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COVID-19 এ শিশু, কিশ�োর ও
তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থান
বিষয়ক নির্দেশিকা

অনেক তরুণ নিউ ইয়র্কবাসী বিপর্য স্ত, বিষন্ন, উদ্বিগ্ন ও ভীত ব�োধ
করছেন। এই নির্দেশিকাটিতে উচ্চ মান সম্পন্ন মানসিক স্বাস্থ্য
বিষয়ক তথ্য এবং সেবা অন্তরভু ্ ক্ত রয়েছে যা সহায়তা করতে পারে।
এই নির্দেশিকার সকল সংস্থান বিনামূল্যে এবং ফ�োন, টেক্সট বা
অনলাইনে অ্যাক্সেস করা যাবে।

এই নির্দেশিকাটি কাদের জন্য:
• শিশু, কিশ�োর ও তরুণ
• অভিভাবক ও কেয়ারটেকার
• তরুণদের নিয়ে কাজ করেন এমন পেশাজীবী

কিশ�োর ও তরুণদের জন্য সংস্থানসমূহ (13-24)
শিখুন
আপনি কেমন ব�োধ করছেন তা বুঝতে পারলে এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে
শিখতে পারলে তা সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত মুক্তির ব্যাপারে সহায়ক হতে
পারে।
• কিডসহেলথের একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও যা তরুণদের মধ্যে বিষন্ন
অনুভূতিগুলিকে বিশ্লেষণ ও স্বাভাবিক করে এবং মানিয়ে নেওয়ার
ক�ৌশলগুলি ভাগাভাগি করে।
• তরুণদের স্বাস্থ্য তরুণদের সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের উপর একটি
শিক্ষামূলক সংস্থান।
• প্রেস পজেজ মন�োয�োগিতার উপর 10টি অ্যানিমেটেড ভিডিও যা
কিশ�োরদেরকে বিপর্যস্ত করে ত�োলা সাধারণ মানসিক চাপগুলি ম�োকাবিলা করতে
সাহায্য করে।
• UNICEF এর তরুণদের জন্য 6টি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ক�ৌশল
COVID-19 এর সময় তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য।

কথা বলুন এবং সংযুক্ত হ�োন
পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সাথে য�োগায�োগ রাখলে তা আপনাকে উদ্বেগের সাথে
মানিয়ে চলতে, মানসিক চাপ কমাতে এবং ইতিবাচক থাকতে সহায়তা করতে
পারে।
• OK2TALK হল�ো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভ�োগা কিশ�োর ও তরুণদের জন্য একটি
অনলাইন কমিউনিটি যেখানে তারা তাদের সুস্থতা, ট্র্যাজেডি, সংগ্রাম বা আশা
সম্পর্কি ত ব্যক্তিগত গল্পগুলি ভাগাভাগি করার সুয�োগ পায়।
• টিন টক মানসিক চাপ ও মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কি ত তথ্য ভাগাভাগি করে,
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেয় এবং বন্ধুদের সহায়তায় পরামর্শ প্রদান
করে।
• সীজ দ্য অকওয়ার্ড জেড ফাউন্ডেশন ও অ্যাড কাউন্সিল থেকে, পরিবার ও
বন্ধু‑বান্ধবের সাথে সংযুক্ত হওয়ার এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার ক�ৌশলগুলি
উপস্থাপন করে।
• টিন লাইন অনলাইন রাত 8:30 টা-12:30টা পর্যন্ত কথা শুনতে, উদ্বেগসমূহ
স্পষ্ট করতে এবং বিকল্পসমূহ অনুসন্ধান করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিশ�োরদের মাধ্যমে
সহায়তা প্রদান করে।

সহায়তা চান
যদি আপনার মানসিক চাপের লক্ষণগুলি অতিমাত্রায় বেড়ে যায়, তাহলে
মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে য�োগায�োগ করার অনেকগুলি বিনামূল্যে,
গ�োপনীয় উপায় রয়েছে যারা সাহায্য করতে পারেন। নিচের একটি সেবার
সাথে য�োগায�োগ করুন।
• NYC Well অভিবাসন অবস্থা নির্বিশেষে 200টিরও বেশি ভাষায়, সপ্তাহে 7 দিন
24 ঘণ্টা বিনামূল্যে ও গ�োপনে মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি নিরাময় সেবা প্রদান
করে। 1-888‑NYC‑WELL (692‑9355) নম্বরে কল করুন অথবা “Well”
লিখে 65173 নম্বরে টেক্সট করুন। আপনি অনলাইনে nyc.gov/nycwell এ
চ্যাটও করতে পারেন।
• ক্রাইসিস টেক্সট লাইন সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘণ্টা বিনামূল্যে সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত
সহায়তা ও তথ্য প্রদান করে। সঙ্কট সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য “HOME” লিখে
741741 নম্বরে সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘণ্টা বিনামূল্যে টেক্সট করুন।
• ULifeline কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থান প্রদান করে। দ্রুত
সহায়তা্র জন্য “START” লিখে 741-741 নম্বরে টেক্সট করুন অথবা
1‑800‑273-TALK (8255) নম্বরে কল করুন।
• সিটি ইউনিভার্সিটি অভ নিউ ইয়র্কে র (CUNY) শিক্ষার্থীদের জন্য
ভার্চু য়াল পরামর্শের অ্যাপয়েন্টমেন্ট।
• দ্য ট্রেভর প্রোজেক্ট এতে LGBTQ তরুণ এবং তাদের প্রিয়জনের জন্য
একটি 24/7/365 আত্মহত্যা প্রতির�োধ এবং সঙ্কট হস্তক্ষেপ হটলাইন রয়েছে।
1‑866‑488‑7386 নম্বরে কল করুন।
• দ্য ন্যাশনাল সুইসাইড প্রিভেনশন লাইফলাইন সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘণ্টা দুর্দশায়
থাকা মানুষদেরকে বিনামূল্যে গ�োপন সহায়তা, আপনাকে বা আপনার প্রিয়জনকে
প্রতির�োধ ও সঙ্কট সংক্রান্ত সংস্থানs এবং পেশাদারদের জন্য শ্রেষ্ঠ চর্চার সুয�োগ দেয়।
1‑800‑273‑8255 নম্বরে কল করুন।

অভিভাবক, কেয়ারগিভার এবং তরুণ নিউ ইয়র্কবাসীদের
নিয়ে কাজ করা মানুষদের জন্য সংস্থানসমূহ
আপনার জীবনে তরুণদের সাথে সহায়তামূলক কথ�োপকথনের পরামর্শ
1. আপনার জীবনের শিশু, কিশ�োর বা তরুণকে নিয়ে নিয়মিত চেক ইন করতে
চেষ্টা করুন যাতে করে তারা কেমন অনুভব করে, কী জানে এবং কী নিয়ে তারা
ভীত থাকে তা আপনি জানতে পারেন। আলাপচারিতামূলক ও ক�ৌতু হলী কন্ঠে কথা
বলুন।
2. “আমি বুঝতে পারছি…” বা “এমনটা অনুভব করা স্বাভাবিক” –এ ধরনের
ইতিবাচক ভাষায় তাদের অনুভূতি ও উদ্বেগসমূহকে সমর্থন করুন।
3. তাদেরকে অনুসরণ করুন এবং তাদেরকেই কথপ�োকথনটি চালিয়ে যেতে
দিন। নতু ন আক্রান্ত বা মৃতের সংখ্যার মত�ো COVID-19 সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য
"অতিমাত্রায় ভাগাভাগি" করা এড়িয়ে চলুন কারণ তা ভীতি সৃষ্টি করতে পারে।
4. সৃজনশীল ধারণাগুলির মাধ্যমে সহয�োগিতা করার জন্য তারা কী করতে
পারে তার প্রতি মন�োয�োগ দিন যাতে তাদের উদ্দীপনা তাদেরকেই ফিরিয়ে
দিতে পারেন অথবা সেটি আর�ো বাড়িয়ে তু লতে পারেন।
5. সহয�োগিতা চাওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করুন তাদের সাথে
যথাযথ সংস্থান ভাগাভাগি করুন।
TeenMentalHealth.org এ সহায়তামূলক কথ�োপকথনের আর�ো পরামর্শ সম্পর্কে
জানুন ।

অভিভাবক ও কেয়ারগিভার
শিখুন
COVID-19 কিভাবে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছে
তা বুঝতে পারলে তা আপনার জীবনে শিশু, কিশ�োর এবং তরুণদের আর�ো
ভাল�োভাবে সহায়তা করার ব্যাপারে উপকারী হতে পারে।
• সংক্রামক র�োগের প্রাদুর্ভাব কীভাবে আপনার পরিবারকে
সংবেদনশীলভাবে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে পথনির্দেশনা, বিভিন্ন
বয়সীদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং আপনার পরিবারকে মানিয়ে নিতে সহয�োগিতা
করার কার্যকলাপ, ন্যাশনাল চাইল্ড ট্রমাটিক স্ট্রেস নেটওয়ার্ক হতে।
• চাইল্ড ট্রেন্ডস হতে COVID-19 মহামারীতে শিশুদের স্থিতিস্থাপকতার
প্রসারের 5টি উপায়।
• চাইল্ড মাইন্ড ইন্সটিটিউট অ্যা সিম্পটম চেকার সম্ভাব্য মানসিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ
এবং সাধারণ লক্ষণগুলি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।
• জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে আপনার সন্তানের সুস্থতা রক্ষা করা বিষয়ক
নিবন্ধগুলির একটি মেনু, সেসামি স্ট্রিট ইন কমিউনিটিজ হতে।
• দ্যা ক্রিয়েটিভ কারিকুলাম রেডির�োজ প্রোগ্রাম সংবেদনশীল স্বাস্থ্য এবং
COVID-19 প্রসঙ্গে কেয়ারগিভারদের প্রায়শ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য
বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত, গবেষণা-চালিত ভিডিও।
• প্যারেন্টিং এর উপরে একটি COVID-19 ফেসবুক লাইভ চ্যাট এ অংশগ্রহণ
করুন, চাইল্ড মাইন্ড ইন্সটিটিউট হতে।
• NYC Well অ্যাপ লাইব্রেরি অনুসন্ধান করুন, যা আপনার নিজের স্বাস্থ্য ও
সংবেদনশীল সুস্থতায় সহায়তা করতে সঠিক অ্যাপ বা অনলাইন টু লটি খুজে
ঁ পেতে
সাহায্য করতে পারে।

কথা বলুন এবং সংযুক্ত হ�োন
নিয়মিত সহায়তামূলক কথ�োপকথন তরুণদের জীবনে সান্ত্বনার একটি
গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে।
• অভিভাবকদের জন্য একটি পরামর্শ পত্র যাতে তারা তাদের সন্তানদের সাথে
কর�োনাভাইরাস নিয়ে আল�োচনা করতে পারেন, ন্যাশনাল চাইল্ড ট্রমাটিক স্ট্রেস
নেটওয়ার্ক হতে।
• শিশু ও তরুণদের ভয় নিয়ে তাদের সাথে কথা বলার জন্য
কেয়ারগিভারদের সহায়তায় একটি পরামর্শ পত্র, এবং উদ্বেগ কমান�োর
জন্য একটি আদর্শ ইতিবাচক পদক্ষেপ, ন্যাশনাল অ্যাস�োসিয়েশন অভ স্কুল
সাইক�োলজিস্টস এবং ন্যাশনাল অ্যাস�োসিয়েশন অভ স্কুল নার্সেস হতে।
• ছ�োট্ট শিশুরা সঙ্কটের সময় কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে এবং
তাদেরকে সেরে উঠতে সাহায্য করার উপায়সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত
বিবরণ, ন্যাশনাল চাইল্ড ট্রমাটিক স্ট্রেস নেটওয়ার্ক হতে।
• কেয়ারগিভাররা কিভাবে শিশুদেরকে সহায়তা দিতে পারেন সে বিষয়ে একটি
অ্যামেরিকান সাইন ল্যাঙ্ গুয়েজ (ASL) ইউটিউব ভিডিও।

করুন
বয়স-উপয�োগী কাজগুলি সহায়তা প্রদান করতে পারে, স্থিতিস্থাপকতা
বিকাশে সহায়তা করতে পারে এবং তরুণদের মধ্যে ব�োধশক্তি উন্নীত করতে
পারে।
• শিশুদেরকে ব্যস্ত রাখতে এবং জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে তাদের স্থিতিস্থাপকতা গঠন
করতে সাধারণ কার্য কলাপ সেসামি স্ট্রিট ইন কমিউনিটিজ হতে।
• #COVIBOOK: সাপ�োর্টিং অ্যান্ড রিঅ্যাশুয়ারিং চিলড্রেন অ্যারাউন্ড দ্য
ওয়ার্ল্ড কর�োনাভাইরাস সম্পর্কি ত একটি শিশু-বান্ধব ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং এটি
25টিরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।
• “মাই হির�ো ইজ ইউ” COVID-19 আক্রান্ত একাধিক দেশে গল্পের মাধ্যমে
বিকশিত একটি সচিত্র শিশুত�োষ বই।
• দ্য “লার্ন অ্যাবাউট কর�োনাভাইরাস কালারিং বুক” 5 বছর বয়স পর্যন্ত
শিশুদের জন্য, সেসামি স্ট্রিট এবং পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভি স হতে।
• হেল্প কিডস ক�োপ হ�োয়াইল শেল্টারিং ইন প্লেস এর মধ্যে অ্যামেরিকান
অ্যাকাডেমি অভ চাইল্ড এবং অ্যাডলসেন্ট সাইকিয়াট্রি হতে প্রস্তাবিত কার্যকলাপগুলি
অন্তর্ভুক্ত।

সহায়তা চান
আপনার জীবনের তরুণদের - বা অভিভাবক বা কেয়ারগিভার হিসেবে যদি
আপনার - মানসিক চাপ বা বিষন্নতা খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে সাহায্যের
জন্য য�োগায�োগ করুন। বিনামূল্যে, গ�োপনীয় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা উপলভ্য।
• COVID-19 এর সময় শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের জন্য টেলি-মানসিক স্বাস্থ্য
সেবা উপলভ্য: শিক্ষা বিভাগের টেলি-মানসিক স্বাস্থ্য ইনডেক্সে ভিজিট
করুন.
• NYC Well গ�োপনীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি নিরাময় সেবা প্রদান
করে। প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতারা অভিবাসন অবস্থা নির্বিশেষে আপনাকে
200টিরও বেশি ভাষায় সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘণ্টা সহায়তা প্রদান করতে পারেন।
1‑888‑NYC‑WELL (692-9355) নম্বরে কল করুন অথবা “Well” লিখে
65173 নম্বরে টেক্সট করুন অথবা অনলাইনে nyc.gov/nycwell এ চ্যাট করুন।
• নিউ ইয়র্ক স্টেটের COVID-19 ইম�োশনাল সাপ�োর্ট হেল্পলাইন
কর�োনাভাইরাস জরুরি অবস্থার কারণে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মুখ�োমুখি মানুষদের
সহায়তা প্রদান করে। হেল্পলাইনে পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্য কর্মীসহ স্বেচ্ছাসেবকরা
কর্মরত আছেন যারা সঙ্কটকালীন পরামর্শের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। 844-863-9314
নম্বরে কল করুন।
• সিটি-পরিচালিত, অলাভজনক এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্লিনিকাল
মানসিক স্বাস্থ্য সেবা অবস্থান অনুসারে: NYC Well সার্ভি স ফাইন্ডার
ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।
• শিশু ও কিশ�োরদের জন্য বিনামূল্যে ও স্বল্প খরচে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা:
NYC ডিপার্টমেন্ট অভ হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল হাইজিন সার্ভিসেস পেজে
ভিজিট করুন।
• নিউ ইয়র্ক সিটিতে স্বল্প-আয়ের, বিমাবিহীন এবং স্বল্প বীমাধারী ব্যক্তিদের
জন্য উপলভ্য মানসিক স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক সেবা: হেলথ ইনফরম্যাশন
টু ল ফর এমপাওয়ারমেন্ট (HITE) ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।
• গুরুতর মানসিক অস্থিরতার শিকার শিশু ও তরুণদের জন্য সহায়তা
যাদের নিবিড় চিকিৎসা প্রয়�োজন হতে পারে: চিলড্রেন'স সিঙ্গেল পয়েন্ট
অ্যাক্সেসে ভিজিট করুন।

যে সকল মানুষ তরুণদের নিয়ে কাজ করেন
শিখুন
COVID-19 মহামারী কিভাবে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব
ফেলছে তা গভীরভাবে বুঝতে পারলে সেটি আপনাকে শিশু, কিশ�োর এবং
তরুণদের আর�ো ভাল�োভাবে সহায়তা করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।
• ওয়াইড ওপেন স্কুলের অনলাইন প�োর্টাল প্রশিক্ষকদের জন্য চাপ-হ্রাস,
সামাজিক-সংবেদনশীল শিক্ষা এবং ধ্যান সংক্রান্ত সংস্থান ভাগাভাগি করে।
• ক্ষতির উপর শিশুদের বইয়ের একটি তালিকা জন্ম থেকে 8 বছর বয়সী
শিশুদের জন্য যারা বাবা বা মা অথবা ক�োন�ো প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছে, ন্যাশনাল
অ্যাস�োসিয়েশন ফর দ্য এডু কেশন অভ ইয়াং চিলড্রেন হতে।
• ঘরে বা কমিউনিটিতে, জন্ম থেকে 8 বছর বয়সী শিশুদেরকে মানসিক
চাপ ও সহিংসতার সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য সংস্থানসমূহ
ন্যাশনাল অ্যাস�োসিয়েশন ফর দি এডু কেশন অভ ইয়াং চিলড্রেন হতে।

মানিয়ে নিন ও সহায়তা করুন
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং COVID-19-নির্দিষ্ট যন্ত্র তরুণদের পক্ষে আপনার
কাজকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে
• দ্যা টু লকিট “COVID-19 অ্যান্ড ইনফ্যান্ট অ্যান্ড আর্লি চাইল্ডহুড মেন্টাল
হেলথ কনসালটেশন: হাউ টু প্রোভাইড সার্ভিসেস হ�োয়েন এভরিথিং ইজ
ডিফরেন্ট” COVID-19 সংকটের জন্য শৈশবকালীন মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শের
সাথে প্রোভাইডারদের মানিয়ে নিতে সহায়তা করে, জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির
সেন্টার অভ এক্সিলেন্স ফর ইনফ্যান্ট অ্যান্ড আর্লি চাইল্ডহুড মেন্টাল হেলথ
কনসালটেশন হতে।
• দ্য ওয়েবিনার “জেলাস অ্যাডভ�োকেসি ডিউরিং COVID-19: প্র্যাক্টিকাল
টিপস অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাক্টিসেস” ছ�োট শিশু এবং তাদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব
করে কিভাবে পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কি ত ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে।
• “ওয়েবিনার সিরিজ: অ্যাড্রেসিং অ্যাবিউজ অ্যান্ড নেগ্লেক্ট ডিউরিং
COVID-19” COVID এর সময় গালাগালি এবং অবহেলার সম্ভাবনা কভার করে
এবং ক্লিনিশিয়ান, হ�োম ভিজিট, শৈশবকালীন শিক্ষক এবং শিশু কল্যাণ কর্মকর্তাদের
ভূ মিকা চিহ্নিত করে, জির�ো টু থ্রি হতে।
• দ্য ন্যাশনাল সুইসাইড প্রিভেনশন লাইফলাইন সপ্তাহে 7 দিন 24 ঘণ্টা দুর্দশায়
থাকা মানুষদেরকে বিনামূল্যে গ�োপন সহায়তা, আপনাকে বা আপনার প্রিয়জনকে
প্রতির�োধ ও সঙ্কট সংক্রান্ত সংস্থান, এবং পেশাদারদের জন্য শ্রেষ্ঠ চর্চার সুয�োগ দেয়।
1‑800‑273‑8255 নম্বরে কল করুন।
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