
  
 

सामाजिक तथा भावनात्मक स्वास््य  

सहायता गनन १०० सुझावहरू 
 

माइण्डफुल्नेस 

 
BPS WSCC COVID 19 सामाजिक भावनात्मक संसाधन 

सुपरपावडन: चिन्तालाई कठिनाइहरूबाट छिटो पुन: प्राजतत गनन सक्ने क्षमता सावनिछनक समूहमा रूपान्तरण गनुनहोस।् 

 
 

१. हरेक ठिन केही ध्यान, साधना (१५ ममनेटको शान्त र गम्भीर चिन्तन) मा सजम्ममलत हुनुहोस।् 

२. चिजन्तत भावनाहरूलाई कम गनन तपाईको बच्िालाई शान्त रही श्वास मलने तररकाहरू मसकाउनुहोस।् 

३. तपाईको बच्िालाई कसरी मानमसक वा आत्म-सुखिायक व्यायामहरू अभ्यास गने भनेर मसकाउनुहोस ्िस्तै फूलको सुगन्ध मलनु वा उनीहरूको पाि पूरा गनुन 
भन्िा अछि िार-पटक गठहरो सास तान्ने र फाल्ने। फोर-कननर ब्रिचथगंमा िार पटक गठहरो श्वास मलने र फाल्ने समावशे ि। एक कोिाको िारवटा कुनाहरू मध्ये 
प्रत्येकको सामना गनुनपिान तपाईले यो उिेर श्वास फेने अभ्यास पूरा गनन सक्नुहुनेि। 

४. िरमा योग। त्यहााँ बच्िा-अनुकूल युट्युब (YouTube) मभडडयो र प्रप्रन्टेड काडनहरुको पोि हेिै गनन सक्नुहुन्ि। 

 
 

  Nepali 



मुभमेन्ट  

 

 
 
 
 
 

 

शारीररक गछतप्रवचध संसाधनहरूको मलकंमा जक्लक गनुनहोस।् 

पााँि ममनेट फफटनेस गछतप्रवचधहरूको मलकंमा जक्लक गनुनहोस।् 

 
 

५. तपाईको बच्िालाई प्रत्येक ठिन कजम्तमा १० ममनेट शरीर मकानउने अभ्यास अथानत ्नाि, व्यायाम, योग आठि गनन मसकाउनुहोस।् 

६. आफ्नो वातावरण सफा राख्नको लाचग सहयोग पुर् याउन बच्िाहरूलाई िरेलु काममा व्यस्त राखु्नहोस।् 

७. यठि बाठहर पानी परेको ि भने, पानीमा ठहडं्नको लाचग तपाईको बच्िालाई बाठहर लैिानुहोस।् 

८. तपाईको बच्िालाई पातहरू बटुल्न वा याडनको काम गनन मद्ित माग्नुहोस।् 
९. पररवारका प्रत्येक सिस्यको लाचग तपाईको बच्िाले डान्स कोररयोग्राफ (नृत्य) ठिनियान राखोस ्र नृत्य प्रछतस्पधान राखु्नहोस।् 
१०. यठि बाठहर पानी परेको ि भने, आफ्नो बच्िालाई बाठहर वर्ानमा (सामाजिक िरूी अभ्यास) गिै बाठहर लैिानुहोस।् 
११. डान्स पाटी गनुनहोस।् 
१२. जक्लन-अप-रेसको मिा मलनुहोस।् कोिा सबभन्िा छिटो कसले सफा गनन सक्िि भनेर हेनन गीतमा एक टाइमर सेट गनुनहोस।् 

१३. ब्याकयाडनमा ब्रबमभन्न प्रकारका िौडहरू (एक खुट्टाले उफ्रने, क्र्याबवाक, पिाडडछतर ठहडं्ने, इत्याठि)। 

१४. GoNoodle!  छनिेमशत गछतप्रवचधका लागी, मशचथलता, आठि।                                                  

१५. एक इनडोर अब्स्ट्याकल कोसन सेट अप गनुनहोस।् 

१६. िुम्बा वा नृत्य मभडडयोहरू युट्यूबमा। 

१७. तपाईको िन्क ड्रयर र क्लिटे संगठित गनुनहोस।् 
१८. प्रवन्डोि साँगै धुनुहोस।् 

१९. कायनक्रम प्रछतयोचगताको लागी केही ओलजम्पक राखु्नहोस ्- हास्यास्पिहरू, मद्ित गने िस्त ैसफाईहरू र स्टाइलमा जित्न ेममनेट िस्ता सााँजच्िकै रमाइलोहरू। 
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न्युठिसन 

                    
BPS ममल डडस्िीब्युसन स्केिुल   

कम्युछनटी सप्रवनस ररसोसन मलस्ट   

       २०. तपाईको बच्िालाई पौजटटक खाना तयार गनन वा टेबल सेट गनन मद्ित गनन ठिनुहोस।् 

२१. तपाईको बच्िालाई प्रत्येक हतता नयााँ खानाको स्वाि िखाउनुहोस ्... ब्रबट्स, रुटाबागास, स्क्वाश 

२२. तपाईको बच्िाको साथ पुरानो शैलीको पपमसकलहरू बनाउनुहोस ्(िुस, आइस िे, टूथप्रपक्स, र सरन यानप)। 
२३. तपाईको बच्िालाई हतताको एक रातको खाना मलन ठिनुहोस,् िछतसुकै िाखलाग्िो फकन नहोस।् 

२४. पाररवाररक कुक बुक मसिनना गनुनहोस।् 

२५. नयााँ पकाउने प्रवचध/रेसेपी आप्रवटकार गनुनहोस।् 
२६. तपाईको बच्िाले खाने चिनी र नुनको मात्रा सीममत गनुनहोस।् 
२७. पुरानो शलैीको पपकोनन बनाउनुहोस ्(माइक्रोवेव हैन)। 
२८. तपाईको मसलालाई वणनक्रममा/अल्फबेटाइि गनुनहोस।् 
२९. तपाईको बच्िा (हरु) साँग बके गनुनहोस।् 
३०. मापन सामग्रीमा पाि बनाउनुहोस,् र पक्कै पछन, स्वाठिटट वस्तुहरू बनाउन!े 
३१. हाइड्रटेेड रहनुहोस,् पानी प्रपउनुहोस।् 

३२. तपाईको बच्िाको चिनी र नुनको मात्रा सीममत गनुनहोस।् 
३३. पुरानो शलैीको पपकोनन (माइक्रोवेव हैन) बनाउनुहोस।् 
३४. क्याब्रबनेटहरूमा हेनुनहोस ्र त्यस िीिको लाचग रेमसपीहरू पत्ता लगाउनुहोस ्िुन तपाईले ग्रोसरी स्टोरमा पाउनुभयो र सोच्नुभयो: "यो िाखलाग्िो कुरा हो फक छनजश्ित रूपमा यो 
कुनै िीिको लाचग प्रयोग गनन सफकन्ि!" र त्यसपछि यो बनाउनुहोस!् 
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हाइजिन/सेल्फ-क्यर 

           
 

ह्याण्डवामसगं: तपाईको पररवारलाई स्वस्थ राखु्नहोस।् 

अमभभावकहरूको लाचग स्वयं-हेरिाह 

संक्रामक रोग प्रकोपको बेला तनावको सामना गिै 

 

 
                  ३५. तपाईको बच्िालाई उनीहरूको हातहरू राम्ररी धुन मसकाउनुहोस,् ह्यापी बथनड ेगीत- िईु पटक गाउनुहोस।् 

३६. तपाईको बच्िाले प्रत्येक रात ८ िण्टा छनद्रा प्रातत गरेको छनजश्ित गनुनहोस।् 
                  ३७. यो सुछनजश्ित गनुनहोस ्फक तपाईको बच्िाले खाना खाएपछि, र ब्रबहान र ओछ्यान पस्नु अछि िांत माझकेा िन।् 
        ३८. ठिनको उज्यालो समयमा झ्याल, पिान र ब्लाइन्डहरु खोल्नुहोस।् 

३९. यठि तपाईको बच्िा अत्यचधक ि:ुखी वा डराएको िेखखन्ि भन,े पेशेवर िस्त ैसंकट सेवाहरू वा सहायताको लाचग (716) 816-3700 मा कल गनुनहोस।् 

४०. यठि तपाई अमभभूत (overwhelmed) महसुस गनुनहुन्ि भने, एक साथीलाई फोन गनुनहोस,् उत्तरिाछयत्व साझिेार वा एक पशेेवर। 

४१. फोनमा तयारेन्ट सपोटन गु्रप, फेस टाइम, कन्फरेन्स कल, टेक्ट्स, आठि तयारेजन्टंग रणनीछत र समग्र भावनाहरू साझिेारी गनन बनाउनुहोस।् 

४२. तपाईको बच्िासाँग बस्नुहोस ्र आफ्नो भावनाहरू एकसाथ प्रत्येक नयााँ रङ्ग साँगै रंग्याउनुहोस।् 

४३. म्याछनक्योर र पेडीक्योरहरू गनन स्पा ठिनको प्रबन्ध ममलाउनुहोस।् 

४४. िरमा योग। त्यहााँ पोि साँगै बच्िा-अनुकूल युट्युब मभडडयो र पोटट काडनहरू िन।् 
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स्केिुल 

 

 
 

 

 

स्याम्पल होम स्केिुल 

 
४५. मसिनना गनुनहोस ्वा एक तामलका प्रयोग गनुनहोस ्िुन प्रवकास गररएको ि र यसलाई अनुसरण गनुनहोस!् आवश्यक परेको बेला लचिलोपनको लाचग अनुमछत ठिनुहोस।् 

४६. यठि तपाईको बच्िाले एक बािा बिाउन ेअभ्यास गिन भने, अभ्यास िारी राख्न प्रोत्साहन ठिनुहोस।् 

४७. वसन्त ऋतुमा केही सफाई गनुनहोस ्वा बच्िाहरुसाँग केही व्यवजस्थत गनुनहोस।् केही ममनेट प्रभावकारी गछतप्रवचधमा ध्यान ठिनुहोस,् कजम्तमा १५ ममनेट, प्रत्येक ठिन व्यस्वस््पनको 
लागी  प्राथममकता ठिनुहोस।् 
४८. ताराहरू गन्न आफ्नो बच्िालाई प्राय रातको समय बाठहर छनकाल्नुहोस।् 

४९. प्रत्येक बच्िालाई उनीहरूले मसक्न िाहेको एउटा प्रवर्य िनौट गनन ठिनुहोस ्र प्रत्येक ठिन ३० ममनेट त्यो शीर्नकमा रहनुहोस।् 

५०. तपाईको बच्िालाई उनीहरूको चिन्ताबाट ध्यान हटाउन केठह भिुनअल खेल ममछतहरू योिना बनाउन मद्ित गनुनहोस।् 
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फेममली/फन टाइम 

 
एडडसनल फेममली एजक्टमभठटस 

 
५१. बोडन गेमहरू खेल्नुहोस ्र पररवारका सबै सिस्यहरूलाई संलग्न गराउनुहोस।् 

५२. संगीत सुन्नुहोस ्र तपाईको बच्िासाँग मज्िाले गाउनुहोस।् 

५३. टेक्नोलोिीको प्रयोग गरेर उनीहरूका साथीहरू र पररवारसाँग भिुनअल (आभासी) सम्पकन  गनुनहोस।् 

५४. तपाईलाई रमाईलो लागेको सगंीत बारे तपाईको बच्िालाई एक ओल्ड स्कूल म्युजिक नाइटमा पररिय गराउिै रमाउनुहोस।् 

५५. छनजश्ित अस्क्षरबाट सुरू हुन ेआईटमहरू खोज्िै एक स्क्याभेन्िर हन्ट गनुनहोस।् 
५६. एक रात ब्ल्यांकेटको साथ भुइाँमा इनडोर प्रपकछनक गनुनहोस।् 

५७. यठि तपाईको बच्िाको िन्मठिन बन्ि समयमा परेमा, एक भिुनअल बथनड ेपाटी आयोिना गनुनहोस।् 

५८. पररवारका सिस्यहरूको अन्तवानतान मलनुहोस ्र न्यूि शो बनाउनुहोस।् 

५९. िर वररपरर वस्तुहरू प्रयोग गरेर, तपाईको बच्िालाई सुगन्ध अनुमान लगाउनुहोस।् 
६०. एउटा पाररवाररक पुस्तक क्लब सुरु गनुनहोस।् 

६१. एक भिुनअल फफल्ड ठिप मलनुहोस ्(https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html 

६२. एक हेराहेर गने प्रछतयोचगता राखु्नहोस।् 
६३. एक साइमन सेस खले खेल्नुहोस।् 

६४. एक ह्याङ्गम्यान खेल्नुहोस।् 
६५. इनडोर क्याम्पआउट खेल्नुहोस।् 

६६. पुराना तजस्वरहरू हेनुनहोस ्र सम्झनाहरू साझा गनुनहोस।् 
६७. एक सम्मानिनक मिाक खलेहरु खेल्नुहोस।् 

६८. एक उत्सव पुस्तक बनाउनुहोस।् 

६९. तपाईको फेमेली िी अनुसन्धान गनुनहोस।् 
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 ७०. तपाई एक अन्तवानतानकार भएर आफ्नो बच्िालाई कसरी अन्तवानतान गने भनेर मसकाउनुहोस।् तपाई र तपाईको बच्िाले एक अकानलाई आमने सामन ेबसेर प्रश्न सोध्ने र 
ठटतपणीहरू मलएर अन्तवानतान गनन सक्नुहुन्ि। 

७१. बच्िाहरूले आफ्न ैखलेहरू पछन बनाउन सक्िन!् बोडन गेम, काडन गेमहरू, तपाई यसलाई नाम ठिनुहोस!् 
७२. एकसाथ कथा लेखु्नहोस।् एक व्यजक्तले एक िररत्र िान्ि र अकोले सेठटगं िान्ि र साँगसाँगै रमाईलो गिनि! 
७३. ि फोजल्डगं प्रपक्िर पठहलो कहानी हो, र नाम ठिनुहोस!् एक व्यजक्तले कागिको माचथपट्ठट सानो तस्वीर कोिनि, र अको व्यजक्तले एक वाक्य लेख्ि िसले त्यो चित्रको वणनन 
गिनि र कागिको शीर्नमा चित्रलाई कभर गननको लाचग हट डग स्टाइलमा फोल्ड गने। त्यसोभए तेस्रो व्यजक्तले मात्र वाक्य िेख्ि र उनीहरूले तजस्वर कोनुनपिन। छतनीहरूले वाक्य माचथ 
फोल्ड गनेिन।् 
७४. नयााँ स्पेस क्राफ्ट डडिाईन गनुनहोस,् योिना बनाउनुहोस,् त्यसपछि लेगोस वा िरेलु वस्तुहरूबाट मसिनना गनुनहोस।् 
७५. तपाई प्रवमभन्न गुरुत्वाकर्नणको साथ प्रवमभन्न ग्रहमा हुनुहुन्ि भन्ने बहानामा केठह समय खिन गनुनहोस ्... तर यो यसैमा मात्र सीममत िैन - यी प्रविारहरूले िनावर, भूगोल, शरीर 
प्रणाली, ऐछतहामसक िटनाहरू / समय अवचधहरू, इत्याठिका लाचग काम गिनिन।् 
७६. PuppetMaster:  (पपेटमास्टर) एक एजतलकेसन िहााँ तपाई एक चित्र िेखख स्टफड एछनमललाई िीवन्त पानन सक्नुहुन्ि। 
७७. वाटर तले  

७८. बच्िाहरुको लागी ममनेट टु व्हीन https://www.hellowonderful.co/post/minute-to-win-it-games-for-kids/   
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क्वाएट/पसननल टाइम 

 
स्याम्पल क्वररजन्टन िोननल एन्िी ररफ्लेक्सन 

 
७९. ठिनको कजम्तमा एक िण्टा सबै स्क्रीनहरू बन्ि गनुनहोस,् अथानत ्टेमलमभिन, सेल फोन, आई-तयाड, इत्याठि। 

८०. तपाईको बच्िालाई िैछनक पब्रत्रकामा लेख्न लगाउनुहोस ्(वा यठि उनीहरू वास्तवम ैिवान िन ्भने चित्र कोनुनहोस)्। 

८१. कलात्मक समयको लागी कलररङ्ग टाइम प्रोत्साठहत गनुनहोस,् यो शान्त गछतप्रवचध हो। 

८२. िोटो कथा लेखु्नहोस ्र वणनन गनुनहोस।् 

८३. धेरै पढ्न,े कुकुरसाँग खेल्ने। 
८४. ब्लान्केट र तफकयाहरू सठहत फोटन/भवन बनाउनुहोस।् 
८५. COVID-19 बारे नकारात्मक िलफलहरू सीममत गनुनहोस ्िुन तपाईको बच्िाले सुन्न सक्िि (वयस्कहरूको बीिमा, ठटभीमा) । 

८६. खाली अनुहारहरूमा स्व-चित्रण (सेल्फ-पोिेट) कोनुनहोस।् 
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एक्ट अफ काइन्डनेस 

  
सुपरपावडन: चिन्तालाई कठिनाइहरूबाट छिटो पुन: प्राजतत गनन सक्ने क्षमता सावनिछनक समूहमा रूपान्तरण गनुनहोस।् 

 
८७. ब्रबहान सब भन्िा पठहलो कुरा सबैप्रछत धन्यवािी बन्न आफ्नो बच्िालाई साझा गनुनहोस।् 

८८. तपाईको बच्िालाई मभत्र बस्नका सकारात्मक पक्षहरूमा ध्यान केजन्द्रत गनन मद्ित गनुनहोस;् पाररवाररक समय, स्वास््य। 
८९. तपाईको बच्िासाँग एक िण्टामा कजम्तमा एक पटक मुस्कुराउनुहोस।् 

९०. तपाईको बच्िालाई ठिनको धरैे िोठट "म छतमीलाई माया गिुन " भन्नुहोस।् 
९१. तपाईको बच्िालाई स्वस्थ र िीक रहेको कुरा पुन:आश्वस्त पानुनहोस।् 

९२. यस िुनौतीपूणन समयमा आफ्ना बच्िाका भावनाहरू बुझ्नुहोस।् 

९३. प्रत्यक्ष आाँखामा हेरेर; सकारात्मक हुाँिै तपाईको बच्िालाई सफक्रयतापूवनक सुन्ने अभ्यास गनुनहोस।्  

९४. यठि सम्भव ि भने, एक सानो ब्रबरूवा फकन्नुहोस ्र तपाईको बच्िालाई यसको लाचग जिम्मेवारी मलन ठिनुहोस।् 
९५. तपाईको बच्िाको स्वास््य िााँि गनन पररवारका एक सिस्यलाई (एल्डर) बोलाउनुहोस।् 
९६  पररवार र ममत्रहरूलाई माया र समथननको टेक्ट्स नोटहरू पिाउनुहोस।् 

९७ पररवारका प्रत्येक सिस्यलाई धन्यवािको भाव व्यक्त गनुनहोस।् 
९८ तपाईको फोनमा एक संक्षक्षतत मभडडयो रेकडन गनुनहोस ्र पररवारको सिस्यलाई पिाउनुहोस ्िो एक्लै बस्िन।् 
९९. तपाईको बच्िालाई ठहड्ने क्रममा व्यजक्तहरूको लाचग हेननको लाचग एक पजिठटभ प्रवन्डो डडस्तले छनमानण गनुनहोस।् 

१००. एक पररवारको रूपमा तपाई COVID-19 को कारण एक्लै रहेका प्रप्रयिनहरुलाई पिाउन एक गीत लेख्न, गाउन र रेकडन गनन सक्नुहुन्ि। 
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