કોરોનાવાઈરસ વાયરસવાઈરસ (COVID-19)
મહામારી રોગચાળો દરમમયાન બાળકો અને
યુવાન લોકોના માનમસક સ્વાસ્્યને સમર્થન
ટેકોસમર્થન આપવા અને માતા-મપતા અને
સંભાળ કરનાર માટે માગથદર્થન. માટે
25 જૂન 2020 ના રોજ અપડેટ ર્યુ ં

તમારે શ ું જાણવાની જરૂર છે
કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારી દૈ મનક જીવનને પ્રભામવત કરર્ે, કારણ કે
સરકાર અને NHS મહામારીને સંચાલલત કરવા, પ્રસારણ ઘટાડવા અને તબીબી
સહાયની જરૂર હોય તેવા લોકોના ઉપચાર માટે જરૂરી પગલાં લે છે .
તેમની ઉંમરને ધ્યાનમાં લીધા મવના, બાળકો અને યુવાનો માટે આ સમય મુશ્કેલ હોઈ
ર્કે છે . કેટલાક તરત જ પ્રમતક્રિયા આપી ર્કે છે , જ્યારે અન્ય લોકો મુશ્કેલીના સંકેતો
પાછળર્ી બતાવી ર્કે છે

બાળક કે યુવાન વ્યક્તતની પ્રમતક્રિયા તેમની ઉંમર, તેઓ માક્રહતી કેવી રીતે સમજે છે

અને વાતચીત કરે છે , તેમના અગાઉના અનુભવો અને તેઓ સામાન્ય રીતે તણાવનો
સામનો કેવી રીતે કરે છે તે પ્રમાણે બદલાઈ ર્કે છે . પ્રમતકૂળ પ્રમતક્રિયાઓમાં તેમના

અર્વા તેમના પક્રરવાર અને મમત્રોના સ્વાસ્્યની લચિંતા, ડર, દૂ ર રહેવ,ું ઉંઘમાં તકલીફ
અર્વા પેટમાં દુખાવો જેવા ર્ારીક્રરક લક્ષણો ર્ામેલ હોઈ ર્કે છે .

આ સમયમાં, તે મહત્વનુ ં છે કે તમે તમારા પક્રરવારના માનમસક સ્વાસ્્યને સમર્થન

ુ છે જે તમે કરી ર્કો છો, અને જો તમને
આપો અને તેની સંભાળ રાખો - ઘણી વસ્તઓ
જરૂર હોય તો અમતક્રરતત સહાય ઉપલબ્ધ છે

પાર્શ્વભ ૂમમકા
આ સલાહ કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારી દરમમયાન, વધારાની જરૂક્રરયાતો
અને અપંગો સક્રહતના લોકોનો સમાવેર્ સાર્ે સંભાળ રાખવાની જવાબદારીઓવાળા
પુખ્ત વયના બાળકો અને યુવાનોના માનમસક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીની દે ખભાળ
રાખવા માટે છે .1

સ્વયંને અને અન્યને કેવી રીતે સુરલક્ષત રાખવું તે અંગેની મવસ્ત ૃત માક્રહતી માટે , આ
પ ૃષ્ઠ પર માગથદર્થન જુઓ.જુઓ.

બદલાતી પક્રરક્સ્ર્મતને અનુરૂપ આ માગથદમર્િકા અપડેટ કરવામાં આવર્ે

તમારી પોતાની માનમિક આરોગ્યની િુંભાળ રાખવી
તમારી સંભાળમાં રહેલા બાળકો અર્વા યુવાનો મવર્ે મવચારવાની સાર્ે, તમારા
પોતાના માનમસક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીની કાળજી લેવી મહત્વપ ૂણથ છે . બાળકો અને

યુવાન લોકો, તેમના આસપાસના વયસ્કોમાં જે પણ કંઈ જુએ છે , તેના પર પ્રમતક્રિયા
કરે છે . જ્યારે માતામપતા અને સંભાળ આપનારાઓ ર્ાંમતર્ી અને આત્મમવશ્વાસર્ી

પક્રરક્સ્ર્મતનો સામનો કરે છે , તેઓ તેમના બાળકો અને યુવાન લોકો માટે શ્રેષ્ઠ સમર્થન
સમર્થનઆપી ર્કે છે . જ્યારે માતા-મપતા અને સંભાળ રાખનારાઓ વધુ સારી રીતે

તૈયાર હોય, ત્યારે તેમની આસપાસના અન્ય લોકો, ખાસ કરીને બાળકોના વધુ સહાયક
ર્ઈ ર્કે છે .
કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારી દરમમયાન તમારા માનમસક આરોગ્ય અને

સુખાકારીની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે અંગેન ુ ં માગથદર્થન જુઓ અર્વા દરે ક મન
અગત્યનુ ં છે તમારા માનમસક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીની સંભાળ રાખવા માટે સ્પષ્ટ
સલાહ અને ક્રિયાઓ માટે જુઓ

મહામારી દરમમયાન બાળકો અને યવાનોને તણાવનો િામનો કરવામાું મદદ કરવી
મહામારી દરમમયાન તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તતના માનમસક સ્વાસ્્ય અને

સુખાકારીને સમર્થન સમર્થન આપવા માટે તમે કેટલીક મુખ્ય પ્રવ ૃમિઓ કરી ર્કો છો,
જેમાં ર્ામેલ છે :

સાંભળવુ ં અને તેમની લચિંતાઓનો સ્વીકાર કરવો.
બાળકો અને યુવાન લોકો જુદી જુદી રીતે તાણનો પ્રમતસાદ આપી ર્કે છે . લચન્હો
ભાવાનાત્મક (ઉદાહરણ તરીકે, તેઓ અસ્વસ્ર્, વ્યમર્ત, બેચેન, ગુસ્સે અર્વા

ુ ાત્મક (ઉદાહરણ તરીકે, તેઓ વધુ ચપળ અર્વા વધુ
ઉશ્કેરાયેલા હોઈ ર્કે છે ), વતથણક
નીરસ બને છે , અર્વા તેઓ પર્ારી ભીની કરી ર્કે છે ) અર્વા ર્ાક્રરરીક (ઉદાહરણ
તરીકે, તેમને પેટમાં દુખી ર્કે છે ) દુખાવો ર્ઈ ર્કે છે .

તેમની વતથણ ૂકમાં કોઈ ફેરફાર હોય તે જુઓ. જો બાળકો અને યુવાનો સલામત અને
સહાયક વાતાવરણમાં તેમની લાગણી વ્યતત કરવા અને વાતચીત કરવામાં સક્ષમ
હર્ે, તો તેઓ ઓછી લચિંતા અનુભવી ર્કે છે . બાળકો અને યુવાનો કે જેઓ તેમના

સાર્ીદારો માટે જુદા જુદા સંદેર્ાવ્યવહાર કરે છે , તેઓ તેમની ભાવનાઓની વ્યાખ્યા
કરવા માટે તમારા પર ભરોસો કરી ર્કે છે . તેમને સાંભળો, તેમની લચિંતાઓને સ્વીકારો
અને જો જરૂર હોય તો તેમને વધુ પ્રેમ કરો અને તેમના પર ધ્યાન આપો.

પક્રરવારો માટે માઇન્ડેડ બધા પુખ્તવયના લોકો માટે બાળકો અને યુવાનોના માનમસક
સ્વાસ્્ય પર મનિઃશુલ્ક ર્ૈક્ષલણક સ્ત્રોત છે , જે આ અસાધારણ સંજોગોમાં માતામપતા અને
સંભાળ આપનારાઓને સમર્થન સમર્થનઆપી ર્કે છે .

પરરસ્થિમત મવશે થપષ્ટ મારહતી આપવી.
બાળકો અને યુવાનો ખાતરી કરવા માગે છે કે તેમના માતામપતા અને સંભાળ
રાખનારાઓ તેમને સુરલક્ષત રાખી ર્કે છે . આમ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીતોમાંની એક તે છે કે
જે ર્ઈ રહ્ું છે તેના મવર્ે ખુલ્લા ર્ઈ વાત કરવી અને તેમને જે પ્રશ્નો છે તેના

પ્રામાલણક જવાબો આપવા,, તેઓ સમજી ર્કે તેવા ર્બ્દો અને સ્પષ્ટીકરણનો ઉપયોગ
કરીને આપવુ.ં તેમને અને તેમના મપ્રયજનોને સુરલક્ષત રાખવા માટે , સહાય માટે તેઓ
કરી ર્કે તેવી કોઈપણ ક્રિયાઓનો સમાવેર્ સક્રહત શું કરવામાં આવી રહ્ું છે તે
સમજાવો, જેમકે તેમના હાર્ો સામાન્ય કરતાં વધુ વખત ધોવા.

તમને આ કરવામાં સહાય માટે સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે , લચલ્રન કમમર્નરની કોરોના
વાઈરસ માટે બાળકોનુ ં માગથદર્થન, અર્વા આંતર-એજન્સી સ્ર્ાયી સમમમત (IASC એ
કોરોનાવાઈરસ (COVID-19)ર્ી પ્રભામવત મવશ્વભરના બાળકો દ્વારા અને તેના માટે
વાતાથની પુસ્તકો મવકમસત કરી છે .

ખાતરી કરો કે તમે માક્રહતીના મવશ્વસનીય સ્રોતોનો ઉપયોગ કરો છો જેમકે GOV.UK
અર્વા NHS વેબસાઇટ –અન્ય સ્રોતોની ઘણી બધી ભ્રામક માક્રહતી છે જે તમારા અને
તમારા પક્રરવાર માટે તણાવ પેદા કરી ર્કે છે . બાળકો અને યુવાનો જે પ્રશ્નો પ ૂછી ર્કે
છે તે બધા જવાબો આપવાનુ ં હંમેર્ાં ર્ક્ય રહેર્ે નહીં, અર્વા તેમની બધી લચિંતાઓ
સંબોધી ર્કાર્ે નહીં આર્ી તેર્ી તેમને સહાયક લાગે તે માટે તેમની લાગણીઓને
સાંભળવામાં અને સ્વીકારવા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરો.
તમારી પોતાની પ્રમતરિયાઓિી વાકેફ હોવ.ું
યાદ રાખો કે બાળકો અને યુવાન લોકો તેમના જીવનના અગત્યના પુખ્ત વયના લોકો
પાસેર્ી ભાવનાત્મક સંકેતો લે છે , આર્ી તમે પક્રરક્સ્ર્મતને કેવો પ્રમતસાદ આપો છો તે
ઘણું અગત્યનુ ં છે . તમારી પોતાની લાગણીઓનુ ં મનયંત્રણ કરવું અને ર્ાંત રહેવ,ું

તેમની સાર્ે નમ્રતાપ ૂવથક વાત કરવી, અને તેઓને જે પ્રશ્નોનો હોય તેન ુ ં પ્રમાલણકતાર્ી
જવાબ આપો તે મહત્વપ ૂણથ છે .

મહામારી દરમમયાન તમારી પોતાની માનમસક સુખાકારીની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે
મવર્ે વધુ માક્રહતી માટે રોગચાળામહામારી દરમમયાન તમારી પોતાની માનમસક
સુખાકારીની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે મવર્ે વધુ માક્રહતી માટે જુઓ

મનયમમત જોડાવુ.ં
જો તમારા અને તમારા બાળકો અલગ અલગ સ્ર્ળોએ રહેવ ું સામાન્ય રહેવા માટે
જરૂરી છે , ખાતરી કરો કે તમે હજી પણ તમે તેમની સાર્ે ફોન અર્વા મવક્રડઓ કોલ્સ
દ્વારા મનયમમત અને અવારનવાર સંપકથ કરો છો તમારા બાળક માટે કઈ વ્યવસ્ર્ા

કરવામાં આવી રહી છે અને ર્ા માટે તે સરળ ર્બ્દોમાં સમજવામાં તેમની મદદ કરો.
બાળકો અને યુવાન લોકો તેમના મમત્રો સાર્ે જોડાવા માટે સલામત રીતોને સમર્થન

આપો.

તેઓ બહાર (ખાનગી બગીચા અર્વા અન્ય ખાનગી બહારની જગ્યાઓમાં) 6 લોકોના
જુર્માં એ ર્રતે કે તેઓ તેમના ઘરની બહારના સભ્યો લોકોર્ી 2 મીટર (3 પગલાં)
દૂ ર રહેવ ું જોઈએ. જ્યાં આ ર્ક્ય નર્ી ત્યાં તેઓ ઓનલાઇન અર્વા ફોન અર્વા

મવક્રડઓ કોલ્સ દ્વારા પણ જોડાય ર્કે છે . તમારા બાળકોને ઓનલાઇન સુરલક્ષત રહેવા
માટે મદદ કરવા મવર્ે વધુ સલાહ માટે કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારી
દરમમયાન ઓનલાઇન સુરલક્ષત રહેવ.ુ ં
નવો મનત્યિમ બનાવવો.
ર્ોડા સમય માટે આપણા બધા માટે જીવન બદલાયુ ં છે . ક્રદનચયાથ બાળકો અને યુવાન
લોકોને સલામતીની અમનમિતતાના સંદભથમાં અનુભ ૂમત આપે છે , તેર્ી કેવી રીતે નવી
ક્રદનચયાથ મવકમસત કરવા મવર્ે મવચારો, ખાસ કરીને જો તેઓ ર્ાળામાં ન હોય:

ક્રદવસ કે અઠવાક્રડયા માટે એક યોજના બનાવો જેમાં ર્ીખવા, રમવા અને આરામ
કરવાનો સમય ર્ામેલ હોય
ર્ાળાઓમાં વધુ બાળકો ફરી આવવાનુ ં ર્રૂ કયુથ છે , પરં ત ુ જો તેઓએ ર્ાળામાં ન
જઈ ઘરે જ રહેવાનુ ં હોય, તો ઘરે સતત ભણતરને સમર્થન આપવા માટે તમે શું
કરી ર્કો તે માટે મર્ક્ષકોને પ ૂછો. મર્ક્ષણ મવભાગે
ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન હોવા વચ્ચે સંત ુલન જાળવવા પ્રોત્સાક્રહત કરો અને જો
જરૂરી હોય તો ઘરે ર્ી ર્તી પ્રવ ૃમિઓ માટે નવી યુક્તતઓ ર્ોધો લચલ્રન્સ કમમર્નર
ગાઇડ એ કંટાળા સામે લડવામાં મદદ કરવા માટે સાઇનપોસ્ટ મુકી છે .
બાળકો અને યુવાનોએ આદર્થ રીતે ક્રદવસમાં 60 મમમનટ સક્રિય રહેવાની જરૂર હોય
છે , જે ઘરની અંદર લાંબો સમય ગાળવામાં વધુ મુશ્કેલ હોઈ ર્કે છે . જો તમે
સલામત રીતે કરી ર્કો તો બહાર સમય ગાળવાની યોજના બનાવો અર્વા
ચેન્જ4લાઇફ ની મુલાકાત ઇન્ડોર રમતો અને પ્રવ ૃમિઓ માટે લો.
ભ ૂલર્ો નહીં ઉંઘ માનમસક અને ર્ારીક્રરક સ્વાસ્્ય માટે મહત્વપ ૂણથ છે , આર્ી સુવાના
સમયનો મનત્યિમ જાળવવાનો પ્રયત્ન કરો.

તે બાળકો અને યુવાનોને ટ્રીટ આપવું આકર્થક હોઈ ર્કે છે જેમકે મીઠાઈ અર્વા
ચોકલેટ, પરં ત ુ આ તેમના સ્વાસ્્ય માટે સારંુ નર્ી, ખાસ કરીને ત્યારે જયારે તેઓ
સામાન્ય જેટલા ર્ારીક્રરક રીતે સક્રિય નર્ી. સ્વસ્ર્ ટ્રીટ માટે ની યુક્તત માટે
ચેન્જ4લાઇફ જુઓ
18 વર્થર્ી ઓછી વયના બાળકો જે તેમના માતામપતા અર્વા માતામપતાની
જવાબદારી ધરાવતા કોઈ એક જ ઘરના લોકો સાર્ે રહેતા નર્ી, હાલની વ્યવસ્ર્ા
ચાલુ રાખવા માટે તેમના માતામપતાના ઘરો વચ્ચે અદલા બદલી કરી ર્કાય છે
મીરિયાના િુંપકવ િી અને તેઓએ જે જોય ું અને િાુંભળય ું છે તેના મવશે વધ વાત કરવા
મયાવરદત બનવ.ું

વયસ્કોની જેમ, બાળકો અને યુવાન લોકો જો મીક્રડયામાં કોરોનાવાઈરસ (COVID-19)

મહામારી અંગે વારં વાર કવરે જ જોર્ે તો તેઓ વધુ દુ:ખી ર્ઈ ર્કે છે . સંપ ૂણથ સમાચાર
બ્લેકઆઉટ પણ ભાગ્યે જ મદદરૂપ ર્ાય છે કારણ કે તેમને અન્ય સ્રોત, જેમ કે

ઓનલાઇન અર્વા મમત્રો દ્વારા માક્રહતી મળે તેવી સંભાવના હોય છે જ્યારે બાળકો
અર્વા યુવાનો ઓરડામાં આવે છે ત્યારે ટેલલમવઝનને બંધ કરવું અર્વા વેબ પેજને

બંધ કરવાનુ ં ટાળવાનો પ્રયાસ કરો આ શું ચાલી રહ્ુ છે તે જાણવા માટે ની તેમની રૂલચ
વધારી ર્કે છે ને તેમની કલ્પના ર્ક્તત મવકસી ર્કે છે . તેના બદલે, તમે અને તમારા
પક્રરવારને મીક્રડયા કવરે જ સુધી પહોંચવાની માત્રાને મયાથક્રદત કરવાનુ ં ધ્યાનમાં લો.

યુવાનો મમત્રોની વાતો સાંભળી અને સોમર્યલ મીક્રડયા માંર્ી પણ માક્રહતી મેળવર્ે. શું
ર્ઈ રહ્ું છે તે મવર્ે તેમની સાર્ે વાત કરો અને તેઓએ જે સાંભળયુ ં છે તે મવર્ે પ ૂછો.

તેમના પ્રશ્નોના પ્રામાલણકપણે જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરો પરં ત ુ ખાતરી આપો કે તમે
ક્યાં કરી ર્કો છો.

.

જદી જદી વયના બાળકો અને યવાનો કેવી પ્રમતરિયા આપી શકે છે
બધા બાળકો અને યુવાનો અલગ અલગ હોય છે , પરં ત ુ કેટલીક સામાન્ય રીતો છે જેમાં
મવમવધ વય જૂર્ો કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારી જેવી પક્રરક્સ્ર્મત પર

પ્રમતક્રિયા આપી ર્કે છે . તકલીફ પ્રત્યેની સામાન્ય પ્રમતક્રિયાઓ મોટાભાગના બાળકો
અને યુવાન લોકો માટે સમય જતાં ઓછી ર્ર્ે, પરં ત ુ જો તેઓ જે બન્યુ ં તેની યાદ
મવર્ે જોર્ે અર્વા સાંભળર્ે તો પરત આવી આવી ર્કે છે . આને સમજવાર્ી તમે
તમારા પક્રરવારને સમર્થન આપી ર્કો છો.

મશશ િી 2 વર્વ સધીના
મર્શુઓ વધુ સરળતાર્ી વ્યમર્ત ર્ઈ ર્કે છે . તેઓ સામાન્ય કરતાં વધુ રુદન કરી ર્કે
છે અર્વા સાર્ે રહેવા માંગતા હોઇ ર્કે છે .

3- િી 6 વર્વ સધીના
પ ૂવથર્ાળા અને નસથરી બાળકો તેમની વ ૃદ્ધિ પામેલી વતથણ ૂકોમાં પરત આવી ર્કે છે ,

જેમકે આકક્સ્મક ર્ૌચ પર્ારી ભીની કરવી અર્વા તેમના માતામપતા અર્વા સંભાળ
રાખનારાઓર્ી છૂટા ર્વા મવર્ે ગભરાઈ જવુ ં તેમનામાં િોધાવેર્ અર્વા ઉંઘવામાં
મ ૂશ્કેલી ર્ઈ ર્કે છે .

7 -10 વર્વ સધીના માટે
મોટા બાળકોને ઉદાસી, ગુસ્સો અર્વા ડર લાગે છે . સાર્ીદારો ખોટી માક્રહતી ર્ેર કરી

ર્કે છે પરં ત ુ માતામપતા અર્વા સંભાળ આપનારાઓ ખોટી માક્રહતીને સુધારી ર્કે છે .
મોટા બાળકો પક્રરક્સ્ર્મતની મવગતો પર ધ્યાન આપી અને તે મવર્ે હંમેર્ાં વાત કરવા
માંગે છે , અર્વા તે મવર્ે લબલકુલ વાત કરવા માંગતા નર્ી. તેમને ધ્યાન કેન્દ્ન્િત
કરવામાં મ ૂશ્કેલી અનુભવાય ર્કે છે

પ ૂવવરકશોરાવથિાના બાળકો અને રકશોરો માટે
પ ૂવથક્રકર્ોરાવસ્ર્ાના બાળકો અને ક્રકર્ોરો અલભનય દ્વારા લચિંતાજનક પક્રરક્સ્ર્મતઓને

પ્રમતસાદ આપે છે . આમાં અમવચારી રાઇમવિંગ, અને આલ્કોહોલ અર્વા રગનો દૂ રૂપયોગ
ર્ામેલ હોઈ ર્કે છે . અન્ય લોકો ઘરમાંર્ી બહાર નીકળવામાં ડર અનુભવી ર્કે છે
અને તેઓ એમના મમત્રો સાર્ે સંપકથ માં રહે છે તે સમય ઓછો કરી ર્કે છે . તેઓ

તેમની તીવ્ર લાગણીઓમાં ડૂબેલા અનુભવી ર્કે છે અને તેમના મવર્ે વાત કરવામાં
અસમર્થતા અનુભવે છે . તેમની લાગણીઓને કારણે વાલીઓ, માતામપતા, સંભાળ

રાખનારા અર્વા અન્ય પુખ્ત વયના લોકો સાર્ે દલીલ કરી અને લડાઈ કરી ર્કે છે
તેમની ર્ાળા બંધ ર્વાની અને પરીક્ષા રદ ર્વાની અસર કેવી પડર્ે તેની લચિંતા
તેમને હોઈ ર્કે છે .

બાળકો અને યવાન લોકો જે માનમિક આરોગ્ય િેવાઓ લઈ રહ્યા છે
પ્રવતથમાન માનમસક સ્વાસ્્ય સમસ્યાવાળા બાળકો અને યુવાનોને કોરોનાવાઈરસ

(COVID-19) ખાસ કરીને મ ૂશ્કેલી આસપાસની વતથમાન અમનમિતતા અનુભવી ર્કે છે .
તેમના વધેલા તણાવર્ી તેમના વતથણ ૂકો અને માનમસક સ્વાસ્્યની જરૂક્રરયાતોમાં

ફેરફાર ર્ઈ ર્કે છે . જો તમારે ઘરે રહેવાની જરૂર હોય તો સહાય કેવી રીતે મેળવવી તે
મવર્ે તમે લચિંમતત છો, તો તમે નીચેની ક્રિયાઓ મવર્ે મવચારી ર્કો છો.

તમારા બાળક અિવા યવાન વ્યસ્તતની માનમિક આરોગ્ય ટીમ િાિે વાત કરો
કોઈપણ લચિંતાઓની ચચાથ કરવા અને સંભાળ મેળવવી કેવી રીતે ચાલુ રહેર્ે તે
ચકાસવા તેમનો સંપકથ કરો. સંમમત મુજબ કોઈપણ સલામતી અને સંભાળની
યોજનાઓને અપડેટ કરો.

તમારૂ બાળક અિવા યવાન વ્યસ્તત જે રીતે િામાન્ય િહાય મેળવે તેને કેવી રીતે
જાળવી શકાય તે ઓળખો
ફોન, ટેતસ્ટ અર્વા ઓનલાઇન દ્વારા એપોઇન્ટમેન્ટ મવર્ે પ ૂછો, અને જો તમારા
બાળકને અર્વા યુવાન વ્યક્તતને તેમની સહાયની જરૂર હોય તો તેમના આરોગ્ય
વ્યવસામયક કેવી રીતે વધારાનુ ં સમર્થન કરી ર્કે છે .

જો તમને સામાન્ય રીતે તમારા ઘરમાં સમર્થન હોય, તમારી સ્ર્ામનક સિા અર્વા
સંભાળ પ્રદાતા સાર્ે તપાસો કે કઈ વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્ર્ાઓ યોગ્ય છે તમારા બાળક

અર્વા યુવાન વ્યક્તત માટે હજી પણ સમર્થનની જરૂર હોય છે તે સ્પષ્ટ છે કે નહીં તેની
ખાતરી કરો.
જો તમારૂ બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તતને ઇનપેર્ન્ટ માનમસક આરોગ્ય એકમમાં

દાખલ કરવામાં આવેલ છે , સ્ટાફ સાર્ે મોબાઈલ ફોનની પહોંચ મવર્ેની તેમની મનમત
મવર્ે વાત કરો અને મવચારો કે જો તમારે ખાસ ઘરે રહેવાનુ ં હોય તો તમે કેવી રીતે
સંપકથ માં રહેર્ો. યુમનટને પ ૂછો કે શુ ં તમે તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તતની

માનમસક આરોગ્ય ટીમ સાર્ે સંપકથ માં રહેવા માટે વર્ુઅ
થ લ વોડથ રાઉન્ડમાં ભાગ લઈ
ર્કર્ો. જો તમારે ઘરે રહેવાની જરૂર હોય તો આ પણ અસર કરર્ે કે તમારંુ બાળક

અર્વા યુવાન વ્યક્તત રજા પર ઘરે આવી ર્કે છે , તેર્ી શું ર્ઈ ર્કે તે મવર્ે તમારા
બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત સાર્ે વાત કરો જેર્ી તેઓ સંપ ૂણથ માક્રહતગાર રહે.

જો તમારંુ બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત કોરોનાવાઈરસ (COVID-19)ર્ી પ્રભામવત

ર્ાય છે તો તેમની યોગ્ય સારવાર કરવાની જરૂર છે , તેર્ી શું કરવું જોઈએ તે અંગે

યુમનટ સાર્ે વાત કરો અને તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત સાર્ે કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ
રીતે વાત કરી ર્કાય.

તમે દવાઓ કેવી રીતે મેળવશો તેની યોજનાઓ બનાવો
તમે ફોન દ્વારા પુનરાવમતિત મપ્રન્દ્સ્િપ્ર્ન (ડોતટરની લચઠ્ઠી) ઓડથ ર કરી ર્કો છો. અર્વા
જો તમારા ડોતટરની ર્સ્ત્રક્રિયા આ પ્રદાન કરે છે , તો તમે એપ અર્વા વેબસાઇટનો
ઉપયોગ કરીને આ ઓનલાઇન કરી ર્કર્ો.
દવા પહોંચાડવા મવર્ે તમારી ફામથસીને પ ૂછો અર્વા તમારા માટે તે કોણ લઈ ર્કે છે
તે મવર્ે મવચારો. NHS વેબસાઇટ પર કોઈ બીજા માટે મપ્રન્દ્શ્િબ્ર્ન(ડોતટરની લચઠ્ઠી)

મેળવવું અને તમારે મપ્રન્દ્સ્િપ્ર્નો (ડોતટરની લચઠ્ઠી) માટે ર્ ૂકવણી કરવી પડર્ે કે નહીં
તે ચકાસવા વધુ માક્રહતી ઉપલબ્ધ છે .

તમારી મનયમમત સમયમયાથદામાં પુનરાવમતિત મપ્રન્દ્સ્િપ્ર્નો(ડોતટરની લચઠ્ઠી) નો ઓડથ ર
આપવાનુ ં ચાલુ રાખો. લાંબી અવમધ અર્વા મોટી માત્રામાં ઓડથ ર આપવાની જરૂર
નર્ી.

તમારા GP પુન: મવતરણ વ્યવસ્ર્ા હેઠળ તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તતના
પુનરાવમતિત મપ્રન્દ્સ્િપ્ર્ન (ડોતટરની લચઠ્ઠી) ને ફરીર્ી ગોઠવવામાં રૂપાંતક્રરત કરી ર્કે છે .
આનો અર્થ એ કે તમે પ્રેન્દ્તટસમાંર્ી પુનરાવમતિત મપ્રન્દ્સ્િપ્ર્ન (ડોતટરની લચઠ્ઠી) મેળવ્યા
મવના ચોક્કસ સંખ્યામાં પુનરાવતથનો માટે ફામથસીમાં જઈ ર્કો છો.
ઓનલાઇન દવા ખરીદવા માટે સાવચેત રહો. તમારે ફતત રજજસ્ટડથ ફામથસીઓમાંર્ી જ
ખરીદવું જોઈએ. તમે ચકાસી ર્કો છો કે ફામથસી જનરલ ફામાથ સ્યુક્રટકલ કાઉક્ન્સલ
વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર છે કે નહીં.

જો તમે લબમાર પડો તો, તમે તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત માટે ગોઠવણ

કરવા ઇચ્છો છો, ઉદાહરણ તરીકે, જીવનસાર્ી, મમત્ર, કુટુંબના સભ્ય અર્વા પાડોર્ીઓ
તેમની સંભાળ યોજના, દવાઓ અને કટોકટીના નંબરો સક્રહતની મહત્વપ ૂણથ માક્રહતીર્ી
વાકેફ છે તેની ખાતરી કરવી.

ભોજન માટેના મવકાર
ભોજન મવકાર ધરાવતા બાળકો અને યુવાનોને વતથમાન પક્રરક્સ્ર્મતના પાસાઓ ખાસ
કરીને પડકારજનક લાગી ર્કે છે , ઉદાહરણ તરીકે, મવમર્ષ્ટ ખોરાકની ઉપલબ્ધતામાં
ઘટાડો, સામાજજક એકલતા અને મનત્યિમ માં નોંધપાત્ર ફેરફાર

તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તતને ભોજનનો મવકાર હોય, તમે સ્ર્ામનક સમુદાય
ભોજન મવકાર ટીમ પાસેર્ી સહાય અને સલાહ લઈ ર્કો છો. મોટાભાગની સ્ર્ામનક

સમુદાય ભોજન મવકાર ટીમ સીધા પહોંચને સમર્થન આપે છે જે તમારા GP ના રે ફરલ
પર આધાક્રરત નર્ી.
મનવારક પ્રમતબંમધત ખોરાકના ઇન્ટે ક ક્રડસઓડથ ર (ARFID)વાળા બાળકો અને યુવાન
લોકો માટે, જો કોઇ સમસ્યા હોય અને તે ઉદ્દભવે તેની કાળજી લો:

ચોક્કસ ખોરાકની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો. આનો અર્થ એ હોઈ ર્કે છે કે તમારંુ
બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત કે જે મયાથક્રદત આહાર પર છે , તેઓ જે તે ખોરાક તે
મેળવી ર્કતા નર્ી. ઘણાં લોકો તેના બદલે બીજુ ં કઈક કરર્ે, પણ વજન ઓછં
ર્વા અર્વા આગળ ખોરાકની ઉણપના જોખમ સાર્ે .
તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તતના મનત્યિમ મનત્યિમમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર ARFID વાળા લોકો માટે, તે મેનેજ કરવું ખ ૂબ જ દુ:ખદાયક અને પડકારજનક હોઈ
ર્કે છે . તમે તાણ કેવી રીતે ઘટાડી ર્કે અને તેમના આહારમાં વધુ ઘટાડો ર્વાના
જોખમ પર સલાહ લો.
સામાન્ય લચિંતા વધાવી – તકલીફ સાર્ે સંકળાયેલ છે અને આ ખાવામાં કેવી રીતે
દખલ કરે છે તેને માટે અક્સ્તત્વમાં રહેલી અસ્વસ્ર્તા અને બાધ્યતા મનોગ્રક્સ્ત
વતથનનુ ં મનરીક્ષણ કરો.
ઇટીંગ ક્રડસઓડથ ર ચેક્રરટી BEAT એક હેલ્પલાઇન પ ૂરી પાડે છે અને આ મુશ્કેલ
સમયમાં તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તતને કેવી રીતે સમર્થન આપવો પર
લચક્રકત્સકો સાર્ે માગથદર્થન મવકસાવ્યુ છે .

ર્ીખવાની અક્ષમતા સાર્ેના બાળકો અને યુવાન લોકો
અમનમિતતાના સમયમાં મર્ક્ષણ અસમર્થતા સાર્ેના બાળકો અને યુવાન લોકો મનયંત્રણ
ૂ નપ ૂણથ ખુલાસાની
ગુમાવી ર્કે છે . તેમને મહામારી મવર્ે વધુ સમર્થન અર્વા અનુકલ
જરૂર પડી ર્કે છે . તમારી લાગણીઓ અને તમારા ર્રીરની સંભાળ રાખવા માટે

સરળ-વાંચી ર્કાય તેવી કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) માગથદમર્િકા ની યુક્તતઓ માટે
જુઓ.

તેમને મદદ કરવાના સારા રસ્તા હોઈ ર્કે છે :
તેમના મનણથયોને સમર્થન આપવુ ં
જો મદદરૂપ હોય તો લેલખત ર્બ્દો, લચત્રો, પ્રતીક પિમતઓ અર્વા વસ્તુઓ દ્વારા
દૃન્દ્ષ્ટની પસંદગીઓનુ ં પ્રમતમનમધત્વ કરવું
તેમની લાગણીઓ વ્યતત કરવા દે વા માટે તેમને સમર્થન આપવું

તેમને જણાવો કે તેઓ એકલા નર્ી
સાંભળતી વખતે, તેમની લાગણીઓને ગંભીરતાર્ી લેર્ો અને તેમની ભાવનાઓ મવર્ે
મનણાથયક બનર્ો નહીં. તેઓ મોટા ફેરફારો મવર્ે લચિંતા અનુભવી ર્કે છે , જેમ કે લાંબા

સમય સુધી ઘરે રહેવાની સંભાવના. જયાં ર્કય હોય, મનત્યિમ અને પક્રરક્સ્ર્મતમાં માં
ફેરફાર ર્ાય સમજવામાં મદદરૂપ હોય ર્કે છે અને તે પહેલાં તેમને યોજના

બનાવવામાં અને ઉકેલો ર્ોધવામાં મદદ કરવી, જેમકે લચિંતાનો સામનો કરવા માટે
કોઈ ર્ોખ પાળવો અર્વા આરામદાયક કસરતો કરવી.

લાગણીઓ મવર્ે વાત કરવા માટે ઉપયોગી ક્રટપ્પણી માટે , સંભાળની સલાહ માટે ની
કુર્ળતાજુઓ. સરળ વાંચન સામગ્રી સાર્ે, ર્ીખવાની અક્ષમતાઓ માટે

કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મવર્ે વધુ માગથદર્થન માટે , મેનકેપ વેબસાઇટ જુઓ.

BILD (લમનિંગ ક્રડસેલબલલટી પ્રોફેર્નલ સેનેટ)એ પણ 1} સંસાધનો સંગ્રહ પ્રકામર્ત કયો
છે કે જે તે કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારી દરમ્યાન ર્ીખવાની

અક્ષમતાઓવાળા લોકોના પક્રરવારો અને સંભાળ આપનારાઓને સમર્થન આપવા માટે
ઉપયોગી ર્ઈ ર્કે છે .

ઓટીથટીક બાળકો અને યવાન લોકો
ઓટીસ્ટીક બાળકો અને યુવાન લોકો કોરોનાવાઈરસ(COVID-19)ના કોઈપણ ર્ારીક્રરક
લક્ષણોને ઓળખવા માટે સંઘર્થ કરી ર્કે છે અને પક્રરક્સ્ર્મત ઉત્પન્ન કરી ર્કે તેવી

ભાવનાઓ મવર્ે વાત કરવામાં મ ૂશ્કેલી અનુભવી ર્કે છે . વતથનમાં ફેરફાર પર નજર
રાખો કે જે તમને તેમની ભાવનાત્મક ક્સ્ર્મત તેમજ ર્ારીક્રરક લક્ષણોને ઓળખવામાં
મદદ કરી ર્કે.

મહામારી દરમમયાન આપણા બધા માટે મવક્ષેપ ર્ાય છે , સામાન્ય ક્રદનચયાથઓનુ ં પાલન
કરવામાં અર્વા કુટુંબના વ ૃિ સભ્યોની મુલાકાત લેવામાં સક્ષમ ન હોવા સક્રહત. જો
તમારંુ બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત બીમાર પડે છે , તો તેઓ ર્ારીક્રરક અનુભવને

સંચાલલત કરવા માટે સંઘર્થ કરી ર્કે છે . તમે કોઈપણ વ્ય ૂહરચના કે જે તમે જાણો કે
તમારા પક્રરવાર માટે કામ કરી ર્કે તેનો ઉપયોગ કરીને આ ફેરફારોને સંચાલલત

કરવામાં મદદ કરી ર્કો છો, અર્વા વધુ સહાય અને સમર્થન (આ મવભાગના તલળયે
સ્રોતો જુઓ) મેળવી ર્કો છો

બદલાતી પક્રરક્સ્ર્મત, સલામત રહેવા માટે તેઓ શું કરી ર્કે તેવા ઉપાયો અને

વાઈરસના લક્ષણો મવર્ે તમારા બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત સાર્ે વાત કરતી વખતે

પ્રમાલણક રહેવ ું મહત્વપ ૂણથ છે . ભમવષ્ય મવર્ે ચોક્કસ મનવેદનો આપવાનુ ં ટાળો - આ

ઝડપર્ી મવકસતી પક્રરક્સ્ર્મત છે અને જો તેમને જણાવવામાં આવેલ હોય તે પ્રમાણે તો
બદલાઈ નહીં તો તમારંુ બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત વધુ દુખી ર્ઈ ર્કે છે આ પ ૃષ્ઠ
પર માગથદર્થન સાર્ે કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મવર્ેની સિાવાર માક્રહતી સાર્ે
અદ્યતન રહો.

તમારે ઓનલાઇન અર્વા ફોન દ્વારા સ્ર્ામનક ઓક્રટઝમ જૂર્ોના સહાય મેળવવાનુ ં ચાલુ
રાખવું જોઈએ. અસ્વસ્ર્તાને સંચાલલત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય ઓટીસ્ટીક સોસાયટી

માગથદર્થન પણ મદદરૂપ હોય ર્કે છે – તમે ઓટીઝમ હેલ્પલાઇન પર 0808 800 પર
વધુ સલાહ માટે કોલ કરી ર્કો છો.

ર્ાક્રરક્રરક સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓ સાર્ેના બાળકો અને યુવાન લોકો
લાંબા ગાળાના ર્ારીક્રરક આરોગ્ય સમસ્યાઓવાળા બાળકો અર્વા યુવાન લોકો, જેમ કે
જેમને શ્વાસ લેવાની મર્ીનનો સતત ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય છે અર્વા વ્હીલચેર

અર્વા પલંગ સુધી મયાથક્રદત હોય, તેમની કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારી માટે
વધુ મજબ ૂત પ્રમતક્રિયા હોઈ ર્કે છે .

તેમને આ સમસ્યા મવનાના બાળકો કરતા વધુ

તીવ્ર તકલીફ, લચિંતા અર્વા ગુસ્સો હોઈ ર્કે છે કારણકે તેમનામાં અન્યો લોકોની

સરખામણીમાં દૈ મનક સુખાકારી માટે ઓછં મનયંત્રણ હોય છે . તેમની લચિંતા સાંભળીને,
પક્રરક્સ્ર્મત મવર્ે ખુલ્લી અને પ્રમાલણક સ્પષ્ટતા આપી અને તેમને બચાવવા માટે શું
ર્ઈ રહ્ું છે તે મવર્ેની માક્રહતી આપીને તેમનુ ં સમર્થન કરો.

જો તમને સામાન્ય રીતે તમારા ઘરમાં સમર્થન હોય, તો તપાસો કે તમારી સ્ર્ામનક
સિા અર્વા સંભાળ કરનાર પાસે વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્ર્ા શું છે . તમારા બાળક અર્વા

યુવાન વ્યક્તત માટે હજી પણ સમર્થનની જરૂર હોય છે તે સ્પષ્ટ છે કે નહીં તેની ખાતરી
કરો.

બાળકો અને યુવાનોને જોખમ વધારનારી પક્રરક્સ્ર્મતઓ મવર્ે વધુ માક્રહતી માટે ,

તબીબી આધારો પર મનધાથક્રરત લોકોને મનવારવા અને બચાવવા અંગેન ુ ં માગથદર્થન
અત્યંત સંવેદનર્ીલ જુઓ.

બાળકો અને યુવાન લોકો જેઓ અન્યની સંભાળ રાખે છે
કેટલાક બાળકો અને યુવાન લોકોને વયસ્કો અર્વા ભાઈ-બહેનોની સંભાળની

જવાબદારીઓ પણ હોઈ ર્કે છે . તેઓ લચિંમતત હોઈ ર્કે છે કે જો તેઓ જેની સંભાળ
રાખે છે તે બીમાર ર્ઈ જાય તો શુ ં ર્ર્ે. અર્વા શું ર્ર્ે જો તેઓ પોતે બીમાર પડે

અને જેની સંભાળ રાખે છે તે વ્યક્તતને સમર્થન આપવામાં અસમર્થ ર્ર્ે. ભલે તેઓ
હાલમાં સંભાળ આપનાર તરીકે કાયથ નહીં કરતાં હોય, એવું ર્ક્ય છે કે તેઓ કોઈ
પુખ્તવયના લોકો સાર્ે હોય તો તેમને ર્ઈ ર્કે છે .

જો તમે અર્વા કુટુંબના બીજા સભ્ય કે જેમની બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત સંભાળ
રાખે છે અર્વા સંભાળ લેવાની જરૂર પડી ર્કે છે તો શું ર્ર્ે તેન ુ ં આયોજન આમની
સાર્ે કરો, અન્ય લોકો માટે સંપકથ ની મવગતો સક્રહત કે જે આગળ વધી તેમની મદદ
કરી ર્કે કે જે તેમની લચિંતા દૂ ર કરવામાં મદદ કરર્ે.

ધમકાવવ ું
કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) મહામારીને કારણે કેટલાક વ્યક્તતઓને ધમકી, ભેદભાવ
અર્વા પજવણીનો,, ઉદાહરણ તરીકે તેમની વંર્ીયતા અર્વા રાષ્ટ્રીયતા અર્વા
કમર્ત માંદગીને કારણે અનુભવ કરી ર્કે છે . તે તપાસવુ ં મહત્વપ ૂણથ છે કે તમારા

બાળકો અને યુવાનો બીજાઓનેની ધમકીનો અનુભવ કરી રહ્યા નર્ી અર્વા ધમકાવી
રહ્યા નર્ી.
તમારા બાળકો અને યુવાનોને યાદ અપાવો કે ઓનલાઇન અને ઘર સક્રહત, દરે કજણ

જ્યાં પણ હોય ત્યાં સુરલક્ષત રહેવાના હકદાર છે ધમકાવવુ ં હંમેર્ા ખોટું છે , અને આપણે
સૌએ દયાળુ બનવા અને એકબીજાને સમર્થન આપવા માટે ભાગીદાર બનવુ ં જોઇએ.

જો તેમને ધમકી મળી હોય તો, તેઓ જે વ્યસ્કને મવશ્વાસ કરતાં હોય તેમને જણાવવા
ૂ હોવાં જોઇએ.
અનુકળ

વધુ સલાહ અને સંસાધનો માટે, 1}એન્ટી-બુલલિંગ એલાયન્સ વેબસાઈટ જુઓ.

શોક અિવા થવજન ગમાવ્યાની લાગણીઓ અનભવવી
જયારે પણ ર્ાય, કોઈ મપ્રયજનના ખોટનો અનુભવ કરવો એ ખ ૂબ મુશ્કેલ અને

પડકારજનક સમય હોઈ ર્કે છે . બાળકો અને યુવાન લોકો તેમની ઇચ્છા મુજબની રીતે
મવદાય ન આપી ર્કે, અને તેમના સામાન્ય સપોટથ નેટવકથ ર્ી જોડાવવુ ં મુશ્કેલ હોઈ ર્કે
છે .

બાળકો અને યુવાનોને તેમની ઉંમર, તેમની સમજણના સ્તર, અને તેમના દૈ મનક

જીવનમાં મ ૃત્યુના બદલાવના આધારે દુ:ખ જુદી જુદી રીતે અસર કરે છે , તેઓ ઘણી
વખત મજબ ૂત લાગણીઓના મોજા અનુભવે છે જેમકે ઉદાસીનતા, અપરાધ, આંચકો

અને િોધ કે જે તેઓ વ્યતત કરવા સંઘર્થ કરી ર્કે છે તેમનુ ં વતથન બદલવા માટે અને
અન્ય લોકો મવર્ે તેમણે ખ ૂબ લચિંતા કરવી તે ખ ૂબ સામાન્ય છે .

જ્યારે તમે જાતે દુ: ખમાં હોવ ત્યારે બાળકને સમર્થન આપવો પડકારરૂપ હોઈ ર્કે છે .
કાળજીપ ૂવથક સાંભળવુ,ં વય-યોગ્ય રીતે પ્રામાલણકપણે પ્રશ્નોના જવાબો, ર્કય હોય ત્યાં
મનત્યિમ ચાલુ રાખવુ,ં અને ખ ૂબ પ્રેમ અને સમર્થન આપવાર્ી મદદ મળે છે .

NHS પાસે દુિઃખ અને ઉપલબ્ધ સપોટથ મવર્ે સલાહ છે , અને બાળપણના ર્ોકનુ ં નેટવકથ
પાસે રાષ્ટ્રીય અને સ્ર્ામનક સહાયક સંસ્ર્ાઓની માક્રહતી અને લલિંતસ છે .

માનમિક થવાથ્ય માટે તાત્કાલલક મદદ ક્ાુંિી મેળવવી
જો તમને તાત્કાલલક માનમસક સ્વાસ્્યની જરૂક્રરયાતો છે અને તમારે હવે સહાયકની
પહોંચની જરૂર છે તો, NHS.UK તાત્કાલલક માનમસક આરોગ્ય પેજની સહાય માટે
સ્ર્ામનક મવકલ્પ ર્ોધવા મુલાકાત લો.

માતામપતા અિવા િુંભાળ આપનારના િમિવન માટે

માતા મપતા અને કાળજી લેનારાઓ માટે યુંગ માઈન્િિ
યંગ માઈન્ડસ 25 વર્થ સુધીના બાળકો અને યુવાન લોકોમાં માનમસક આરોગ્ય અને
વતથનની સમસ્યાઓ મવર્ે સલાહ પ ૂરી પાડે છે . તમે પેરેન્્સ અને કેરસથ હેલ્પલાઈન

0808 802 5544 પર કોલ કરી ર્કો છો કૃપા કરીને જાણકાર રહો કે યંગ માઇન્ડસ
કોઇપણ સીધી મનોવૈજ્ઞામનક સેવાઓ આપતા નર્ી અને NHS અર્વા બાળકો અને

યુવાન લોકોની માનમસક આરોગ્ય સેવાઓ(CYPMHS)ને સીધો સંદભથ આપતાં નર્ી.

તમારા બાળક અને અર્વા યુવાન વ્યક્તત માટે હેલ્પલાઇનો અને વેબસાઇટ
જો તમારંુ બાળક અર્વા યુવાન વ્યક્તત કોઈની સાર્ે અજ્ઞાત બની વાત કરવાનુ ં પસંદ
કરે તો તેઓ હેલ્પલાઈન પર કોલ કરી ર્કે છે અર્વા ચાઇલ્ડ લાઇન અર્વા દ મમતસ
જેવી વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ ર્કે છે .

ર્ાઉટ કોઈપણ સમયે, કોઈને પણ કટોકટીમાં ટેતસ્ટ દ્વારા મનિઃશુલ્ક, ગોપનીય સલાહ
24/7 પ ૂરી પાડે છે .
તમે:

UK માં તાલીમ મેળવેલ કટોકટીના સ્વયંસેવકોની સાર્ે 85258 પર SHOUT ટેતસ્ટ
કરી ર્કો છો
જે પ્રમર્લક્ષત છે અને સક્રિય શ્રવણ અને સહયોગી સમસ્યાનુ ં મનરાકરણ પ્રદાન કરે
એવા કોઇકને ટેતસ્ટ કરો
ચાઇલ્ડલાઇન કોઈપણ સમસ્યા વાળા બાળકને ગુપ્ત હેલ્પલાઇન પ ૂરી પાડે છે . તે
આરામ આપે છે , સલાહ આપે છે અને રક્ષણ આપે છે .
તમે:
0800 1111 પર મનિઃશુલ્ક કોઇપણ સમયે કોલ કરી ર્કો છો
કાઉક્ન્સલર સાર્ે ઓનલાઈન ચેટ કરી ર્કો છો
મેસેજ બોડડ થ સ ચકાસો
The Mix મન:શુલ્ક ગોપનીય હેલ્પલાઈન અને ઓનલાઇન સેવા પ્રદાન કરે છે જેનો
ઉદ્દે ર્ યુવાનોને શ્રેષ્ઠ સહાય, કોઇપણ સમસ્યા માટે પ્રદાન કરે છે .
તમે:
0808 808 4994 પર મનિઃશુલ્ક કોલ કરી ર્કો છો – લાઇનો સવારે 11 વાગ્યાર્ી
રાતે 11 વાગ્યા સુધી રોજ ખુલ્લી છે
ઓનલાઇન કમ્યુમનટી ની પહોંચ મેળવો
The Mixને ઇમેઇલ કરો
રાઇઝ અબોવએક ક્રડજજટલ સ્રોત છે જે આરોગ્ય માટે ના પડકારોનો સામનો કરવા માટે

મવકમસત કરવામાં આવ્યો છે , જેમાં કોરોનાવાયરસ (COVID-19) નો સમાવેર્ ર્ાય છે ,
જેમાં યુવાનો સાર્ે ગુજી
ં ઉઠે છે .

તે એક ક્રડજજટલ હબ છે જે યુવાનોને સલામત અને

પ્રેરણાદાયક સ્ર્ાન પ્રદાન કરે છે જયાં તેઓ જે સમસ્યાઓ આવે છે તેમાંર્ી કેમ પાર

ઉતરવુ ં અને તેમની ક્સ્ર્મતસ્ર્ાપકતા અને આત્મમવશ્વાસ કેવી રીતે બાંધવો તે ર્ીખે છે .
માગથદર્થન, સંસાધનો અને સેવાઓ માટે ની કેટલીક લલિંતસ ઇંગ્લેંડ માટે મવમર્ષ્ટ છે .
સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ, અને નોધથન આયરલેન્ડ3] ↩માટે મવકમસત વહીવટ, ચોક્કસ
માગથદર્થન નીચેના પ ૃષ્ઠો પર મળી ર્કે છે

