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का् दा् ग्ुनुहोस।् जनीि् पररितिन्ु  ग्ुनुहोस।् तपाईंले ख्ाल गर्ने कोही 
व्क्त कठीर् सम्मा गइरहेको भएमा मद्दत गर््नु प्ाकृततक क्रा मात्र हो। तर कसरी? ्दि 
््वा व्क्तले तपाईंलाई क्राकार्ी गर्नु उसको वा उर्को ववशवसर्ी् व्क्तको रूपमा छर्ोट 
गरेमा सहा्ता प्सताव गर्नु तपाईं ववशषेज्ञ ह्र्् आवश्क पिदैर्। मात्र स्नर््होस,् सहार््भूतत 
राखर््होस ्र न्म्ललखिति सुझाि पाल्ा ग्ुनुहोस।्

सुन्ुहोस।् मूलयाङक् 
्ग्ुनुहोस।्

मद्दति  
ग्ुनुहोस।्

चेतिाि्नी संकेतिहरू थाहा पाउ्ुहोस।् ््वाको दिमागमा के चललरहेको छ भरे्र थाहा पाउर्् च्र्ौतीपूरनु ह्नछ प्ा्: तपाईंले िैतर्क 

जीवर्का समस्ाका संकेतहरू िेखर् स्र््ह्नछ। कोही व्क्तले ्सता चेतावर्ीका केही संकेतहरू िेखाइरहेको छ भनरे् तपाईंलाई लागछ भरे् 

क्राकार्ीमा आफूलाई संलगर् गराउर्् रा गराउर्् स्र््ह्नछ

डिपे्स् र आतमहतया:

 //  एकिम ैि:्खी भएको महसस् ह्रे् वा िई् हपताभनिा बढी सम् िेखख तर्राशावािी ह्रे्
 //  क्रि्ाकलापहरूको समबन्धमा रूचच ग्माउरे्
 //  साथीहरू र पररवारबाट अलकगगरे्
 //  भोजर् इचछामा कमी ह्रे् वा ्ेधरै खारे् जसता खारे्क्रा खारे् बार्ीमा पररवतनुर्
 //  ब्ार् गर्नु र्सक्करे् थकार्
 //  ववद्ाल् वा का्नुमा ध्ार् केकनरित गर्नुको लाचग समस्ाहरू
 //  स्तर्मा समस्ाहरू
 //  मा्ामा छ्ट्ीरे् (बे्क अप) जसतो तर्ावपूरनु घटर्ाबाट हाल ैग्करिएको
 //  मतृ्् वा आतमघाती बारे बारमबार क्राकार्ी गर्ने

मददरा तिथा लागूपदाथनु दवुयनुस्नी:

 //  लतको पाररवाररक इततहास
 //  न्ूर् शक्त, राता-राता आँखा वा ततरसकारपूरनु बोली 
 //  चचकनतत, कमजोर वा थक्कत िेखखरे्
 //   समरर शक्त ग्मेको, अँध्ारो वा ध्ार् केकनरित 

गर्नुमा समस्ा भइरहेको
 //  िेखावट वा व्क्तगत सरसफाईमा पररवतनुर्
 //  मर् पर्ने क्रि्ाकलापहरूको रूचचमा कमी
 //  मलेै पररवार तथा साथीहरूसँग ्ेधरै झगडा गरररहेको छ्



आफ्ो क्ेत्रमा उपलब्ध सेिाहरू फेला  
पा्नु JustTellOne.org मा जा्ुहोस ् 
िा 716.245.6JT1 मा फो् ग्ुनुहोस।् 

#JT1

कुराका्नी पशचाति के ग न्े।आशावािी रूपमा पदहलो क्राकार्ी राम्ो भ्ो र ््वाले आराम र आशावािीपर्को अर््भव 
पा्ो। क्राहरूलाई सकारातमक ददशातिफनु  लजैा्मा सुन्कशचति हु्ुहोस।्

युिाको समपकनु मा  
रहर््होस ्र उसले  
वा उर्ले के अर््भव  
गरररहेका छर् ्
हेर््नुहोस।्

व्क्तलाई सवसथकर  
रहर् समझाउ्ुहोस ्
जनीि्शलैीका रोजाइहरू
जसत,ै आहार अभ्ास 
र श्र्।  

वयक्तिलाई उपयु् ति 
ससंा्ध्हरू फेला पा्नु 
प्ोतसाहर् गर््नुहोस ्र 
मद्दत गर््नुहोस।्

व्क्तलाई उसका वा  
उर्का आमाब्वा िामार्लसक 
सवास्थ् वा लागूपिाथनु 
िव््नुसर्ी पेशवेरसँग 
क्राकार्ी गर्नु  
प्सताव गर््नुहोस।्

कसरी कुराका्नी  
हयाणिल ग न्े
कुराका्नीलाई प्ोतसादहति ग्नु तिपाईंले के-के भन् 
स््हुुन्छ: “तपाईंले कसतो महसस् गिदैह्र्ह््नछ?”

 
 

“तपाईंले हाल ैलभनर् ैतररकाले व्वहार गरेको 
िेखेको छ्। सब ैक्रा दठक छ?” 

 
 

“तपाईंलाई कदहल्ै क्राकार्ी गर्नु कोही  
आवश्क परेमा, तपाईंका लाचग म ्हाँ छ्।” 

 

“तपाईं बारे म चचकनतत छ्। तपाईंलाई 
क्राकार्ी गर्नु आवश्क भएको केही  

क्रा छ?”

क्राकार्ी सकजलो र्ह्र्स्छ तर उचचत मद्दत प्ापत गर्ने प्क्रि्ाको महततवपरूनु भाग हो। तपाईंले सघंषनु 
गरररहेको ्व्ालाई िेखर््ह्नछ तर उसले ्स बारेमा क्राकार्ी गरररहेको छ भरे् आफै क्राकार्ी सर्ु गर्ने  
बारे सोचर््होस।् क्राकार्ी समभव भएसमम सवागत्ोग् र उपलब्धीमलूक बर्ाउरे् केही केही तररकाहरू छर्:्

कुराहरूलाई अ्ौपचाररक राख्ुहोस।् क्राकार्ीहरू आरामिा्ी ठाउँ तपाईंका व्ाक्लताहरू भनिा टाढा 
केही गोपर्ी्ता प्ापत गर्नुस्रे् कफी पसल, ववद्ाल्, घर वा जहाँकहीँ गर््नुहोस।्

यप सामानय चरण हो वा हराउरे्छ भनरे् र्ठानर््होस।् मार्लसक सवास्थ् समस्ार लागूपिाथनु िव््नुसर्ी 
चचक्कतसा समस्ाहरू ह्र् ्र चचक्कतसा उपचारको आवश्कता पछनु।

वयक्तिले ्ेधरै समस्ाहरू भोचगरहेको ह्र्स्छ भर्ी साव्धार् रहर््होस।् उिाहररका लाचग, लागूपिाथनु 
िव््नुसर्ी प्ा्: डडपे्सर्सँग जोडडएको ह्नछ। व्क्त प्म्ख समस्ाको बारेमा सचेत र्भएको ह्र्स्छ।

सब ैसमसयाहरू एकै पटक समा्धा् ग न्े प्यास ्ग्ुनुहोस।् समझर््होस,् ्ो भरे्को प्क्रि्ाको स्रुवात 
मात्र हो।

वयक्तिले अब के-के गर्नु चाहनछ भर्ी सोधर्ह्ोस।् ्व्ा व्क्त ्ात्राको तर््नत्ररमा रह् ुमहततिपणूनु हुन्छ।

बस्ुहोस ्र सुन्ुहोस।् व्क्तले आफूले के भनर््पछनु भरे्मा मूल्ाङकर् गर्नु र्थालर््होस।् तर थप 
जार्कारी प्ापत गर्नुका लाचगर् प्शर्हरू सोधर्् राम्ो हो।


