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COVID-19 মহামারীর সময় শিশুদের ে ুঃখ এবং ক্ষশির সহায়িা প্রোন 

করা 
 
পরিরিত কারিা মৃতয ূি অরিজ্ঞতা হওয়াি পরি রিশুিা যত্ন এবং সমরবদনা পপরে োিবান হয়। 
প্রাপ্তবয়স্কিা রিশুরদি সামাে পদওয়াি পেরে সহায়তা কিরত পারিন তারদি রনিাপদ পবাধ কিরত 
এবং স্বাস্থ্ূকিিারব পিাক পােন কিরত সাহাযূ করি। এই রনরদে রিকাটি আপনাি রিশুরদি সারে েরত 
সম্পরকে  করোপকেরনি প্রস্তুত হওয়াি জনূ রবরিন্ন উপায় প্রদান করি, রবরিন্ন বয়রসি প াষ্ঠীি জনূ 
রক আিা কিা পযরত পারি এবং অরতরিক্ত সাহারযূি জনূ সংস্থ্ান প্রদান করি।  
 
ে ুঃদখর খবর জানাদনার জনয প্রস্তুি হওয়া 
 
েরতি পরি রিশুরদি রক বেরবন এবং রকিারব সহায়তা প্রদান কিরবন তা জানা পবি রবহ্বেকি 
পবাধ হরত পারি। এটি রবরিষ করি সরতূ যখন আপরনও পিাক পােন কিরেন এবং রনরজি 
আরব গুরে সামোরেন। 
 

• সম্ভব হরে, রিশুি রনকটতম বূরক্তি উরিৎ তারক খবিটি পদওয়া। সংরেরপ পবাঝান কখন 
এবং রকিারব পসই বূরক্ত মািা প রেন।  

• রিশুরদি প্রশ্ন োকরব এবং তারদি স্পষ্ট উত্তরিি প্ররয়াজন হরব। আর  তারদি প্রশ্ন কিরত রদন, 
তািপি আপনাি সব পিরয় আশ্বস্তকিিারব এবং সহজিারব তারক উত্তি রদন। "প্রস্থ্ান 
করিরেন," "িরে প রেন" এবং "আমিা তারক হারিরয়রে" জাতীয় বাকূাংি এরিরয় যান। 
রিশুরদি মরধূ আেরিক হওয়াি প্রবণতা পবরি, তাই রবমযতে  িাষা হয়ত তারদি িয় পাইরয় 
পদরব অেবা রবভ্রান্ত কিরব।  

• রিশুিা তারদি অনিুয রত বূক্ত কিরত িাইরব। তারদি একাকীত্ব পবাধ হরত পারি এবং তীব্র 
অনুিুরতি কািরণ তািা রবভ্রান্ত পবাধ কিরত পারি। তারদি জানান পয তািা যা পবাধ কিরে 
তা স্বািারবক। এটি কিাি একটি উপায় হে রনরজি অনুিয রতগুরে িা  কিা। তারদি আশ্বস্ত 
করুন পয আপরন িরয়রেন তারদি সাহাযূ কিাি জনূ এবং আপনািা এক সারে এই পরিরস্থ্রত 
পাি কিরবন। 

• রিশুরদি স্বািারবক দদনরিন কমেসযিী প্ররয়াজন হরব। পিারকি সমরয়ও রিশুিা দদনরিন কারজি 
রনিাপত্তা পেরক োিবান হয়। এটি COVID-19 রবশ্ববূাপী মহামািীি সময় কঠিন হরত পারি, 
রকন্তু রকেু দদনরিন কমেসযিী বজায় িাখরে তা রিশুরদি পযবেরনধোিনরযা ূতা এবং স্বােিূ 
প্রদান করি। 

 
বয়স অন যায়ী শবদবচনা 
 
রিশুরদি মানরসক এবং সামারজক রিো সমরয়ি সারে রবকরিত হয়। পয পরিবািগুরেরত পবি 
করয়কটি রিশু আরে, পসখারন প্ররতটি রিশু রিন্নিারব স্বজন হািারনাি অরিজ্ঞতা হয় এবং তািা 



 

রিন্নিারব তা প্রকাি করি, তারদি বয়রসি উপি রনিে ি করি। আিা কিরবন পয রিশুিা তারদি 
েরতি প্ররিয়াকিণ বহু বেি ধরি কিরব যত মৃতুূ সম্পরকে  তারদি পবাধিরক্ত বািরব। রবশ্ববূাপী 
মহামািীি সময় পরিবািগুরে প্রায়ই তািা পযিারব িান পসিারব পিাক পােন কিরত পারিন না। 
যরদ ধমীয় এবং সাংসৃ্করতক আিারিি জনূ দযিবতী রবকল্প োরক, তাহরে রিশুরদি অংিগ্রহণ কিরত 
রদন। রিেকিা এক গুরুত্বপযণে িয রমকা পােন করিন তারদি োেরদি সহায়তা কিাি পেরে এবং 
পকান মৃতয ূি পরি তারদি উৎসাহ পদওয়া হয় োেরদি পরিবারিি উরদরিূ তারদি হাত বারিরয় 
রদরত। তািা জানরত পারিন োেিা পকমন আরে, তারদি পিামিে ও সহায়তা প্রদান কিরত পারিন 
এবং পরিবািগুরেি সারে অংরিদারিত্ব কিরত পারিন রকেু সময় জরুি তারদি সহায়তা প্রদান কিাি 
জনূ। 
 

বয়দসর 
গ াষ্ঠী 

মৃিয য সম্পদকে  গবাঝা আপশন শক আিা করদি 
পাদরন 

আপশন শক করদি পাদরন 

খুব পোট 
রিশু এবং 
প্রাক-সু্করেি 
রিশুিা  
(বয়স 2-
5) 

• এখরনা িরবষূরতি কো 
িাবরত পারি না, তাই 
মৃতয ূি স্থ্ায়ীত্ব সম্পরকে  
বুঝরত পারি না।  

• পয বূরক্ত মািা প রেন 
তাি সম্পরকে  বাি বাি 
রজজ্ঞাসা কিরত পারি 

• বহু আরব  োরক যরদও তািা 
পসই আরবর ি নাম যারন না  

• ঘুম এবং খাওয়াি অিূারসি 
পরিবতে ন 

• পযরবেি অিূারস রিরি যাওয়া, 
পযমন বুরিা আঙুে পিাষা 
অেবা রবোনা রিজারনা 

• রযরন মািা প রেন তারক 
রনরয় রমোরমরে পখো 

• পেরে োকা, রবিক্ত হওয়া 
অেবা িা ী বূবহাি কিা 

• রিশুরদি জনূ সুরযা  দতরি 
করুন তারদি অনুিয রত বূক্ত 
কিাি জনূ পখোি অেবা 
িািীরিক রিয়াকোরপি 
মাধূরম। একটি অল্পবয়স্ক 
রিশুি জনূ পখো হে তাি 
অনুিয রত বূক্ত কিাি এবং 
সামাে পদওয়াি একটি 
উপায়।  

• রযরন মািা প রেন তাি 
সম্পরকে  কো বেুন।  

সু্করে 
যাওয়াি 
বয়রসি 
রিশুিা  
(বয়স 6-
12) 

• পবারঝ পয মৃতয ূ িযিান্ত 
রস্থ্রত, রকন্তু িাবরত 
পারি পসই বূরক্ত 
আবাি রিরি আসরত 
পারিন রকনা 

• িাবরত পারি রকিারব 
অনূিা এই হািারনাি 
অরিজ্ঞতা কিরে 

• পযরবেি অিূারস রিরি যাওয়া, 
পযমন বুরিা আঙুে পিাষা 
অেবা রবোনা রিজারনা  

• ঘুম এবং খাওয়াি অিূারসি 
পরিবতে ন।  

• মরনারযা  পদওয়ায় অসুরবধা, 
রনরজরদি এবং অনূরদি জনূ 
রিন্তা কিা অেবা অসুস্থ্ 
হওয়া বা মািা যাওয়া রনরয় 
দরুিন্তা কিা 

• একটি রনিাপত্তা এবং সুিরেত 
োকাি পবাধ প্রদান করুন।  

• রিশুরদি তারদি অনিুুরতগুরে 
রনরয় কো বেরত উৎসারহত 
করুন।  

• তারদি মরন করিরয় রদন 
রকিারব আপনািা এক সারে 
কাজ কিরেন রনিাপদ োকাি 
জনূ।  

• িািীরিক রিয়াকোপ 
উৎসারহত কিা।  

রকরিাি-
রকরিারিিা  

• মৃতয ূ সম্পরকে  আরিা 
পরিপযণে ধািণা োরক।  

• সতীেেরদি সারে মতৃয ূটি রনরয় 
আরোিনা কিরত পারি 

• উপেিূ োকুন, রকন্তু তারদি 
রনরজরদি মত করি পিাক 



 

(বয়স 13-
18) 

• রনকট কারিা মতৃয ূ 
পমরন রনরত অসুরবধা 
হরত পারি।  

• মরন কিরত পারি তািা 
রক মৃতয ূটি প্ররতরিাধ 
কিরত পািত।  

• প্রাপ্তবয়স্করদি বেরত পারি পয 
তািা কো বরে িায় না বা 
কো বোি প্ররয়াজন পনই।  

• অগ্রাহূতা, িার ি মরধূ রদরয় 
কাজ কিাি প্ররয়াজন, যাি 
িরে ঝুুঁ রক পনওয়া অেবা 
রনয়ম িাঙা পবরি পযরত 
পারি 

পােন কিরত বূবধান বজায় 
িাখুন।  

• রনয়রমত খবি পনওয়া মাধূরম 
সংযুক্ত োকুন।  

• আপনাি বা অনূরদি সারে 
কো বেরত, তাি সারে রযরন 
িরে প রেন তাি স্মৃরত িা  
কিরত তারদি উৎসারহত 
করুন।  

• সতীেেরদি সারে সংযুক্ত হরত 
এবং সহায়তাি অূাপ বূবহাি 
কিাি প্ররিষ্টারক সমেেন 
করুন। 

 

শনদজর যত্ন গনওয়া শিশুদের যত্ন গনওয়ার একটি অংি 
 
আপরন পযিারব রনরজি যত্ন পনন তাি পেরক রিশুিা িারো সামাে পদওয়াি পকৌিে রিখরত পািরব। 
এরত তািা আশ্বস্ত পবাধ কিরব পয আপরন তারদি জনূ এক িরক্তিােী সহায়ক হরবন এবং তারদি 
মানরসকিারব সহায়তা প্রদান কিরত পািরবন। বনু্ধ, আত্মীয়, ধমীয় বা আধূারত্মক সম্প্রদায় বা 
মানরসক স্বাস্থ্ূ পপিাদািরদি সারে সংযুক্ত োকরত এবং তারদি সাহাযূ গ্রহণ কিাি পিষ্টা করুন।  
 

কখন গপিাোশর সাহাযয শনদি হদব 
 
পিারকি উপস ে যা েয় মারসি পবরি সময় ধরি িরে অেবা পনরতবািকিারব রিশুরদি দদনরিন 
কাজকমে প্রিারবত করি, হয়ত এই অেে বহণ করি পয রিশুটিি পপিাদারি সাহারযূি প্ররয়াজন। 
উপসর েি মরধূ োকরত পারি আর ি বূবহারি রিরি যাওয়া (উদাহিণস্বরুপ, পেরে োকা অেবা 
রবোনা রিজারনা), ঘুমরত অসুরবধা, পনরতবািক পমজাজ, খািাপ মরনারযা  বা তাি প্রতূাহাি, রেরধ 
বদে হওয়া, অূােরকাহে বা মাদরকি বূবহাি, অেবা আত্মহতূাি রিন্তা।  
 
সাহাদযযর জনয সংস্থান  
• যরদ আপারন অেবা আপনাি রিশুি অরতরিক্ত সহায়তা বা সাহারযূি প্ররয়াজন হয়, NYC Well 

এি সারে পযা ারযা  করুন, এটি একটি প াপনীয় 24/7 পহল্পোইন পযখারন প্ররিেণপ্রাপ্ত 
কাউরেেিিা উপরস্থ্ত োরকন এবং 200টিিও পবরি িাষায় এই পরিরষবাটি উপেিূ। 888-
692-9355 এ কে করুন বা nyc.gov/nycwell এ িূাট করুন একজন কাউরেেরিি সারে কো 
বেরত। 
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• NYC Well ওরয়বসাইটটি রকেু সংখূক সসু্থ্তা এবং মানরসক সহায়তাি অূাপ প্রদান করি 
(অূাপসমযহ)যা আপনারক এবং আপনাি রকরিাি-রকরিারিরক একটি েরতি সামাে রদরত সাহাযূ 
করি। আরিা তরেূি জনূ nycwell.cityofnewyork.us/en/app-libraryপদখুন। 

• 844-863-9314 নম্বরি রনউ ইয়কে  পেট (NYS) COVID-19 মানরসক সহায়তা পহল্পোইন 
সপ্তারহ সাত রদন সকাে 8 পেরক িাত 10টা অবরধ উপেিূ। এই পহল্পোইনটিরত পপিাদািিা 
উপেিূ, যািা পসখারন পিানাি জনূ, সহায়তা প্রদান কিাি জনূ এবং পরিিযোি জনূ পিিািাে 
প্রদান কিাি জনূ উপরস্থ্ত োরকন। 

• আসরক্ত পকরেি (Center on Addiction) পহল্পোইন তারদি সহায়তা প্রদান করিন যািা মাদক 
অেবা অূােরকাহে বূবহাি রনরয় েিাই কিা রিশুরদি সহায়তা প্রদান করিন।  
855-378-4373 কে করুন অেবা drugfree.org/helpline-পত যান একজন কাউরেেরিি 
সারে কো বেরত। 

• Child Mind Institute (চাইল্ড মাইন্ড ইন্সটিটিউট), "Helping Children Cope with Grief" 
(শিশুদের শিাক সামলাদে সাহায্য কদর) এবং National Child Traumatic Stress Network 
(জাতীয় রিশু ট্রমাটিক পেস পনটওয়াকে) রনরদেিনা প্রদান কিরত পারি একটি রিশুরক রক বেরত 
হরব পিাক সামাে পদওয়াি পেরে।  

• পিাকপােনকািী রিোেীরদি সহায়তাি জনূ পকায়ারেিন রিেক, সু্কে কমী এবং বাবা-মারয়রদি 
জনূ রনরদে রিকা প্রদান করি যা রনরদেষ্টিারব রবশ্ববূাপী মহামািীি সময় রিশুরদি পিারকি পেরে 
প্ররযাজূ।  

 

 

 

পশরশস্থশির উপর শনর্ে র কদর শনউ ইয়কে  শসটি স্বাস্থয েপ্তর (NYC Health Department) পরামিেগুশি 
পশরবিে ন করদি পাদর।     5.21.20 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/app-library/
https://drugfree.org/article/get-one-on-one-help/
https://childmind.org/guide/helping-children-cope-grief/
https://childmind.org/guide/helping-children-cope-grief/
https://www.nctsn.org/resources/helping-children-with-traumatic-separation-or-traumatic-grief-related-to-covid-19
https://www.nctsn.org/resources/helping-children-with-traumatic-separation-or-traumatic-grief-related-to-covid-19
https://grievingstudents.org/

