दुःखद घटना घटे पछि …..
समदाय, अभििावक तथा हे रचाहकतााहरुको लागि जानकारी
यस दुःखद एवं संकटको घडिमा अस्ट्रे भलयन रे िक्रस हरे क समदायसँि सँिै उभिएको ि । हाभमले संकटमा परे का
समदायलाइ संकट सामना िना र पनुःस्ट्थापपत हन सहयोि िदै आएको धेरै दशक िएकोले, दघाटनाले कसरी
सागथिाइ, पररवार र समदायलाइ असर िदा ि िनेर बझेका िौं । यस्ट्तो अवस्ट्थामा मछनसहरु त्यसमा पछन
बालबाभलकाहरु कमजोर, गचन्ततत वा िराएका हतिन ् । यो जानकारीले सहयोि िना सक्दि ।

1

के यो सामातय प्रछतक्रक्रया हो?

यस्ट्तो अवस्ट्थामा छनराश महसस हन सामातय हो । तर तपाँइलाइ कस्ट्तो महसस िइरहे को ि िनेर आँफले

बबस्ट्वास िने यकयन्क्तसँि कराकाछन िना र आँफ्नो हे रचाह िना महत्वपर्
ू ा हति । म छनकै तनावपर्
ू ा अवस्ट्थाबाट
िन्िए िनेर मनन िनह
ा ोस ् र अहहले आँफलाइ कस्ट्तो महसस िइरहे को ि िनेर ध्यान हदनहोस ् । सकेसम्म
आरामा िना अछन छनदाउन कोभसस िनह
ा ोस ्, स्ट्वस्ट््य खाना खानहोस ् र आँफलाइ सरक्षित महसस िराउने
कृयाकलापको लागि समय हदनहोस ् ।

संकटपर्
ू ा घटनाले हाम्रो शररर, हाम्रो हदमाि र हाम्रो सम्वतधहरुमा पछन असर िदा ि । केहह माछनसहरुले यस्ट्तो

घटना पछि बबपवध क्रकभसमका प्रछतकृयाहरु दे खाउन सक्दिन ् तर धेरै माछनसहरु पररवार, सागथिाइ एवं समदायको
सहयोि पाएमा समय सँिै राम्रोसँि पनुःस्ट्थापपत हन सक्दिन ् ितने करा बझ्न जरुरर ि ।
तनावपर्
ू ा घटनापछि तपाँइलाइ यस्ट्ता शाररररक असरहरु दे खा पना सक्दिन ्:








छनदाउन िाह्रो हने
माँसपेसीहरु दख्ने

पहहलेदेखख रहे का बबमाररहरु झन ् खराब हने (जस्ट्तै बाथ वा दम)
टाउको दख्ने र बातता होला जस्ट्तो हने
िटपटी हने

कनै करामा ध्यान हदन वा समस्ट्या समाधान िना िाह्रो हने

धेरै क्रकभसमका िावनाहरु आउने जस्ट्तै ररस, गचतता, िर, असहायपन, आत्मग्लाछन

दघाटनाले छनम्त्याएको तनाबका छय सामातय प्रछतकृया हन ् । धेरै जस्ट्तो यकयन्क्तहरुमा यस्ट्ता प्रछतकृयाहरु बबस्ट्तारै
हराँउदै जातिन ्, तर यस्ट्तो अवस्ट्था ४-६ हप्तापछि पछन रहहरह्रो िने सहयोि माग्न जरुरर हति ।
के म समाचार हेरौं?

दखद घटनाहँदा वा त्यसपछि घटनाको बारे मा जछत सक्दो जानकारर भलन मन लाग्न सामातय हो ।

यदृपप तपाँइले आँफलाइ चाहहएको जानकारी भलने र लिातार तनावपर्
ू ा जानकारी हेरेर वा सनेर आँफलाइ पनासक्ने
नकारात्मक असरबाट आँफलाइ बचाउने बबचमा सततलन कायम राख्न पदाि । धेरैजसोलाइ अत्यागधक रुपमा
संचारमा समय यकयछतत िरे मा तनाव झन ् बढे र जाति ।

बालबाभलकालाइ तनावपर्
ू ा तन्स्ट्वर र ध्वछनबाट पनासक्ने असर कम िना जरुरी हति ।
छनम्न उपायहरुले बालबाभलकामा तनावपर्
ू ा संचारको असर कम िना सक्दन ्:




मख्यतुः भिडियो वा तन्स्ट्वरहरु तनावपर्
ू ा हन सक्दिन ्
एउटै तनावपर्
ा ोस ्
ू ा भिडियो लिातार नहे नह

यस्ट्ता समाचार स्रोत प्रयोि िनह
ा ोस ् जसले तपाँइलाइ चाहहएको जानकारर हदन सक्दिन ्, नक्रक यस्ट्ता स्रोत
जसले एउटै दखद घटना वा भिडियो बारम्बार दोहोयााइरहतिन ्



बालबाभलकाले संचारमा आएको जानकारीलाइ भितन तररकाले बझ्न सक्दिन ् । उछनहरुलाइ संचारमा

कस्ट्तो जानकारर दे खे िनेर सोध्नहोस ् र उछनहरुको उमेर सहाँउदो हहसाबले छत कराहरु बझाउनहोस ् ।

मैले कसरी मेरा सागथिाइ र पररवारलाइ सहयोि िना सक्दि?

संकटकारी घटनाले िावनात्मक रुपमा िारी महसस िराउन सक्दि । छत प्रिावहरूको िम्िीरताका बावजद पछन
धेरै यकयन्क्तहरु सागथिाइ, पररवार तथा छिमेकीहरुको साथ पाएर छत प्रिावहरुबाट पनुःस्ट्थापपत हन सक्दिन ् ।

आफततहरुलाइ सहयोि िने मनसाय िएपछन केहह यकयन्क्तहरुलाइ कसरर प्रिावकारर सहयोि हदने ितने बारे मा
दपवधा हति र आँफले सहयोिका नाममा केहह नराम्रो ििा क्रक िनेर गचतता हति । तपाँइले आफततहरुलाइ

१

नोट िरा नहोस ् क्रक यो जानकारर हाम्रो आपतकालीन कायाक्रमबाट भलइएको हो ।

दुःखद घटना घटे पछि …..
समदाय, अभििावक तथा हे रचाहकतााहरुको लागि जानकारी
सहयोि िना छनम्न करा िना सक्नहति ।







आफ्नो पररवार र सागथिाइसँि समय बबताउन होस ् ।

सहयोिको प्रस्ट्ताव राख्नहोस ् र उछनहरुको करा सतनहोस ् ।
प्रिापवत िएका यकयन्क्तहरु प्रछत धैराय राख्नहोस ् ।

यकयन्क्तहरुलाइ चाहहए जछत समय, ठाउँ र धैयत
ा ा हदनहोस ् ।

आँफले कसरर सहयोि िना सक्ि िनेर सोध्न नहहन्ककचाउनहोस ् ।

मैले आफ्नो हे रचाह कसरर गनन सक्दछु?

संकटकारी घटना पछि अरुलाइ सहयोि र समथान िना आँफैमा तनाबपर्
ू ा हन सक्दि । समदायहरु, स्ट्वयंसेवकहरु,
सागथिाइ र पाररवाररक सदस्ट्यहरु जसले अरुलाइ सहयोि िदै िन ्, उछनहरुले आँफ्नो पछन हे रचाह िनप
ा दाि ।
केहह सझाबहरु:




राम्ररी आराम िनह
ा ोस ् ।

आँफ्नो खाना र शाररररक स्ट्वास्ट््यको हे रबबचार िनह
ा ोस ् ।

आँफ्ना सम्वतधहरुको हेरबबचार िरा नहोस ् । आँफ्नो नन्जकका यकयन्क्तहरुसँि कराकानी िनह
ा ोस ् र तपाँइ वा
तपाँइको िोरािोरीलाइ केहह सहयोिको खाँचो ि िने सहयोि माग्नहोस ् ।




आँफलाइ खसी हदने कराहरु िनह
ा ोस ् । सकेसम्म आँफलाइ रमाइलो हने कृयाकलापमा सहिागि हनहोस ् ।
आँफ्नो समदाय, छिमेक्रक तथा अतय समहहरुसँि सम्वतधमा रहनहोस ् । यकयन्क्तित वा पाररवाररक
हहसावमा एक्लो नरहनहोस ् ।

मैले केटाकेहटहरुलाइ के ितने?

तनावपर्
ू ा घटना पछि अभििावकहरुलाइ आँफ्ना िोरािोरीहरुको गचतता लाग्न सामातय हो । धेरै अभििावकहरुले
आँफ्ना बालबाभलकाले दे खाएको यकयबहार सामातय हो क्रक होइन िनेर वा आँफ्ना बालबाभलका लाइ कसरर सहयोि
िने िनेर गचतता लाग्दि ।

केटाकेहटले दे खाउने धेरै जस्ट्तो प्रछतकृया सामतय हतिन ्, तैपछन बालबाभलकाहरु कसरर तनावपर्
ू ा घटना पछि

पनुःस्ट्थापपत हतिन ् ितने करा उछनहरुको न्जवनका अभितन बयस्ट्कहरु कसरर आँफ पनुःस्ट्थापपत हतिन ् ितने

कराले दे खाँउि । त्यसैले बयस्ट्कहरुले आँफ्नो ध्यान राख्न महत्वपर्
ू ा हति । यसलाइ हवाइजहाजमा अन्क्सजनको

मास्ट्क लिाउने जसरर बझ्नहोस ् – तपाँइले अरुको हे रचाह िना सिम हन आँफ स्ट्यंमलाइ पहहले हे रचाह िरा नपिा
।

तनावपर्
ू ा घटनापछि बालबाभलकाले कस्ट्तो प्रछतकृया िदा िन ् िनेर तल केहह उदाहरर्हरु हदइएका िन ् ।

प्रछतकृयाहरु: नवजात भशश दे खख ५ वर्ा सम्मका भशशहरू – केहह सामातय प्रछतकृयाहरु:













पहहले जस्ट्तो औंला चस्ट्ने बाछनमा फक्रकाने

ओछ्यान भिजाउने वा अध्यारोमा िराउने
छनदाउन नसक्ने वा राछतमा िराउने

खानाखाने तररकामा वा बानीमा पररवतान

आँफबाट िटाउन समस्ट्या, एक्लै बस्ट्न नमातने

सानो करामा झन्स्ट्कने, आन्त्तने वा धेरै चकचक िने

चनौतीपर्
ू ा यकयवहारहरु

पररगचत यकयन्क्तहरु वा सामानहरुसँि िट्न नमातने

असरक्षित महसस िने वा फेरर त्यस्ट्तै घटना हति िनेर िराउने
नयाँ सीप, यकयहोरा वा आत्म-हे रपवचार यकयवहार िल्
ू ने
िराएको अनहार बनाउने

रुने, गचिाउने वा गचकचाउने

प्रछतकृयाहरु: ६ वर्ा दे खख ११ वर्ा सम्मका बालबाभलकाहरू – उछनहरुले मागथ हदइएका प्रछतकृया पछन दे खाउन

दुःखद घटना घटे पछि …..
समदाय, अभििावक तथा हे रचाहकतााहरुको लागि जानकारी
सक्दिन ् र त्यसका साथसाथै:












सन्जलै छनराश, गचन्ततत, बदमास र आक्रामक बतने
झििा सरुिने

क्रोध प्रदशान िने

चप लाग्ने र पररवार तथा सागथिाइबाट एन्क्लने
आत्मग्लाछन महसस िने

िावनात्मक रुपमा केहह महसस निने

आधारहीन शारीररक समस्ट्या को िनासो िने
कम उमेरको बकचा जस्ट्तो यकयबहार िने

सानो करालाइ ठलो बनाउने वा उदण्ि यकयबहार दे खाउने
ध्यान हदन, सतन र सम्झन नसक्ने

बबधालयमा हदएको कायाहरु राम्ररी निने

प्रछतकृयाहरु: १२ दे खख १८ वर्ा सम्मका बालबाभलकाहरू – उछनहरुले मागथ हदइएका प्रछतकृया पछन दे खाउन सक्दिन ्
र त्यसका साथसाथै:













घटनाको बारे मा वा घटनाको बेला आँफले धेरै िना सक्रकन िनेर आत्मग्लाछन महसस िने
छनरास बतने

बहढ सक्रक्रय बतने

पररवार र/वा उमेर समहबाट आँफलाइ एक्ल्याउने
घटे को घटनाको बारे मा कराकाछन िना नरुचाउने

घटनाको यादहरु एवं िरलाग्दो सपनाहरु दे ख्ने र सत्न नसक्ने
आँफ्नो हे रचाह िना कम िदै लाने
बहढ/कम खाने

बबधालय वा काममा िाह्रो महसस िने

पाररवार र सागथिाइसँिको सम्वतधमा सङ्घर्ा

असामान्जक यकयबहार प्रस्ट्तत िने (जस्ट्तै अनादर िने वा पवनाशकारी हने)
जोखखम मोल्ने वा खतरनाक यकयवहार दे खाउने

प्रछतकृयाहरु: १८ दे खख २५ वर्ा उमेरसमहहरू –मागथ हदइएका साथसाथै अतय प्रछतकृयाहरु:








पप्रयजनहरूलाई लािेको चोट र सम्पन्त्त नोक्सान िएकोमा िहन न्जम्मेवारी महसस िने
काम र पढाइको प्रछतबद्धताले बहढ तनाब महसस िने

पहहलेको दै छनक्रकमा जान र पहहले 'सामातय' लाग्ने काया को यकयवस्ट्थापन िना कहठनाई हने
आलस्ट्य वा केहह िना जोश नहने

स्ट्वततरता वा िोपनीयता हराएकोमा क्रोध दे खाउने वा खझँझो मातने
आँफ्नो जीवनको उद्देश्यमा प्रश्न िने

काम, अध्ययन र सामान्जक मािहरूलाइ प्राथभमकता हदन/वा यकयवस्ट्थापन िना कहठनाइ हने

िखारका यवाहरुको आँफ्नो पररवार बाहे क अतय सम्बतधहरु पछन हतिन ् जसलाइ उछनहरुले रे खदे ख िनप
ा दा ि । कोहह
आँफै पछन अभििावक िैसकेका हतिन ् । उछनहरुको आगथाक, कायालयको वा अतय न्जम्मेवारी पछन हन सक्दि ।

सम्पर्
ू ा बालबाभलका र यवाहरु, जनसकै उमेरका क्रकन नहन ्, उछनहरुलाइ अभििावकले राम्रो र एकै हहसाबको उदाहरर्
प्रस्ट्तत िना आवश्यक हति । बबशेर्तुः जीवन िङ्ि िएको बेलामा त झनै जरुरत पदा ि । उछनहरुलाइ यहद

अछतररक्त समथान आवश्यक ि िने कराकाछन िना आफ्नै उमेरसमहका यकयन्क्तहरु सम्पकामा िन ् ितने सछनन्श्चत
िनह
ा ोस ् ।

मैले मेरा बालबाभलकालाइ पररन्स्ट्थछतको सामना िना कसरर सहयोि िना सक्ि?
तनावपर्
ू ा घटना पछि अभििावकहरुले आँफ्ना बालबाभलकाहरुलाइ पररन्स्ट्थछतको सामना िना सहयोि िना चाहातिन ्
। केहह सझाबहरु यहाँ िन ् ।

दुःखद घटना घटे पछि …..
समदाय, अभििावक तथा हे रचाहकतााहरुको लागि जानकारी

के सहयोगी हुनसक्दछ:

तपाँइले पहहले आँफ्नो हे रबबचार िरा नहोस ्



उछनहरु के ितन चाहातिन ् सतनहोस ् । उछनहरुको प्रश्नको उत्तर हदनहोस ् ।



बालबाभलकालाइ के िएको हो िनेर जातन सहयोि िनह
ा ोस ् । इमानदार हनहोस ्। त्यमा आधाररत



जानकारी हदनहोस ्, अफवाह वा आशा होइन ।
िपवष्यबारे उनीहरूलाई आश्वस्ट्त पानह
ा ोस ् ।



बालबाभलकाले पररन्स्ट्थछत सामना िना सक्ने िइसकेपछि पहहले जस्ट्तो घरायभस काम वा न्जम्मेवारीमा



लिाउनहोस ् ।

छनयभमत दै छनक्रक बनाउन होस ् (सत्न ितदा अिाडि पढ्ने, खाना सँिै बसेर खाने, सँिै बसेर हटिी हे न)े



खेल्न र रमाइलो िना प्रोत्साहन िनह
ा ोस ् ।



पररवारका सदस्ट्यहरु सँिै बस्ट्न र एक अकाासँि रमाइलो िना समय भमलाउनहोस ् । हाँस्ट्नहोस ् ।



आँफ्नो िावना र बबचारहरु खलेर यकयक्त िनह
ा ोस ् । बालबाभलकाले यसैपछन छत कराहरु थाहा पाएका हतिन ् ।



पररवारमा िावनाहरु बाँड्न सक्ने वातावरर् बनाउनहोस ् तर िावनात्मक रुपमा िारी हने हहसाबले होइन ।



बालबाभलकालाइ रुन, तपाँइ वा घर वररपरर बस्ट्न, टाँभसन वा नन्जक हन हदनहोस ् ।



उछनहरुलाइ धतयबाद हदने वा प्रशंसा िने िनह
ा ोस ् ।



के कम सहयोगग हुन सक्दछ:
 बालबाभलकालाइ साहसी वा कठोर हन मांि िना









छिटै त्यो घटना िल्न पदाि ितने आस राख्न

उछनहरुले सक्नेितदा बहढ न्जम्मेवारी भलउन ् ितने आस राख्न
उछनहरुले िावना प्रदशान िरे िने ररसाउन

उछनहरुको कराहरु िन िनेर जबरजस्ट्ती िना वा यकयन्क्तित कराहरुमा चासो हदन
आँफले िना सक्ने ितदा बहढ प्रछतज्ञा िना

कराहरुमा ठे डि लिाउन – िावनाहरुलाइ िारी महसस निरर बालबाभलका साम यकयक्त िनह
ा ोस ्
मलाइ सबै हठक ि िनेर बाहाना िना

यहद तपाँइलाइ तनावपूर्ा घटना पछि पररन्स्ट्थछत सामना िना िाह्रो िएको ि िने छय संस्ट्थाहरुले थप
सहयोि िना सक्दिन ्:

नन्जकको गचक्रकत्सक वा /पाररवाररक गचक्रकत्सकलाइ सम्पका राख्नहोस ्
लाइफलाइनलाइ १३ ११ १४ मा फोन िनह
ा ोस ्

बबयोति ब्ललाइ १३०० २२ ४६३६ मा फोन िनह
ा ोस ्

बालबाभलकाको सहयोिी (क्रकड्स हे ल्पलाइन) लाइनलाइ १८०० ५५१ ८०० मा फोन िनह
ा ोस ्

यहद तपाँइलाइ थप जानकारर चाहहएमा अस्ट्रे भलयन रे िक्रसलाइ १८०० RED CROSS (७३३ २७६) मा सम्पका
राख्नहोस ् वा www.redcross.org.au/aftertheemergency ितने वेबसाइटमा जानहोस ् वा
contactus@redcross.org.au मा इमेल िनह
ा ोस ् ।

