आदरणीय आमाबव
ु ा, अभििावक र बाल स्याहार-कर्ााहरू,
म मेरो ल्यापटप सामु 'आफै-गररने आइसोलेसन' मा बस्ने र यस चन
ु ौतर्पण
ू ा
समयमा थप्र
ु ै अमेररकीहरूले अनि
ु व गने कुरा मैले आफ्नो छालामा अनि
ु व

गरे को हुनाले उहााँहरूको पररवारहरूले कठिन समयको सामना गदाा
आमाबव
ु ाहरूलाई तनदे शन गरे को लगिग र्ीस वर्ाको अनि
ु वबाट केही उपाय
तनकालेर सायद म उहााँहरूको लागग उपयोगी हुन सक्छु।

संकटमा बालबाभलकाको नक्कल गने सीपहरू बढाउाँ दै र लगचलोपन प्रवर्द्ान

गदै , पररवारहरूलाई बभलयो बनाउने अवसरहरू हुन्छन ् िन्ने कुरामा मलाई
सधैँ ववश्वास लाग्थ्यो।
म र्पाईंसाँग बालबाभलका र पररवारहरूलाई संकट, एक्यट
ु र क्रोतनकमा मद्दर्
गरे का केही रणनीतर्हरू साझा गरे र, र्पाईं आउाँ दो अतनश्श्चर्ाहरूलाई

सम्हाल्न थप बभलयो हुनह
ु ु नेछ र भित्री शाश्न्र् र समद
ु ायको ववचारका केही
उपाय प्राप्र् गनह
े िन्ने आशा गछुा- दव
ुा ु नछ
ु ै उपायले हाम्रो अति बढ्दो
र्ररकाहरूलाई सगू चर् गनेछ।

पठहले, धेरै मातनसहरूलाई पररवर्ानको साथमा नक्कल गना कठिन हुन्छ
िन्ने कुरा याद राखौं। अको हप्र्ा वा अको मठहनाको लागग पतन योजना

बनाउन नसक्नु ववभशष्ट रूपमा कठिन हुन्छ। हामी अपररगचर् व्यश्क्र्को
सामना गनप
ुा दाा, तनयन्त्रणमा नहुनु हामी सबै, वयस्क र बालबाभलकाको लागग
सामान्य हो, समाकाभलन रहनको लागग, मनोवैज्ञातनक सर्ा भमलाउनु िनेको
'िावनात्मक तनयमन नमान्न'ु हो।

मैले हामी र हाम्रा पररवारहरूलाई थप शान्र् महसस
ु गराउनमा मद्दर् गना

भसकेको उपाय यहााँ छ, हामी बढ्दो रूपमा एकसाथ आइसोलेट िएको र 'साँगै

िएको' महसस
ु गने पररवर्ानसाँग कसरी बााँच्ने िनी भसकेअनस
ु ार थोरै झको
लाग्थने छ।

1. र्पाईंका बालबाभलकाले र्पाईं कस्र्ो महसस
ु गनह
ुा ु न्छ, कसरी बोल्नह
ु ु न्छ र
कस्र्ो व्यवहार दे खाउनह
ु ु न्छ िन्ने बारे मा सक्रक्रय रूपमा ध्यान ठदाँ दै
हुनह
ु ु न्छ।

साना बालबाभलकाहरू पतन उहााँहरूले गचन्र्ा भलनप
ु छा वा पदै न िनी थाहा
पाउन सरु
ु मा र्पाईंलाई हे नह
ुा ु न्छ। उहााँहरूले र्पाईंको शब्द, टोन

सन्
ु नह
ु ु न्छ, र्पाईंको क्रक्रयाकलापहरू हे नह
ुा ु न्छ, र्पाईंको मनश्स्थतर्मा

प्रतर्क्रक्रया जनाउनह
ु ु न्छ। उहााँहरूले अरूहरूसाँगको र्पाईंको कुराकानी लक
ु ेर
सन्
ु नह
ु ु न्छ र आफ्नो (प्राय: गलर्ी) तनष्कर्ामा पग्थु नह
ु ु न्छ।

यसले यो माहामारी हाम्रा सबै अनि
ु वहरूमा अद्ववर्ीय छन ् िन्ने कुरा

अपनाउन हल्का सरु क्षिर् हुन्छ िनी िनेको छ। जानकारी िण्टाको
ठहसाबले अद्यावगधक हुने र भसफाररसहरू तनयभमर् रूपमा पररवर्ान हुने
िएकाले, वयस्कहरूले हाम्रो संसार मागथको र्र र भित्रको बाठहर छ िनी
महसस
ु गनुा सामान्य हो- हाम्रो गचन्र्ा सामान्य हो।
र्पाईंले यस बारे मा के गना सक्नह
ु ु न्छ?
र्पाईंको अनि
ु वहरू बारे अको स्याहार गने वयस्कसाँग कुरा गनुा उपयोगी
हुन्छ (बालबाभलकाको श्रवणभसमा बाहे क); र्पाईं िववष्य बारे गचश्न्र्र् र
अतनश्श्चर् महसस
ु गदाा र्पाईंको जीवनमा अरू समय आफैलाई
सम्झाउने; आज र िोलीको लागग मात्र आफ्नो पररवारको लागग योजना

भसजाना गनुा उत्पादनशील र गनायोग्थय हुन सक्छ- सडक र्ल धेरै हे ना
सम्िव नहुनसक्छ र र्पाईंलाई झन तनयन्त्रण बाठहर तनम्त्याउाँ न सक्छ।

2. ठदनमा र्ाभलका बनाउनह
ु ोस ्। , जस्र्ो र्ाभलकामा पतन हामी साँगै खेल्दा

र स्वर्न्त्र रूपमा खेल्ने समय हुाँदा। (वास्र्वमा, यो र्पाईंको बच्चाको एक्लै
खेल्ने उमेर र योग्थयर्ामा तनिार रहन्छ। यहााँ टाइमरले राम्रोसाँग काम गछा )।
पाररवाररक खाना खाने, सफा गने, अनम
ु ान योग्थय सत्ु ने समय, अल्प

तनद्राको समय (दव
ु ै बच्चा र िूलाहरूको लागग), केही व्यायाम, िवनभित्र वा
सम्िव िएमा, र्पाईंको िरपछाडड खेल्ने समय।

पढ्न, श्स्क्रन समय, पाररवाररक चलगचत्र समय, खेल समयको लागग अन्य
योजनाबर्द् समय।

बालबाभलका धेरै िूलो िएमा र र्पाईंसाँग पयााप्र् ब्यान्डववथ, खाना पकाउने
र्यारी, सफा गनामा मद्दर् गने अवसरहरू िएमा।

3. र्पाईं आफ्नो पहुाँचलाई भमडडया किरे जमा सीभमर् गनह
ुा ोस ्।
शान्र्पव
ा र ववश्वासयोग्थय स्रोर्द्वारा जानकारी डेभलिर गरे पतछ, ववभशष्ट
ू क
रूपमा हामीलाई थप तनयन्त्रणमा िएको महसस
ु गराउनमा मद्दर् गछा ।
सगू चर् रहन महत्त्वपण
ू ा छ जसकारण हामी पररवर्ान र आवश्यक

समायोजनहरू गरन सक्छौं। यसले समाचारहरूको श्स्थर आहार 24/7 ले

यसको आफ्नै र्नावको लेयर बनाउाँ छ िनी िनेको छ। र्पाईंले भमडडया

स्रोर्हरूबाट कठहले र कतर् पटक आफ्नो जानकारी प्राप्र् गनह
े िनी
ुा ु नछ
तनणाय गनह
ुा ोस ्। मनोरञ्जन ठदन, प्रेररर् गना, भशक्षिर् गराउन पतन सक्ने

अन्य थप आनन्ददायी 'पष्ृ ििभू मको इलेक्रोतनक वालपेपरहरू' को होस्टबाट
छनोट गनह
ुा ोस ्। संगीर्ले 'जङ्गली पशल
ु ाई ….. भित्र शान्र् राख्छ' िनी

ितनएको छ। मैले यो लेख्नसाथ Spotify मा मेरो संगीर् फेिहरू
बश्जरहन्छ।

4. तर्नीहरूले र्पाईंको पररवारको दै तनक जीवनयापनमा प्रिाव पाने हुनाले
आफ्नो बालबाभलकासाँग पररवर्ानहरूको बारे मा मात्र कुरा गनह
ुा ोस ्।
प्रकृतर् अनस
ु ार बालबाभलका आत्मकेश्न्द्रर् हुन्छन ्; उदाहरणको लागग, "यसले
मलाई कसरी प्रिाव पानेछ?" यो अद्ववर्ीय पाररवाररक अनि
ु वको लागग

सडकका नयााँ तनयमहरू थाहा हुनु महत्त्वपण
ू ा छ। सामान्य व्याख्याहरू
उत्र्म हुन्छन ्। बालबाभलकाहरूले प्रश्नहरू सोध्दा उनीहरूलाई प्रोम्प्ट गनि
ुा न्दा
प्रश्नहरू सोध्न ठदन वा उनीहरूको अनि
ु वहरू अनम
ु ान लगाउन ठदन उपयोगी
हुन्छ। उनीहरूको जीवनले अबदे खख हप्र्ा वा मठहनामा कसरी प्रिाव पाछा
िनी अनम
ु ान लगाउने प्रयास नगनह
ुा ोस ्। यो आजको बारे मा हो।
5. ववकास सम्बन्धी ववर्यहरू। र्पाईंको बच्चाले र्पाईंले ठदनि
ु एको नयााँ

जानकारी कसरी बझ्
ु छ र त्यसमा कसरी प्रतर्क्रक्रया जनाउाँ छ िन्ने कुरा छुट्टै
हुन्छ र्र उनीहरूको उमेर र चरणले र्पाईंलाई उनीहरूको प्रतर्क्रक्रया(हरू)
बझ्
ु न तनदे शन ठदनमा मद्दर् गनेछ:

3-6 वर्ा उमेरका, *एकदमै िखारका बालबाभलका लाई आज के िइरहे को
छ िन्ने कुराले प्रिाव पाने हुनाले तर्नीहरूलाई यसबारे सामान्य
व्याख्याहरू मात्र आवश्यक पछा ... र्ाभलकाहरू सबैजनालाई ववशेर्गरी

भशशु र वप्र-स्कूल जाने बच्चाहरूलाई आश्वासन ठदने हुन्छन ् िन्ने कुरा
याद राख्नह
ु ोस ्। धेरैजसो बालबाभलकाहरूको लागग "आमा आज िरमा
काम गदै हुनह
ु ु न्छ" वाक्य पयााप्र् हुाँदैन।

*प्रारश्म्िक इभलमेन्टरी उमेरका बालबाभलकाहरूसाँग माहामारी बारे

उनीहरूका साना िाइबठहनीहरू िन्दा पतन धेरै प्रश्न र सरोकारहरू हुन
सक्छ। उनीहरूलाई आफ्ना प्रश्नहरूमा नेर्त्ृ व गना ठदनह
ु ोस ्; उनीहरूलाई
पररवारलाई सरु क्षिर् राख्ने उनीहरूको काम हो िनेर सम्झाउाँ दै सरल र

स्पष्ट रूपमा जवाफ ठदनह
ु ोस ्। िाइरसले र्पाईंको पररवारलाई सम्िवर्:
प्रिाव पाना असम्िव िएर्ापतन, र्पाईंले आफ्नो समद
ु ायका अन्य

व्यश्क्र्हरूको सरु िा गना तनणायहरू भलन सक्नह
ु ु न्छ। (उत्कृष्ट पाि)
'संक्रामक, सामाश्जक दरू ी, क्वारे न्टाइनहरू जस्र्ा शब्दहरू उनीहरूको

लागग अपररगचर् हुन सक्छ। स्पष्ट र सरल र्ररका आश्वस्र् गना कुरा
गना महत्त्वपण
ू ा हुन्छ; उदाहरणको लागग, "ववद्यालय र काममा नगइकन

िरमा बस्नाले िारसलाई फेभलनबाट रोक्छ त्यसैले हामी त्यसै गनेछौं। यो
अथापण
ू ा छ।"

वा, "मैले िरमा बसेर काम गनप
ुा छा क्रक र्पाईंको ववद्यालयको काम पतन
छ। बााँकी ठदनमा योजना बारे कुरा गरौं।"

*लेट इलेमन्
े टरी/भमडल स्कूलका बालबाभलका आफ्ना िूला र ववस्र्ाररर्

पररवारका सदस्यहरू वा धम्काउने ववश्त्र्य अवस्थाहरू बारे गचश्न्र्र् हुन
सक्छन ्। उनीहरूका साथीहरूलाई साना समह
ू हरूमा िेला हुन अनम
ु तर्
ठदइदा र्र र्पाईंले उनीहरूलाई अनम
ु तर् नठदाँ दा उनीहरूले यो अनगु चर्

महसस
ु गना सक्छन ्। उनीहरूलाई र्पाईंका तनयमहरू उनीहरूको स्वास््य
र धेरै प्रिाववर् िएका अन्य व्यश्क्र्हरूको स्वास््यको लागग बनाइएको
हो िनी याद गराउनह
ु ोस ्; प्रत्येक पररवारले उनीहरूको पररवारको
कल्याणको लागग तनणायहरू आफै भलन्छन ्।

*वयस्कहरूले कोरोना िाइरसले उनीहरूको पररवार, समद
ु ाय, दव
ु ै स्थानीय
र राश्ष्रयमा हुन सक्ने सम्िाववर्: र्र असम्िव नकारात्मक स्वास््य र
ववत्र्ीय प्रिाव बझ्
ु न सक्छन ्।
यसले रद्द गररएको ववद्यालय सरु
ु मा धेरै राम्रो सतु नन सक्छ र्र यो
उनीहरूले थप्र
ु ै मठहनाको लागग अभ्यास गरे को, ववद्यालय छुट्टीका

यात्राहरू अनम
ु ान लगाइएका यसको रद्द गररएका खेलकूद भसजन, प्ले र
कन्सटा हरूमा हुन्छन ् िनी िनेको छ। ववद्यालय नगइकन र
ववद्यालयका क्रक्रयाकलापहरूपतछ, उनीहरू आफ्ना साथीहरू र

र्ाभलकाहरूबाट आइसोलेट गररएको उदास र गचश्न्र्र् महसस
ु गना

सक्छन ्। क्रकशोर-क्रकशोरीहरू आफ्नो ‘अमरर्ा’ बारे कल्पना गछा न ् िन्ने
कुरा हामीलाई थाहा छ; 'शारीररक रूपमा टाढा नराख्ने' जोखखमहरूलाई

कम गना र तर्नीहरूलाई नोक्सानबाट सरु क्षिर् राख्ने तनयमहरू बनाउन
उनीहरूले र्पाईंलाई ववश्वास गना आवश्यक छ िनी तनश्श्चर् गनह
ुा ोस ्।

उनीहरूलाई बझ्
ु न सक्रकने तनराशा, क्रोध, भ्रम, गचन्र्ा आठद व्यक्र् गना
अपेिा गनह
ुा ोस ्। (धेरै) िावक
ु र्ा हल्का सामान्य हुन्छ।

र्पाईंले उनीहरूको िावनाहरू बझ
ु रे यसलाई न्यन
ू गने प्रयास नगदाा,

उनीहरू समस्या समाधान गने उपायहरूलाई अनक
ु ू ल गरे र उनीहरूसाँग
बस्नका साथै र्पाईंलाई आश्चया पतन पाना सक्छन ्? हामीलाई हाम्रो
वयस्कर्ामा चाठहने कुरा यही होइन?

6. श्स्प्रन्ट होइन म्याराथन ववचार गनह
ुा ोस ्
मेरो अनि
ु व पोस्ट-कठरना, कोलम
ु बाइन र 9/11 बाट गचत्रण गरे र, संकटको
पठहलो ठदन र हप्र्ाले हामी सबैमा व्यापक उजाा मात्रा (अतिल्लो पटकको

गचन्र्ा) गणना गछा । उहााँहरूले आपर्कालीन योजना, रोल आउट प्रक्रक्रया र

समस्या समाधन गने ववकास गने हुनाले हामी हाम्रा नेर्त्ृ वकर्ाा, दव
ु ै
स्थानीय र राश्ष्रय, स्वास््य स्याहार प्रसायक, भशिक र समद
ु ायका
सहयोगीहरूको कुरा सन्
ु छौं र प्रतर्क्रक्रया जनाउाँ छौं।

इतर्हासले सगू चर् गराएमा, म र्रु
ु न्र्ै, हामी कठिनाई, यठद सो निएमा, यी

कुराहरू जतर् लामो समयसम्म िएर्ापतन हाम्रा पररवारहरूको जीवनयापनमा
तनथाक रूपमा असम्िव पररवर्ानहरू कसरी सहज गने िनी समाधान गने
हुनाले हामीले सामठू हक रूपमा 'थकानको भित्र्ामा' हाने जस्र्ो महसस
ु
गनेछौं िनी अपेिा गदा छौं। हामी पठहला हाम्रो जीवनमा द:ु खी हुन्छौं र
तर्नीहरूको लागग उत्सक
ु हुन्छौं।
अठहले आफ्नो ख्याल राख्न वववेकी दे खखन्छ। आज। र्पाईंलाई कसरी....

स्वस्थकर शयन स्वस्थर्ा, स्मरणयोग्थय श्वासप्रश्वास (यसमा पााँच भमनेट
मात्र लाग्थछ!), हाम्रो शरीर चलाउन, हाम्रो ठदमाग ववश्राम गना, अन्यसाँग

सम्पका गना प्रववगध प्रयोग गना, हााँस्नको लागग र्ररकाहरू अन्वेर्ण गना,
त्यागमा अथा खोज्न सक्रकन्छ िन्ने बारे मा थाहा छ।
Maria Trozzi, M.Ed
लेखन,बालबाभलकासाँग ितर् बारे कुरा गने,Penguin-Putnam
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