परिवािहरूका लागि
समि (गर्मी यार्म) पूर्ण रूपर्मा खल
ु ा छ ! र भर्मणन्टका ग्रीष्र्मकालीन (सर्मर) कायणक्रर्महरूले हरेक पररवारका लागग के ही न
के ही गिन्छन् नै ।
हाम्रा बालबाललका तथा लकशोरलकशोरीहरूले समग्र महामारीको बेलामा आफ्ना घरपररवार तथा समदु ायहरूका स्याहार गने वयस्क
मालनसहरूले तय गरे का लदशालनदेशहरू पालना गरे र अत्यन्त राम्रो काम गरेका छन् । उनीहरूले दीर्घकालीन अनननितता र नथिर
पररवतघनको अनुभव गरे का छन् जसले लस्थलत अनुसार आफूलाई ढाल्ने उनीहरूको क्षमता र कलहलेकाही ीँ साहसका साथ बालहर
लनक्लनमा उनीहरूको लहचलकचाहटलाई बढाएको छ ।
हामी महामारीको अको चरणमा प्रवेश गनन पाउीँदा उत्सालहत छ ीँ जब हाम्रा बालबाललका तथा लकशोरलकशोरीहरूलाई लवलिन्न खाले
सम्वर्द्ननात्मक लियाकलापहरू प्रदान गनन सरु लक्षत हुनछ
े , जथतो - नित्रकलादेनि सामनू हक इनजजननयररङ तिा बागवानी पररयोजनाहरू,
सनिय िेलहरू र बानहरी अजवेषणहरूसम्म । अब पनहलेभजदा बढी, ग्रीष्मकालीन (समर) कायघिमहरूमा बालबानलकालाई नयााँ
सम्झनाहरू ननमाघण गनघमा मद्दत गने र यस संकटबाट अझ सबल, समानूकुल तिा आशावादी बजनमा सहयोग गने असाधारण अवसर छ ।
भममन्टभरिका ग्रीष्मकालीन कार्मक्रमहरूले गनम्न कुिाहरू प्रदान िदमछन:्
•
•
•
•

स्याहार गने, प्रनशनित कमघिारी
सबै उमेरका बालबाललकाहरूका लालग रमाइला, सम्वर्द्घनात्मक नियाकलापहरू
बालबाललकाहरूका लालग साथीहरूसीँग पनु : सम्बजध जोड्ने र नयााँ सािीहरू बनाउने अवसरहरू
एकदमै रमणीय बालहरी वातावरण, नन:शल्ु क िेल र रिनात्मक िेलहरू अजवेषण गने समय

कायनिमहरूले रोग लनयन्रण तथा रोकथाम के न्र, अमेररकन एके डेमी अफ पेनडयानिक्स र भमघजट थवाथ्य लविागद्वारा जारी गररएका
COVID-19 सरु िासम्बजधी नदशाननदेश पालना गदघछन् ।
ग्रीष्मकालीन कार्मक्रमको नक्सा:
आफू नलजकका ग्रीष्मकालीन कायनिमहरू हेनन र्स गलङ्कमा गक्लक िनमहु ोस:्
https://www.vermontafterschool.org/summermap/
र यलद तपाईलें आफले चाहेको जस्तो कुरा फे ला पानन सक्नुिएन िने हामीलाई िन्नुहोस् तालक निेटेका कुरा फे ला पाननमा हामीले मद्दत
गनन सक ीँ !

आफ्ना बच्चाहरूसँि कसिी कुिा िने ि र्ोजना बनाउने:
बच्चाहरूलाई यस वर्न पलहलेिन्दा पलन बढी रमाइला, सम्वर्द्घनात्मक नियाकलापहरूले भररएको सरु नित, सहायता सनहतको गमी
याम (समर) िानहजछ । मनहन साँ म्मको भिघअ
ु ल थकुल र सामानजक एकाजतबासपलछ, यो गमी याम सबै उमेरका बालबानलकाहरूका
लानग पररवतघनकारी समय बजन सक्ने सम्भावना छ । व्यनि उपनथित (इन-पसघन) ग्रीष्मकालीन कायघिमहरूमा जान लागेका
यवु ाहरूलाई मद्दत गनघका लानग के ही सझु ावहरू यहााँ नदइएको छ ।
र्ी गवचािहरूका बािेमा चचाम िदाम ि र्ी िगिगवगिहरूमा भाि गलँदा आमाबुबा/स्याहारकर्ाणहरूले के अपेक्षा गनण सक्नुहुन्छ ?
•

•
•
•

बालबाललकाहरूले अगालिको योजना नबनाई, योजनाहरू बनाउाँदा अगानड नहेरी वा सामानजक समहू हरूमा साहसका साि
अगानड नबढीकन नै बुनर्द्मानीसाि यस पररनथिनतको सामना गनघ नसके का हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरूले लनकट िलवष्यको
बारेमा मार सोच्न चाहको हुन सक्छ ।
बालबाललकाहरू आफूले के गनन चाहेको िन्ने बारेमा दोधारमा हुन सक्छन् वा वास्तवमै उनीहरू अलनलित हुन सक्छन् ।
बालबाललकाहरूलाई सामालजक समहू तथा सामदु ालयक लियाकलापहरूमा अन्वेर्ण गनिुन न्दा पलन घरमै बसेर र अलहलेका
मनोरञ्जनात्मक लवकल्पहरू रहेको आरामदायक लस्थलतमा बस्न बढी रुलचकर लाग्न सक्छ ।
बालबाललकाहरू आमाबुबा/थयाहारकताघहरूले योजनाको बारेमा बारम्बार कुरा गरररहाँदा ननराश वा नझाँझो माजने हुन सक्छन् ।

र्ी प्रगिगक्रर्ाहरूको सामना िनमपु दाम आमाबुबा/स्याहारकर्ाणहरूले के गनणपु छण ?
•

•
•

आफ्नो बच्चा/नकशोरनकशोरीलाई यी सबै भावना, नविार र कायघहरू गत वषघको तनाव र कनिनाइका लानग बनु र्द्मान् तिा
रिनात्मक प्रनतनियाहरू भएको कुरा िाहा नदनुहोस् । उदाहरणका लानग, “नतमीलाई यस्तो महससु हुने कुरा म पणू न रूपमा
बुझ्छु । नतमीलाई 'नगने' बानी बसेको छ र अनहले म नतमीलाई त्यसको नवपररत कायघ गनघ जोड नदइरहेको छु ।”
स्वस्थ लियाकलापका बारे मा स्पष्ट अपेक्षा तय गनुन र त्यसपलछ त्यो अपेक्षालिर रहेर लवकल्प प्रदान गनुन उपयोगी हुन्छ
। उदाहरणका लानग, “म नतमीलाई यी नवकल्पहरूमध्ये एउटा छन ट गनघ भजछु । नतमीलाई कुन िानहाँ बढी मनपछघ ?"
यो "सकारात्मक दबाव" हो र आमाबुबा हुनुको नाताले हामीले सकारात्मक दबावको प्रनतनियाथवरूप यसलाई पजछाउनु
हुदाँ नै भजने कुरा आफूलाई ननरजतर सम्झाउनुहोस् । बरु हामी दबावको सामना गने सीपहरू लसकाउीँछ ीँ जसले गदान हाम्रा
बच्चाहरू समानक
े ।
ू ु ल हुन लसक्छन् र हामीलाई उनीहरू सक्षम छन् जस्तो लागेको उनीहरूलाई िान हुनछ

र्गद मेिो बच्चा अगनच्छुक नै िगहिहेमा हामीले उनलाई क्र्ाम्प/गक्रयाकलापका लागग कसरी र्यार पानण सक्छछ ौँ ?
•
•
•
•
•
•
•
•

समयिन्दा पलहले नै वास्तलवक साइट (कायघिम थिल) मा गएर भ्रमण गनहघु ोस् ।
आफ्नो बच्चासीँग बसेर उनका प्रश्न/निजताहरूको सिू ी बनाउनहु ोस् र िप जानकारी प्राप्त गनघका लानग फोन गनहघु ोस् ।
मालनसहरू िेला िएका स्थानहरूमा बानी पाननका लालग समदु ायमा बालहर छोटो समयका लालग सरु लक्षत ढङ्गले घम्ु न सरुु
गननहु ोस् ।
राम्ररी तयारी गनुनहोस् - के ल्याउने भजने कुराहरूको सिू ी तयार पानुघहोस् र समयभजदा अगानड नै बजदोबथत गनुघहोस् ।
छोटो वा अझ िलमक सरुु वातका लालग अनमु लत लदनुहोस् (उदाहरणका लानग, पनहलो नदन छोटो समयका लानग जानुहोस् र
त्यसलाई िमशः बढाउीँदै लानहु ोस् - िाहे त्यो एक हप्ताका लानग मात्र नकन नहोस)् ।
लक्ष्य र प्राथलमकताका बारेमा स्पष्ट हुनुहोस् । यो वास्तलवक अनिु व िएको हुनाले यसमा सामालजक अनिु वमा अभ्यस्त हुदीँ ै
जानु धेरै महत्त्वपणू न हुन्छ ।
शान्त रहनुहोस् । यलद वयस्क व्यलिहरूले हतार गने, तत्कालै गनपुघ ने र किोर रूपमा प्रथतुत भएमा त्यसले बच्िालाई अझ
हिी बनाउनेछ ।
बालहर गएर नयाीँ कुराहरू गरे बापत प्रोत्सालहत र प्रशंसा गनुनहोस् । हामी तनावग्रस्त हुदीँ ा हामीलाई अझ बढी बाह्य उत्प्रेरणा
चालहन्छ ।

•

आफ्ना लचन्ताहरू व्यि गनन र योजना बनाउनका लालग कायनिमका कमनचारीलाई फोन गरे र कुरा गनुनहोस् । सरु क्षात्मक
उपायहरूका सम्बन्धमा आश्वासन माग्नुहोस् (कायघिमका तथवीर तिा नभनडयोहरू धेरै उपयोगी हुन सक्छन्) ।

तपाईलाई
ं आफ्नो बच्चा कायनिममा जान्छन् नै िन्ने यलकन निए पलन कायनिमका लालग आफ्नो बच्चाको नाम लेखाउीँदा के ही फरक
पदैन । यनद तपाईलाई
ं आफ्नो बच्िालाई िप सहायता आवश्यक पनेछ भजने लागेमा आफ्नो बच्िालाई के आवश्यक पनघ सक्छ र कुनकुन नवकल्पहरू उपलब्ध छन् भनेर कायघिमका कमघिारीहरूसाँग कुरा गनुघहोस् । तपाईलें आफ्नो बिच् ालाई सरुु का के ही लदनसम्म
सलजलो महससु गराउने लगायत लस्थलत अनुसार ढाल्नका लालग लवशेर् व्यवस्था छ लक छै न िनेर बुझ्नका लालग कायनिमलाई रद्द
गनेसम्बन्धी नीलतका बारे मा पलन सोध्न सक्नुहुन्छ । सामालजक लियाकलापहरू तथा समदु ायमा आधाररत संलग्नतामा िलमक रूपमा
जानका लालग समय लदनहु ोस् र तपाईलाई
ं आवश्यक परे को बेलामा मद्दत माग्नुहोस् ।
परिवािहरूका लागि गलङ्क ि स्रोिहरू
मलहनौंसम्म क्वारेन्टाइन र बन्दमा बस्दा धेरै बालबाललकाहरूले तनाव, निजता र सामानजक एक्लोपना अनुभव गरे को कुरा सवघनवनदतै छ ।
हामी सबै उमेरका बालबानलकाहरूका लानग रमाइलो, आफ्नो नथिनत अनुसारका ग्रीष्मकालीन (समर) कायघिमहरूमा मद्दत गनघ तत्पर
छ ाँ तर हामी नवशेर्ज्ञहरूका अन्तरदृलष्ट तथा सझु ावहरू सलहतका स्रोतहरू पलन राख्न चाहन्छ ीँ जसले पररवारहरूलाई यस सङ्कटबाट
सबल, समानूकुल र आशावादी बनेर पार पाउनमा मद्दत गनेछ ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

िमनन्टको मानलसक स्वास््य लविाग: पररवार र व्यलिहरूका लालग COVID सम्बजधी स्रोतहरू
CDC: अलििावकहरूका लालग COVID-19 सम्बजधी स्रोत सङ्ग्रह
नेसनल एसोलसएसन अफ स्कुल साइकोलोलजस्ट्स: बालबाललकाहरूलाई COVID-19 को ननतजाथवरूप उत्पजन
पररवतघनहरूको सामना गनघ मद्दत गने
USA टुडे (USA Today): महामारी पलछको संसारमा बालबच्चाको पालनपोर्णमा टेवा
साना बालबाललकाहरूका लालग: अब के हुन्छ: सेल्टर-इन-प्लेसपनछ बाल थयाहारमा फकघ ने
दी एट्लालन्टक (The Atlantic): हाम्रा बच्चाहरूलाई कसरी ट्र्याकमा फकानउने
सेल्फ म्यागेलजन (Self Magazine): समानूकुल के हो र यसले हामीलाई यस अवस्थाबाट फकानउन सघाउला त ?
एिुटोलपया (Edutopia): अलििावकहरूका लालग सामालजक िावनात्मक लसकाइ रणनीलतहरू
एिसजन (EdSurge): अलििावकहरूले घरमा सामालजक िावनात्मक लशक्षा लागू गने 10 तररकाहरू
मेन्टल हेल्थ फस्टन एि (Mental Health First Aid): बालबाललका र यवु ाहरूलाई COVID-19 को समयमा उनीहरूको
माननसक थवाथ्यको हेरिाह गने सझु ावहरू
COVID सहायता VT (COVID Support VT)
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