بچوں کی آفات اور دیگر تکلیف دہ واقعات
سے نمٹنے میں مدد کرنا
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پرسکون رہیں اور اطمینان رکھیں

نگہداشت فراہم
کنندگان کے
لیے تجاویز

کسی تکلیف دہ اور ذہنی دباؤ والے واقعے پر آپ کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں اس کا اثر آپ کے بچوں پر پڑتا
ہے۔ اگر بچے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بے چین اور پریشان ہیں تو وہ خوفزدہ اور غیر محفوظ محسوس کر سکتے ہیں۔
آپ پرسکون رہ کر اور اپنے دباؤ اور بے چینی کو کم کرنے کے طریقے تالش کر کے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔
اس سے بچوں میں خود اعتمادی پھر سے بحال ہو جائے گی اور وہ خود کو محفوظ محسوس کریں گے۔ اگر آپ ہیجان
زدہ محسوس کرتے ہیں تو مدد طلب کریں۔ مدد کے لیے ،آپ فیملی اور دوستوں کے ساتھ کسی نیٹ ورک کا استعمال
کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں یا خدمات سے منسلک ہونے کے لیے  NYC Wellکو  888-692-9355پر کال کر
سکتے ہیں۔

جانیں کہ بچے کس طرح ذہنی تناؤ پر ردعمل دیتے ہیں
آفات اور دیگر تکلیف دہ واقعات بچوں کے محسوس کرنے ،سوچنے اور برتاؤ کرنے کے انداز کو متاثر کر
سکتے ہیں ،خاص طور پر اگر یہ واقعہ براہ راست آپ کے اپنے خاندان اور کمیونٹی کو متاثر کرے۔ یہ جاننا
ضروری ہے کہ کسی بھی عمر کے بچے مختلف طریقوں سے آفات اور تکلیف دہ واقعات پر ردعمل ظاہر کر
سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ ،کچھ رد عمل بچے کی عمر اور جو کچھ ہوا اسے سمجھنے کے لحاظ سے مختلف
ہو سکتے ہیں۔ نیچے دی گئی فہرستیں ایک رہنما ہیں ،لیکن یاد رکھیں کہ بچے ان طریقوں سے رد عمل ظاہر
کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھیوں سے ملتے جلتے ہیں اور جو مختلف ہیں۔
تمام عمر کے بچوں کے لیے عمومی رد عمل
• حقیقی طور پر بیمار ہوئے بغیر ،درد اور تکالیف جیسے سر درد ،پیٹ میں درد اورسینے میں درد وغیرہ کی
شکایت کرنا
• بے چینی ،خوف اور اداسی
• بھوک میں تبدیلیاں
• سونے میں مشکالت اور ڈراؤنے خواب
• برتاؤ میں اچانک تبدیلیاں
پری سکول کی عمر کے بچوں کے لیے مخصوص رد عمل
• بدن سے ِچمٹنا ،اندھیرے سے ڈرنا ،اکیلے سونے سے انکار کرنا
• جارحانہ رویہ جیسے مارنا ،الت مارنا اور دانت کاٹنا
• بستر پر پیشاب کرنا ،انگوٹھا چوسنا ،قبض
• یہ سمجھنا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہی آفت کا باعث بنا
ابتدائی اسکول کی عمر کے بچوں کے لیے مخصوص ردعمل
• بدن سے ِچمٹنا ،اندھیرے سے ڈرنا
• اسکول جانے سے کترانا یا اسکول کے کام میں دشواری کا ہونا
• ساتھیوں کے ساتھ مسائل

کسی آفت یا
دیگر تکلیف
دہ واقعہ کا
پیش آنا
بچوں کے
لیے دباؤ کا
باعث بن
سکتا ہے۔

اس حقائق نامہ
سے بچوں کی
تکلیف دہ واقعات
سے نمٹنے میں مدد
کرنے میں آپ کو
مدد ملے گی۔

تیرہ سال سے کم عمر بچوں اور تیرہ تا انیس سال کے بچوں کے لیے مخصوص ردعمل
• کردار سے ہٹ کر کچھ کرنا :سرکش یا جارحانہ سلوک ،خطرہ مول لینا جیسے منشیات یا الکحل کا استعمال
• معمول کی سرگرمیوں سے دستبرداری اور ان میں دلچسپی کا فقدان
• گھر اور اسکول کے مسائل

Urdu

بچوں کے لیے وقت نکالیں اور ان کے سواالت کے جوابات دیں
کسی بھی تکلیف دہ واقعہ کے بعد بچے الجھن اور خوف محسوس کر سکتے ہیں ،اور ان کے بہت سے
سواالت ہو سکتے ہیں۔ نوٹس لیں اور ان کی تشویشات کو تسلیم کریں۔ ان کے ساتھ اضافی وقت گزاریں۔ ان
کے سواالت کے جوابات دیں اور حقائق کو اس طرح بیان کریں کہ وہ سمجھ سکیں۔ بچے جو کچھ محسوس
کر سکتے ہیں اس کا انہیں اظہار کرنے دیں اور انہیں بتائیں کہ اس طرح کے احساسات کا ہونا تشویش کا
باعث نہیں ہے۔ بچوں کو یقین دالنے کی کوشش کریں کہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا کوشش کی جا
رہی ہے۔
خبریں دیکھنے کو محدود کریں
ٹی وی پر ،اخبارات میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی آفت
یا دیگر تکلیف دہ واقعات کے بارے میں خبریں بہت زیادہ
دیکھنے اور پڑھنے سے بھی بچوں کو پریشانی اور الجھن ہو
سکتی ہے۔ ان کے خبریں دیکھنے کے وقت کو محدود کرنے
کی کوشش کریں۔ جب وہ خبریں دیکھیں تو آپ بھی ان کے
ساتھ دیکھیں تاکہ آپ وضاحت کر سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

آپ اکیلے نہیں ہیں۔
مدد دستیاب ہے!

فیملی کے معموالت قائم رکھیں اور لچکدار رہیں
معموالت ہمیں معمول کے مطابق رہنے اور کنٹرول کا احساس دالتے ہیں۔ ملتے جلتے معموالت کو زیادہ
سے زیادہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں ،اور لچکدار بنیں تاکہ آپ تبدیل شدہ حاالت کے مطابق خود کو
ڈھال سکیں۔ اس سے آپ کو اور بچوں کو ان حاالت سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ درج ذیل کام کرنے کی
کوشش کریں:
• بنیادی معموالت رکھیں ،جیسے فیملی کے کھانے کے اوقات اور سونے کے وقت کی کہانیاں۔
• صحت مند معموالت رکھیں جو یقینی بنائیں کہ بچے اچھی طرح کھاتے ہوں ،کافی سوتے ہیں اور کچھ
جسمانی سرگرمی کرتے ہوں۔
• اگر ضرورت ہو تو عارضی طور پر اصول اور توقعات میں نرمی کریں ،بشمول اگر بچے رات میں
ڈرتے ہوں تو روشنی آن کر کے انہیں سونے دیں یا اگر ضرورت ہو تو عارضی طور پر کسی دوسرے
کمرے میں سال دیں۔
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چیٹ کریں:

مربوط رہیں
اگر بچے کسی تقریب کی وجہ سے گھر پر ہیں تو خاندان کے دیگر افراد اور دوستوں کے ساتھ رابطے
میں رہنے میں ان کی مدد کریں۔ جب لوگوں سے آمنے سامنے مالقات کرنا محفوظ یا ممکن نہ ہو ،تو فون
کال کرنا ،ای میل لکھنا اور سوشل میڈیا کی سائٹس کے ذریعے رابطہ قائم کرنا رابطہ کرنے کے اچھے
طریقے ہیں۔
بچوں کو شامل کریں
کسی واقعے کے بعد بچوں کو تعمیر نو کی کسی بھی کوشش میں شامل کریں۔ ایک ساتھ مل کر نئے مستقبل
کی منصوبہ بندی اور تعمیر بحالی کو فعال کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ بچوں کو وہ کام دیں جو وہ کر
سکتے ہیں ،اور انہیں ان کاموں پر توجہ دینے دیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ خاندانی ہنگامی منصوبوں کی مشق
کرنے سے مستقبل کی آفات کے بارے میں بے چینی کم بھی ہو سکتی ہے۔
جانیں کہ کب اور کہاں مدد مانگنی ہے
اگر بچوں کو ان حاالت سے نمٹنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ،مشاورت ،بحران کی صورت میں مداخلت،
ساتھیوں کی مدد اور نگہداشت کے لیے حوالہ جات جیسی خدمات سے منسلک ہونے کے لیے NYC Well
کو کال کریں۔  NYC Wellمفت ،رازدارانہ اور انگریزی ،ہسپانوی یا مینڈارن  /کینٹونیز میں  7/24دستیاب
ہے ،جبکہ ترجمہ  200سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔ بات کریں:
888-692-9355۔ چیٹ کریںnyc.gov/nycwell :۔

nyc.gov/nycwell

