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सामग्ी 

डिप्रेसनको बाररेमा कुराकानीको सुरुवात। डिप्रेशन भनरेको संयुक्त राजयमा  
10–20% बीचका ककशोर ्तथा युवा वयसकहरूलाई प्भाव पानने साधारण मानससक सवास्थय 
अवसथा हो। ्तथापप, ्तपाईंलरे उदास महसुस गददै गदादा ्तपाईंको महसुसलाई कसलैरे बुझदैन वा 
वास्ता गददैन जस्तो लागन सक्छ। ्तर यो थाहा ्छ कक ्तपाईं कहहलयै एकलो हुनुहुनन र सधैं 
आशा हुन्छ। तपाईं एक्ो हुनुहुनन। प्तयरेक 5 जना ककशोर ्तथा युवा वयसकहरूमधयरे 1  
जना सममलरे डिप्रेसनको अनुभव गनने्छन।् कुरा गनने कायदालरे मद्द्त गनदा सक्छ। ्तपाईंलाई  
आफूमा डिप्रेशन हुनसक्छ भननरे लाग्छ भनरे मद्द्तको अनुरोध गनने कायदा कहहलयै पनन न्छटो 
हँुदैन। उपचार नगरी बसयो भनरे, डिप्रेसन अझ खराब बनन सक्छ र थप गमभीर समसयाहरू 
ननमतयाउन सक्छ। एउटा पवशवसनीय वयकक्तसँगको कुराकानी भनरेको ्तपाईं करे  गनदा जाँदै 
हुनुहुन्छ भननरे कुरा बुझन र आफू लायकको मद्द्त प्ाप्त गनदाको लागग समानय ्तररका हो।

डिप्रेशनका चरेतावनी ्क्षणहरू। सबजैनालरे पवशरेष गरी युवा उमरेरमा समय-समयमा उदासीपनको अनुभव ग्छदान।् यदयपप, पन्छललो दईु हप्ता 
भनदा धरेरै समयदरेखख तयस्ता अनुभवहरू कायम रहन्छन ्भनरे ्ती डिप्रेसनका लक्षणहरू हुनसक्छन।्

आफैं ्ाई ननमन प्शनहरू सोधनुहोस।् तपाईं र्े त्यहाँ मध्यरेका कुनमैा "हो" भननुहुन्छ भनरे कोही व्यककतसँग कुराकानी गनुनु उचचत हुन्छ।

  //  करे  म कमजोर, उदास, वा ननराश महसुस ग्ुछदा?

  //  करे  मलैरे मरेरा मनपनने करियाकलापहरूमा रुची गमुाएको ्ुछ?

  //   करे  म साथीहरू ्तथा पररवारको सट्ामा आफैं सँग  
रहन चाहन्ुछ? 

  //  करे  मलैरे बबना कारण थकक्त महसुस ग्ुछदा?

  //   करे  मरेरा खानपपनका बानीहरू पररव्तदान भएका  
्छन—्भोक नलागनरे वा धरेरै खानरे?

 

//   करे  मलाई पवदयालय वा कायदामाधयान करे कनरि्त गनदाको लागग 
समसयाहरू हुन्छन?्

//   करे  मलाई सुतनमा समसयाहरू भएका ्छन?्

//   करे  म मायामा ्ुछट्ीनरे (ब्रेक अप) जस्तो ्तनावपूणदा घटनाबाट गुकरिएको ्ुछ?

//   करे  मलाई साथी वा पररवारका सदसयहरूलरे, “न्तनी ठीक ्छौ?  
भनी सोगधरहरेका ्छन?्”

  
//   करे  मलैरे आफूलाई चोट पयुादाउनरे आतमहतया गरी मनने बाररेमा सोचरेको ्ुछ?
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कुरा गननुको ्ाचग सही व्यककत 
कस रीफरे ्ा पानने।  
्तपाईंलरे ककत्तको एकलो वा पथृक अनुभव 
गनुदाहुन्छ भननरे कुरासँग कुन ैसमबनध हँुदैन, 
कहीँ न कहीँ ्तपाईंलाई मद्द्त गनदा ्तयार ्तथा 
इच्ुछक कोही वयकक्त सधैं उपलबध हुन्छ। ्तपाईंलरे 
आफूलाई मानससक सवास्थय परेशरेवरसँग कुराकानी 
गनदा ्तयार रहरेको महससु गनुदाहुनन भनरे तयो पणूदा 
रूपमा सही हो। आफूलरे सहज महससु गनने ्तथा 
उ राम्ो श्ो्ता हुनरे्छ भननरे कुरा ्तपाईंलाई थाहा 
भएको पवशवसनीय वयकक्तलाई यसबाररे ब्ताएर  
यो कुराको सरुुवा्त गनुदाहोस।्
तपाईंको ववशवसनी्य व्यककतमा ननमन व्यककतहरू पननु सकन्छन।्

कुराकानीको सरुुवात कसरी गनने। करे  ्तपाईं ्तनावमा हुनहुुन्छ भननरे कुरा कोही वयकक्तलाई 
ब्ताउनरे कुन ैसही वा गल्त ्तररका हँुदैन। ्तर यहाँ कुराकानीको सुरुवा्तलाई अझ सकजलो ्तथा थप  
उतपादनशील बनाउन ्तपाईंलरे चालन सकनरे करे ही कदमहरू ्छन।्
सहज ठाउँ तथासम्य फरे ्ा पानुनुहोस।् यस्तो ठाउँ ्तपाईंलरे वयाकुल्ताहरू भनदा टाढा करे ही गोपनीय्ता प्ाप्त  
गनदा सकनरे कफी पसल, पवदयालय, घर, वा जहाँकहीँ पनन हुनसक्छ।

प्शनहरूका ्ाचग त्यार हुनुहोस।् ्तपाईं कुरा गददै गररेको 
वयकक्तलरे समभावय रूपमा ्तपाईंको अवसथा बाररे थप 
जानकारी चाहनरे्छन।् इमानदार बननुहोस ्र तपाईं्ाई 
बताउन सहज ्ागरेका सबै कुराहरू साझा गनुनुहोस।्

कुराकानी अचानक सुरु नगनुनुहोस।् यो प्संग ्तपाईंलरे कुरा 
गददै गररेको वयकक्तका लागग चुनौ्तीपूणदा हुनसक्छ तयसलैरे 
उनीहरूलाई आफूलरे भनरेका कुराहरू सुननरे र प्शोधन गनने 
समय हदनुहोस।्

सब ैसमस्याहरू एकै पटक समाधान गनने प््यास नगनुनुहोस।्  
याद राखनुहोस,् यो भनरेको प्करियाको सरुुवा्त मात्र हो।

गौरवाकनवत हुनहुुहोस।् आफूलरे गररेको महससुको बाररेमा कोही 
वयकक्तलाई ब्ताउनको लागग साहस चाहहन्छ।

तपाईं र्े करे  भनन चाहनुहुन्छ ्योजना बनाउनुहोस।् आफूलरे गररेका 
महसुसलाई लरेखनुहोस ्वा ऐनाको अगाडि बसरेर कुराकानीको 
अभयास गनुदाहोस।्

पररवारको सदस्य ववद्या््य परामशनुदाता

चचनु पादरीशशक्षक/शशक्क्षका

कोच

तपाईं र्े करे  भनन सकनुहुन्छ:

“मलैरे राम्ो महसुस गहददान र करे  गनने भननरे  
कुरा थाहा ्ैछन।”

“यसबाररे कुरा गनुदा मरेरा लागग कहठन कुरा 
हो ्तर मलाई डिप्रेसन भएको हुनसक्छ 
भननरे कुरा मलाई लाग्छ।”

“मलैरे आफूबाररे गररेको महसुसको पवषयमा 
गचकन्त्त ्ुछ।”

“मलैरे अहहलरे करे ही समयदरेखख उदास महसुस 
गरररहरेको ्ुछ। मलाई मद्द्त आवशयक ्छ  
जस्तो लाग्छ।”

आफनो क्षरेत्रमा उप्बध सरेवाहरू फरे ्ा पाननु  
JustTellOne.org मा जानुहोस ्वा 
716.245.6JT1 मा फोन गनुनुहोस।् 

#JT1

कुराकानी पशचात करे  गनने।आशापूवदाक ्तपाईंको पहहलो कुराकानी पशचा्त ्तपाईंलरे आराम ्तथा आशावादी संवरेदनाको 
अनुभव गनुदाहुनरे्छ। कुराहरूलाई सकारातमक हदशा्तफदा  लजैानमा सुननकशच्त हुनुहोस।्

आफनो ववशवसनी्य 
व्यककतसँग समपकदा मा 
रहनुहोस ्र आफनो 
अनुभव बाररे उ वा 
उनलाई अदयावगधक 
गराइराखनुहोस।्

पहहलो कुराकानी ्तपाईंलरे  
आशा गररेको हदशा्तफदा   
गएन भनरे गचन्ता नगनुदाहोस ् 
वा कुरा गनदा न्छोडनुहोस।्  
्तपाईंलाई मद्द्त गनदा अझ  
अनुकूल हुनसकनरे अकको 
पवशवसनीय वयकक्त  
खोजनरे प्यास गनुदाहोस।्

सवसथ 
ज ीवनशै् ी 
रोजाइहरू 
बनाउनुहोस ्
जस्त,ै आहार  
अभयास  
र शयन।

ननदान वा उपचार  
प्ाप्त गनदाका लागग ्तपाईं  
अकको कदम चालन ्तयार  
हुनुहुन्छ भनरे मानससक  
सवास्थय परेशरेवर वा  
संसथासँग कुरा गनुदाहोस।्

नकजकको साथी


