विषय: आत्महत्या रोकथाम मवहना को बारे मा जानकारी
विय चेरी क्रीक स्कूल समुदाय,
सेप्टेम्बर संसारभर आत्महत्या रोकथाम मवहनाको वचह्न हो र मलाई यो महत्वपूर्ण कुराको सन्दभण मा
तपार्ण संग जोड् नमा एक अिसरको रूप मा कायण गदण छ। जसै हामी यो मवहना ज्ञान बढाउन र
आत्महत्याको आसपास कलं क संग लड् नलार्ण उपयोग गदण छ ,
ं मँ आश्वस्त वदन चाहन्छु वक आत्महत्या
रोकथाम हाम्रो स्कूलहरुमा सधै एक दै वनक गवतविवध हो।
विद्याथीहरुको लागी समथण नको हाम्रो व्यापक वनरन्तरता सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरुमा, विकास को
आिश्यकताहरुको एक समझ द्वारा संचावलत र हरे क बच्चाका लागी सबै भन्दा राम्रो गनण को लागी के
केन्द्रित गरीएको छ भन्ने कुरामा आधाररत छ।
िाथवमक स्तर मा, हामी सामावजक भािनात्मक क शल वशक्षर् मा जोड वदन्छ ,
ं वकनवक ती
आत्महत्याको जोन्द्रिम कम गनण संग जोवडएको दे िार्न्छ। मध्य विद्यालय स्तर मा, हामी आत्महत्याको
संकेत बारे पररचय गराउँ छ ,
ं यो एक कायणक्रम हो जसले विद्याथीहरुमा कसरी आत्महत्या र वडिेसनको
लक्षर्हरुलाई वचन्ने िा पवहचान गने र आफैं र सहपाठीहरुलाई कसरी िवतवक्रया वदने भन्ने बारे पररचय
गराउँ छ ।ं यसले पवन उनीहरुलाई कसरी स्कूल, घर िा समु दायमा एक विश्वसनीय ियस्क बाट मद्दत
िाप्त गनण भन्ने बारे मागणदशणन गदण छ। स्कूल कमण चारीहरु एक विश्वसनीय ियस्क िवशक्षर् वलन्छन् जसले
उनीहरुलाई वबद्याथीहरुको आिश्यकमा कसरी सहयोग र समथण न तरीका बाट िवतवक्रया वदने भन्ने बारे
तयार गदण छ।
हाम्रो हाई स्कूलहरु वभत्र, हामी शन्द्रिको स्रोतहरु संग यी जगहरू मा विस्तार गदण छ ,
ं एक विद्याथी
ने तृत्व कल्यार् कायणक्रम जुन लचीलापन वनमाण र् गनण , सम्बन्ध बढाउन, मद्दत िोज्ने िररपरर अस्वस्थ
मानदण्डहरु पररितणन गनण , गोपनीयताको कोड तोड् न, र म न र स्वस्थ सामना रर्नीवतहरु वसकाउन
वडजार्न गरीएको छ। यी अवभयानहरु स्कूल समु दाय वभत्र आशा, मद्दत र शन्द्रि को सन्दे श फैलाउन
को लागी वडजार्न गरीएको हो।
आत्महत्या रोकथाम पवन हाम्रा कमण चारीहरुको वदन-िवतवदन कायणहरुको माध्यम बाट-विश्वास र सम्बन्ध
वनमाण र्बाट, चवलरहे को र्न्द्रिटी काम र सां स्कृवतक विनम्रता मा संलग्न बाट, एक विकास मानवसकता
को मॉडवलं ग र मानवसक स्वास्थ्यको बारे मा कुराकानी सामान्यीकरर् गरे र कलंक कम बाट हुनसक्छ।
हाम्रो विद्याथीहरुको जवटल मानवसक स्वास्थ्य आिश्यकताहरु एक उच्च िाथवमकताको रूप मा जारी छ,
तपाई संगको हाम्रो साझेदारी कवहल्यै धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ, तेसैले म वनम्न तररकाहरूमा तपार्ण को
मद्दत को लागी सोध्न जाँ दैछु।


हाम्रो िेबसार्ट को आत्महत्या रोकथाम सेक्सन मा जानु होस् र सुरक्षात्मक र जोन्द्रिम कारकहरु,
चेतािनी संकेत, कायण कदम र संसाधनहरु संग आफैलाई पररवचत गराउनु होस्।



मानवसक स्वास्थ्य पृष्ठ र कल्यार् समथण न र संसाधन पृष्ठ मा अवतररि संसाधनहरुको लाभ
वलनु होस्।



आत्महत्या रोक्नथाममा हामी सबैलाई आफ्नो भाग गनण सशि बनाउने सीसीएसडी विद्याथी र
स्टाफहरू द्वारा विकवसत यो शन्द्रिशाली वफल्म हे नुणहोस्।



सेफटु टेल भन्ने बारे संग आफैलाई पररवचत गराउनु होस्, हाम्रो गुमनाम ररपोवटण िर्ाली, र कोलोराडो
संकट सेिाहरुको माध्यम बाट उपलब्ध संसाधनहरु, यो सुवनवित गनण की तपार्ण वचन्ता बारे ररपोटण
गनण िा समथणन िाप्त गनण कसलार्ण कल गने भन्ने बारे सुवनवित गनण आफैलाई पररवचत गराउनु होस्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो जीिन मा युिाहरुसंग कुरा गनुण होस्। उनीहरुलाई थाहा वदनु होस् वक
उनीहरु महत्वपूर्ण छन् भनेर। उनीहरुलाई थाहा वदनु होस् वक उनीहरुको लागी समथण न, हे रचाह र
मायाको एक ने टिकण छ भने र। यो सन्दे श बोक्नुहोस् वक जीिन मा कवठन समय अपररहायण छ, तर
आत्महत्या होर्न। सँगै, हामी हाम्रा हरे क वबद्याथीहरुको जीिनमा एक फरक पानण सक्छ ।ं
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