ਮਹਾਂਮਾਰੀ 2019-nCoV ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨਾਲ
ਿਸੱਝਣ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਬੱਚੇ ਤਣਾਅ ਪ�ਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ
ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਲੱ ਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਿਚੰਤਤ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਗ਼ੁ ਮਸੁ ਮ ਰਿਹਣਾ, ਗੁ ੱਸਾ ਹੋਣਾ,
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋਣਾ, ਿਬਸਤਰੇ ਨੂੰ ਿਗੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਿਦ |
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ , ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣੋ, ਅਤੇ
ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ |

ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ|
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਨਾ, ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ |
ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਓ|

ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਜਥ� ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨ ਤ� ਬੱਚੋ | ਜੇ ਿਵਛੋ ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ), ਤਾਂ ਿਨਯਿਮਤ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਫੋਨ
ਰਾਹੀ) ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉ|

ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕ�ਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਨਵ�
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਨਵ� ਕਾਰਜ-ਕ�ਮ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ |

ਜੋ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕ਼ੇ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂ ਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮ�
ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਣ).
Disclaimer: Translated into Punjabi by Dept. of Psychiatry, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi from ‘Helping children cope with stress during the
2019-nCoV outbreak, WHO 2020”. WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. In the event of any inconsistency between the English and
the translation, the original English version shall be the binding and authentic version.

