 
ভনলয় আপি বাপ়ি দথ্জক দবর 

হজত িারজবা িা।" 

"এই িুহূজতি  সজবিাত্তি স্বাস্থয তজথ্যর িরািিি িজত িািুষ বাপ়ি দথ্জক 

দবর হজত িারজব, পকন্তু ঘপিষ্ঠভাজব অনেলের সলি কযোেোলযোে 

 রলব নো অর্থবো  লয় জলনর কবভি গ্রুপ তেভর  রলব নো।" 

"আপি হাাঁটজত দেজত, গাপ়ি চালাজত, বোই  চোলোলে, আিোর ঘলরর 

সোিলন বসলে, এবং আরও ভবভিন্ন  োজ  রলে ঘর দথ্জক দবর 

হজত িারজবা।" 
"বাইজর দগজল আপি ভ িোলব ভনরোপে র্থো ব দস সম্পজকি  সতকি তা ও 

পিজদ্িিিা অিসুরর্ করজত িাপর।" 

http://trailstowellness.org/
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পিশুজদ্র িপরপস্থপত সািাল দদ্য়ার স্বাস্থযকর ও অস্বাস্থযকর উিায় পচিজত দিখাি: 

িপরপস্থপত সািলাজিার দ্রুত স্বপিদ্ায়ক উিায় দবজছ দিয়া স্বাভাপবক। তজব, আিাজদ্র দ্রুত স্বপি দদ্য় এিি পকছু বযািার 

অপিরািদ্ এবং িরবতীজত িপতর কারর্ হজত িাজর। এর িজ য প্রপতপদ্ি ১০- ১২ ঘন্টার দবপি ঘুিাজিা; প্রপতপদ্ি কজয়ক ঘন্টার 

দবপি টিপভ বা পভপডও দদ্খা, দসািযাল পিপডয়াজত বা পভপডও দগি দখলজত বযয় করা; িাদ্জকর বযবহার বা অিবযবহার; বা পিজের 

িপত করা (দেিি কাটা-দছ়িা), ইতযাপদ্ অন্তভুি ি রজয়জছ। আপনোর সন্তোনল  েোর সোিলোলনোর উপোয় িনোক্ত  রলে এবং 
ক ৌিলগুললো আলেৌ সহোয়  ভ নো েো বুঝলে সোহোযে  রুন। িাপিজয় দিয়ার দকাি দকৌিল িলূযায়ি করার েিয দে 

প্রেগুজলা করজল ভাজলা হজব: 
 

• আপি উপিগ্ন হজল এটি পক আিাজক িান্ত কজর, বা দ্ুুঃখ 

দিজল ভাল দবা  করজত সহায়তা কজর? 

• দকাি দিপতবাচক প্রপতপিয়া আজছ পক – 

তাৎিপর্কভাজব বা িজর? 

• এটি পক আপিসহ অিয কাজরা িপত কজর বা কাউজক 

পবিজদ্ দ জল? 

• এটি পক আিার পবেি বনু্ধ বা িপরবাজরর সদ্সযজদ্র সজে সংেুি 

হজত আিাজক সাহােয কজর? 

• এটি পক এিি পকছু ো আিার পিিক বা ডািার চাইজবি দে 

আপি কপর? 

• আিার িপরবার আিাজক দেভাজব িাপিজয় পিজত উৎসাপহত 

কজরজছ তার সজে এটির কতটা পিল বা অপিল রজয়জছ?

পোভরবোভর  ভনযেোেন বো সভহংসেো ভনলয় উভেগ্ন হলল আভি  ী  রলবো? 

আিিার িপরবাজরর সজে একটি পিরািত্তা িপরকল্পিা করুি: 

িপরবার েখি অজিক চাজির িজ য থ্াজক, তখি পিিী়িি ও সপহংসতার ঝুাঁ পক বা়িজত িাজর। ভনরোপত্তো পভর ল্পনো ভনলয়  র্থো 
বলোর িোধেলি স ল পভরবোর, ভবলিষে কযসব পভরবোলর সভহংসেো বো ভনপীডলনর ইভেহোস রলয়লে, েোরো উপ ৃে 

হলব। পিজমাি িরািিি োতীয় িাপরবাপরক সপহংসতা হটলাইি দথ্জক দদ্য়া হজয়জছ: 

•  খন ও ভ িোলব 911 নম্বলর  ল  রলে হলব েো বোচ্চোলের ভিভখলয় ভেন – দেিি তাজদ্র বাপ়ির দে দকউ নদ্পহক িপতর 

পবিজদ্ রজয়জছ এিি ভয় করজল। 
• বাপ়ির অবস্থা অপিরািদ্ হজয় উেজল বাচ্চাজদ্র বাপ়ি দছজ়ি চজল দেজত পিজদ্িি পদ্ি এবং পিপিত করুি দে তারা দেি োজি 

ক োর্থোয় কযলে হলব। 
• েরুরী িপরপস্থপতজত েোলের বোভড কেলড যোওয়োর ের োর হলল েোলের বলোর জনে এ টি ক োড ওয়োডে  ঠি   রুন — পিপিত 

করুি দে বাচ্চারা দগািি িজের অথ্ি অিযজক িা োিায়। 
• বোভডলে: িয় কপলল েোরো কযলে পোরলব এিন এ টি রুি কবলে ভনন। সম্ভব হজল ভয় দিজল পকছু একটা পিজয় ভাবজত তাজদ্র সাহােয 

করুি।  
• তাজদ্র পিজদ্িি পদ্ি দে দকউ েপদ্ পহংস্র আচরর্ কজর, তাহজল তাজদ্র রান্নাঘর, বাথ্রুি এবং অনেোনে স্থোন কর্থল  েূলর র্থো লে 

হলব কযখোলন অস্ত্র ভহলসলব বেবহোর  রোর িলেো বস্তু রলয়লে। 
• তাজদ্র পিপখজয় পদ্ি দে তারা পিতািাতাজক বাাঁচাজত চাইজলও, পিশু ও পকজিারজদ্র  খনই ক োন বয়স্ক বেভক্ত িোরীভর িোলব 

আক্রিণোত্ম  হলল কস সিয় হস্তলক্ষপ  রো উভচে নয়। তাজদ্র বলিু দে েপদ্ দকাি প্রাপ্তবয়স্ক বযপি কাউজক আঘাত কজরি 

এবং তারা এজত বাাঁ া িা দদ্য়, তাহজল এজত তাজদ্র দদ্াষ হজব িা। 
• েোরো সোহোলযের জনে কযলে পোরলব এিন কলো লের এ টি েোভল ো তেভর  রলে েোলের সোহোযে  রুন। 

 

জরুরী পভরভস্থভেলে, সবেপ্রর্থি 911 নম্বলর  ল  রুন। সভহংসেোর ভি োর পভরবোরগুললোর জনে অনেোনে ভরলসোসে: 
• োতীয় গৃহ পিেিাতি হটলাইি ও চযাট: • োতীয় পিশু পিেিাতি হটলাইি: 

1-800-799-7233 www.TheHotline.org 1-800-422-4453 www.ChildHelp.org 

http://trailstowellness.org/
http://www.thehotline.org/
http://www.childhelp.org/


TRAILStoWellness.org 

© কপিরাইট ২০১৩ দ্য পরজেন্টস অব দ্য ইউপিভাপসিটি অব পিপিগাি।  সবিস্বত্ত সংরপিত। 
সবিজিষ হালিাগাদ্: ০৩/২৩/২০২০ 

 

 

িজি রাখজবি, আিিার পপ্রয়েিজদ্র েত্ন দিয়ার সজবিাত্তি উিায় হজলা পিজেরও েত্ন দিয়া। এই উজিগিূর্ি সিজয় 

আিিার পিজের প্রপত সহািুভূপতিীল আচরর্ করা গুরুত্বিূর্ি। েতটা সম্ভব দচষ্টা করুি: িেিাপ্ত ঘুিাি, িপুষ্টকর 

খাবার খাি, পদ্জি পকছুির্ িরীরচচি া ও  যাি করুি, সহায়ক উৎজসর সজে সংেুি থ্াকুি, এবং প্রজয়ােজি সাহােয 
চাি। 
 

 

আপভন যভে আপনোর সন্তোলনর সোিলল কনয়োর ক্ষিেো সম্পল ে  
উভেগ্ন হন, কসলক্ষলে এই ভরলসোসেগুললো সহোয়  হলে পোলর: 
স্থািীয় পরজসাসি 
ওয়ািজটজিা কাউপন্ট 

ওয়ািজটজিা কাউপন্ট কপিউপিটি দিন্টাল দহলথ্ (WCCMH) 

অযাজক্সস/সংকটকালীি িপরজষবা। ওয়ািজটজিা কাউপন্টর দে দকাি বাপসন্দ্ার 

েিয ২৪/৭ দ াি ও দিাবাইজল সংকটকালীি িপরজষবা: 734-544-3050 

পরপেওিাল অযালাজয়ন্স  র দহলপদ্ সু্কল (RAHS) দ াি: 734-

998-2163 

U-M সাইপকয়াপট্র্ক ইিাজেি পন্স সাপভি জসস (PES) 

দ াি: 734-936-5900 বা 734-996-4747 

ওজোি হাউস ১০-২০ বছর বয়সীজদ্র েিয ২৪/৭ সংকটকালীি দটক্সট ও 

দ াজির লাইি: 734-662-2222 

 
ওজয়ইি কাউপন্ট 

দডট্র্জয়ট স্বাস্থয িন্ত্রর্ালয় দ াি: 313-876-4000 

অথ্বা কল করুি 2-1-1 

দডট্র্জয়ট ওজয়ইি ইপন্টজেজটড দহলথ্ দিটওয়াকি  (DWIHN)  

িািপসক স্বাস্থয সংকটকালীি হটলাইি: 800-241-4949 (২৪/৭)  
313-833-2500 (সকাল ৮ টা - পবকাল ৪:৩০ টা দসাি- শুি) 

কপিউপিটি দকয়ার সাপভি জসস  

িতুি দরাগীজদ্র েিয: 313-389-7500 

বতি িাি দরাগীজদ্র েিয: দটপলজহলথ্ িপরজষবাপদ্ অযাজক্সস করুি এখাজি 

িথ্িইি গাইজডন্স দসন্টার 

ওজয়ইি কাউপন্ট দরপসজডন্ট অযাকজসস লাইি: 877-242-4140 ওজয়ইি কাউপন্ট 

২৪ ঘন্টা সংকটকালীি দহল্পলাইি: 800-241-4949 

 
োতীয় পরজসাসি 
দরাগ পিয়ন্ত্রর্ ও প্রপতজরা   দকিসিূহ 
(উজিগ ও দ্ুপিন্তা পিয়ন্ত্রর্) 

দরাগ পিয়ন্ত্রর্ ও প্রপতজরা  দকিসিূহ 
(আিিার িািপসক স্বাজস্থযর েত্ন) 

োতীয় আত্মহতযা প্রপতজরা  লাই লাইি  

1-800-273-8255 

োতীয় আত্মহতযা প্রপতজরা  লাই লাইি 

(দকাপভড-১৯ প্রাদ্ুভি াজবর সিয় িািপসক 

সুস্থতা) 

আজিপরকার উজিগ ও হতািা পবষয়ক 

সপিপত 

http://trailstowellness.org/
https://www.washtenaw.org/
https://umhs-rahs.org/
https://medicine.umich.edu/dept/psychiatry/patient-care/psychiatric-emergency-service
https://ozonehouse.org/
https://detroitmi.gov/departments/detroit-health-department
http://dwihn.org/
https://comcareserv.org/
https://comcareserv.doxy.me/
https://neguidance.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp
https://emergency.cdc.gov/coping/selfcare.asp
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/current-events/supporting-your-emotional-well-being-during-the-covid-19-outbreak/
https://adaa.org/finding-help/coronavirus-anxiety-helpful-resources
https://adaa.org/finding-help/coronavirus-anxiety-helpful-resources
https://adaa.org/finding-help/coronavirus-anxiety-helpful-resources
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