
 
કાળ��ૂવ�ક સંભાળ લો �લો
ચાટ�ની સમી�ા કરો.
માતા�પતા અને સંભાળ લેનારા
માટ,ે �શ�તની બદલાતી ની�ત
�યાનમાં લો: "�ંુ તકલીફ છે �વ.
"�ંુ બ��ંુ છે."

શા માટ ેતે મહ�વ�ૂણ� છે

ઝેર� 
તણાવ

ઝેર� તણાવ એ લાંબા સમય �ુધી ઉ�ચ �તરના
તણાવમાં રહેવાથી આવતી ��થ�ત છે અને �યારે
બાળકને વાર�વાર થતા નકારા�મક અ�ુભવોમાં તેમની
કાળ� લેવા માટ ેકોઇ સહાયક સંભાળ લેનારાઓ
ના હોય �યારે આ ��થ�ત થાય છે. 

ઝેર� તણાવના કારણે મગજ અને શર�રને લાંબા
ગાળા�ંુ �ુકસાન થઇ શકે છે.

બહુ�વધ �કારના ACEના અ�ુભવના કારણે ઝેર�
તણાવ થઇ શકે છે.

ઝેર� તણાવ કેવી ર�તે ઘટાડવો અથવા
અટકાવવો તે શીખ�ંુ એ તંદરુ�ત બાળકના
�વકાસનો મહ�વ�ૂણ� ભાગ છે. બાળકો અને
સંભાળ લેનારાઓ વ�ચેના સકારા�મક
સંબંધો �ારા આમ થઇ શકે છે, તેનાથી
બાળકોને તેમની �ૂળ�ૂત જ��રયાતો �ૂર�
કરવામાં મદદ મળે છે અને તેમની શ��તઓ
અને ��ચઓ�ંુ સંવધ�ન થઇ શકે છે.

પગલાં લો

સહાયક સંભાળ લેનાર તર�કે આપણે જે નાની
નાની બાબતો કર�એ તેનાથી બાળકોનાં
�વનમાં ઝેર� તણાવને અટકાવી શકાય છે.

સંસાધનો
ઝેર� તણાવ માટનેી માગ�દ�શ�કા
ACE અને ઝેર� તણાવ: વાર�વાર
�ૂછાતા ��ો
StressHealth.org

સકારા�મક
તણાવ

સહન કર� શકાય
તેવો તણાવ

ઝેર� તણાવ
રાહત વગર લાંબા સમય �ુધી તણાવમાં રહે�ંુ

ઉદાહરણ: ઘરની અંદર અથવા બહાર થતી �હ�સા

ગંભીર, હ�ગામી ��તભાવો જે સહાયક સંબંધો
�ારા ઉકેલી શકાય છે

ઉદાહરણ: પ�રવારની કોઇ �ય��ત �ુમાવવી

સમ� રા�યમાં �હેર અને ખાનગી �યાસો અને સંસાધનો�ું સંરેખણ
કર�ું જે 0-26 વષ�ની વયના તમામ �ય��તઓ અને તેમના પ�રવારો

માટ ેલવ�ચકતાને સમથ�ન આપે છે.
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�ોત: સે�ટર ફોર ધ ડવેલ�પ�ગ ચાઇ�ડ, હાવ�ડ�  �ુ�નવ�સ�ટ� 

તણાવ�ંુ નીચાથી મ�યમ �ુધી�ંુ �તર જે
અ�યાસ અને યાદશ��તમાં વધારો કરે છે
ઉદાહરણ: શાળાએ જવાના પહેલા
�દવસે થતો તણાવ 

�ોત: એ�બે�ા ફે�મલી વેલનેસ ઇ�ન�શએટ�વ

�ોત: આ ગાઇડ ટુ ટો��સક ��સે

3 �કારના તણાવ 

પ�રભાષા

વ�ુ �ણો

વ�ુ �ણવા માટ ેતમારા
કૅમેરાથી �કૅન કરો

https://handlewithcaremd.org/docs/Handle%20WIth%20Care%20Flow%20Chart.pdf
https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-toxic-stress/
https://developingchild.harvard.edu/resources/aces-and-toxic-stress-frequently-asked-questions/
https://www.stresshealth.org/
mailto:info@resilientga.org
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
https://www.albertafamilywellness.org/what-we-know/stress
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-toxic-stress/


 

સહનશીલતા કેળવવામાં �ારેય મોડુ�  થ�ંુ હો�ંુ નથી. �મર
�માણે યો�ય હોય તેવી, �વ�થ ��ૃ��ઓ �વકસાવવાથી
કોઇ �ય��ત તણાવનો વ�ુ સાર� ર�તે સામનો કર� શકે છે.
ઉદાહરણ તર�કે, �નય�મત શાર��રક ��ૃ��,
�ાસો�છવાસની ટકે�નકો અને મે�ડટશેન �ારા
સહનશીલતાને વ�ુ મજ�ૂત કર� શકાય છે. આ કૌશ�યો
ધરાવતા �ુ�ત �મરના લોકો બાળકો માટ ે�વ�થ
વત��ૂકો�ંુ મોડલે બનાવે છે અને આમ આગામી પેઢ� માટે
સહનશીલતાને �ો�સાહન આપે છે.

તમારા પોતાનામાં �યાન આપો
આ ચાર અ�ભગમ �ારા
સહનશીલ બનો:

એકબી� સાથે જોડાણો
�થા�પત કરવા
�ુખાકાર� આગળ વધારવી
ઉ�ેશ શોધવા
�વ�થ �વચારો અપનાવવા

સહનશીલતાના 7 C �ારા 
 બાળકોમાં સહનશીલતા
વધારવી: કૉ��પટ�સ, કો��ફડ�સ,
કને�શન, કેરે�ટર, કો�����ુશન,
કો�પ�ગ અને ક� �ોલ

શા માટ ેતે મહ�વ�ૂણ� છે

સહનશીલતા સહનશીલતા એ�ંુ સામ�ય� છે જેનાથી �વપ�રત ��થ�તમાંથી બહાર આવી શકાય
છે. સહનશીલતા કોઇપણ �મરે શ� છે. કોઇપણ �ય��ત �વનના કોઇપણ
તબ�ે વ�ુ સહનશીલ બની શકે છે, પર� �ુ બાળપણના �ાર� �ભક તબ�ે સહનશીલ
બન�ંુ તે સૌથી સરળ છે. આપણે બધા જ સહનશીલ બનવાની �મતા સાથે
જ��યા છ�એ. આ એ�ંુ કૌશ�ય છે જે સમય સાથે કેળવાય છે અને તે �ના�ુઓ
જે�ંુ છે જેના માટ ે�નય�મત કસરત જ�ર� છે.

પગલાં લો સંસાધનો
એ�બે�ા ફે�મલી વેલનેસ
ઇ�ન�શએટ�વ 
રે�ઝલ�ટ �યો�જ�યા ��ેન�ગ રોડમેપ
ResilientTeens.Org
સ�ુદાય સહનશીલતા મોડલે
બાળ ક�યાણ તાલીમ સહયોગ
વધતી સહનશીલતા – બાળકોને
સહનશીલ બનવા�ંુ �શ�ણ |
Strong4Life

સમ� રા�યમાં �હેર અને ખાનગી �યાસો અને સંસાધનો�ું સંરેખણ
કર�ું જે 0-26 વષ�ની વયના તમામ �ય��તઓ અને તેમના પ�રવારો

માટ ેલવ�ચકતાને સમથ�ન આપે છે.
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વ�ુ �ણો

સહનશીલતા કેળવવી

પડકારોનો સામનો કરવા માટે
કૌશ�યમાં �ુધારો કર�ને
સહનશીલતા કેળવી શકાય છે.
કોઇ �ય��તની સહનશીલતા તેના
સંબંધો અને સ�ુદાય પર �નભ�ર
હોય છે. તે આપણી આસપાસની
એવી �યવ�થાઓ છે જે બાળકો
અને �ુ�ત વયના લોકો બંનેની
સહનશીલતા કેળવવાની �મતા
પર અસર કરે છે.

પ�રભાષા

પ�રવાર

આડોશ-પડોશ

શાળા

આ�થા સ�ુદાય

�મ�ો

સ�ુદાય

વ�ુ �ણવા માટ ેતમારા
કૅમેરાથી �કૅન કરો

સંભાળ લેનાર �ારા મળતા �ુર��ત, જોડાયેલા અને સહકાર�ૂણ� હોવાના
અ�ુભવથી બાળકમાં સહનશીલતા કેળવવાનો પાયો બને છે. સંભાળ લેનારમાં
માતા�પતા, �શ�ક, કોચ, પાદર� અથવા બાળકનાં �વનમાં અ�ય સલામત, ��થર,
પાલનપોષણ કરનાર �ુ�ત �ય��તનો સમાવેશ થઇ શકે છે.

https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
http://www.fosteringresilience.com/7cs.php
https://www.albertafamilywellness.org/resources/doc/brain-story-concepts-learning-cards
https://www.albertafamilywellness.org/resources/doc/brain-story-concepts-learning-cards
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://www.resilientteens.org/
https://www.traumaresourceinstitute.com/crm-trainings
https://peprogram.gsu.edu/programs/child-welfare-training-collaborative/community-training-courses/
https://www.strong4life.com/en/emotional-wellness/raising-resilience
mailto:info@resilientga.org


ResilientGeorgia.org ની 
 �ુલાકાત લો અને અમારા
તાલીમ રોડમેપ જુઓ.
જોડાણો મહ�વના છે
�યો�જ�યા તાલીમ લઇને ACE
અંગે ��ૃત બનો.

શા માટ ેતે મહ�વ�ૂણ� છે

�ોત: �યો�જ�યા એસે��શય�સ ફોર ચાઇ�ડહૂડ.

એડવસ� 
ચાઇ�ડહૂડ 

એ�સ�પ�રઅ��સ 
સ (ACE)

શાળામાં �ુ�કેલીઓ
આરો�યના નબળા પ�રણામો
આ�થ�ક અ��થરતા

��યેક 5 માંથી 3 �યો�જ�યનને ઓછામાં ઓછા 1
ACEનો અ�ુભવ થયો હોય છે. તેના કારણે આ
સમ�યા થઇ શકે છે:

“ACE” મતલબ એડવસ� ચાઇ�ડહૂડ
એ�સ�પ�રઅ��સસ (બાળપણમાં થતા ��તકૂળ
અ�ુભવો). ACE શ�દનો ઉપયોગ 18 વષ�ની �મર
પહેલાં જોવા મળતા અ�ુભવો માટ ેથાય છે.

ACE સામા�ય
અને આંતર-
સંબં�ધત છે

ACEથી આરો�ય અને
�ુખાકાર� પર
નકારા�મક �ભાવ પડે
છે.

ACEથી થતો ઝેર� તણાવ
મગજના �વકાસને અસર કરે
છે અને તણાવ સામે શર�ર
કેવી ર�તે ��તભાવ આપે છે
તેના પર અસર કરે છે.

બાળપણના
અ�ુભવોથી
આવરદામાં 20 વષ�નો
ઘટાડો થઇ શકે છે.

 
CDC: એડવસ� ચાઇ�ડહૂડ
એ�સ�પ�રઅ��સસ (ACE)
 CDC ACE �નવારણ
��ૂહની�ત 
�યો�જ�યા એસે��શય�સ ફોર
ચાઇ�ડહૂડ : ACE વન પેજર

"આપણા ACE ની
સં�યા આપણને
�યા�યા�યત નથી
કરતી. તે ફ�ત
આપણી પોતાની

અંગત વાતમાં નજર
કરવા�ંુ �વેશ �બ�દ ુછે" 
Source: https://numberstory.org/ 

પા�રવા�રક સા�ુદા�યક

પયા�વરણ

છૂટાછેડા
બંધનમાં રાખેલા
પા�રવા�રક સ�ય
ઘર ના હો�ું
શાર��રક અને
ભાવના�મક ઉપે�ા
�પ�ૃ�વની માન�સક
બીમાર�

�વ�મી ગરમી અને દ�ુકાળ
જ�ગલમાં આગ અને �ૂમાડો
�વ�મી તોફાનો, �ૂર અને
ભેખડો પડવાની ઘટના
સ�ુ�ની સપાટ�માં વધારો

આબોહવાની કટોકટ�

3 �ે�ો 
ACE ના

ટોન�ડો અને હેર�કેન
વાવાઝોડા
�વાળા�ુખી ફાટવા અને
�ુનામી
�ૂક� પ

કુદરતી આપ��ઓ

દા� અને નશીલા ��યોની
લત
�ુંડાગીર�- દમદાટ�
ઘરે�ૂં �હ�સા
મા�ૃ�વ અવ�થાની
હતાશા
ભાવના�મક અને �તીય
સતામણી

સા�ુદા�યક �હ�સા
પાણી અને હવાની
નબળ� �ુણવ�ા
ગર�બી
ઘરની �ુણવ�ા અને
પરવડતા નબળ�
હોવી

CDCના જણા�યા
�ુજબ, જોખમી �વા��ય
સંબં�ધત વત��ૂકો,
�વા��યની લાંબી
બીમાર�, �વનની ઓછ�
સંભાવના અને વહેલા
�ૃ��ુ સાથે પણ ACE નો
સંબંધ છે.

નરસંહાર
સા�ૂ�હક કેદ
�ુલામી
સંસાધનોના અભાવ
વાળ� શાળા
�ણા�લગત ��તવાદ

9.5% 30%10% 21%
GA બાળકો એવા હતા જેમના
વાલીઓ નશીલા ��યો�ું સેવન

કરતા હતા.

GA બાળકો એવા ઘરમાં રહે છે
જેઓ 30% કરતાં વધારે
પા�રવા�રક આવક ધરાવે છે

GA બાળકો એવા હતા જેમના
માતા�પતા 2017-18માં
જેલમાં ર�ા હતા.

GA બાળકો ગર�બીમાં રહે છે.

સમ� રા�યમાં �હેર અને ખાનગી �યાસો અને સંસાધનો�ું સંરેખણ
કર�ું જે 0-26 વષ�ની વયના તમામ �ય��તઓ અને તેમના પ�રવારો

માટ ેલવ�ચકતાને સમથ�ન આપે છે.
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વ�ુ �ણો

પ�રભાષા

પગલાં લો સંસાધનો

વ�ુ �ણવા માટ ેતમારા
કૅમેરાથી �કૅન કરો

ACE ના ઉદાહરણોમાં આ સામેલ છે:

https://www.resilientga.org/
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://cmgeorgia.org/index.php/training/
https://abuse.publichealth.gsu.edu/essentials/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fviolenceprevention%2Facestudy%2Findex.html
https://www.cdc.gov/injury/pdfs/priority/ACEs-Strategic-Plan_Final_508.pdf
https://www.cdc.gov/injury/pdfs/priority/ACEs-Strategic-Plan_Final_508.pdf
https://abuse.publichealth.gsu.edu/files/2020/08/ACEs-one-pager-essentials-final.pdf
https://numberstory.org/
https://numberstory.org/
mailto:info@resilientga.org


 

બાળ અને પ�રવાર સેવા સં�થાઓ, કાય��મો અને
�યવસાયો તેમની દૈ�નક સં�કૃ�તઓ, આચરણો અને
ની�તઓમાં �ોમા-મા�હતીસભર ��ૃ�ત, �ાન અને
કૌશ�યો�ંુ �નમા�ણ કર� શકે છે. �યારે તેઓ એડવસ�
ચાઇ�ડહૂડ એ�સ�પ�રઅ��સસ (ACE)ને રોકવા અને તેનો
ઉકેલ લાવવા માટ ેસાથે મળ�ને કામ કરે છે, �યારે તેઓ
બાળકો અને પ�રવારો માટ ેશાર��રક અને માન�સક
�વા��ય �ુધારે છે અને તેમની �વકાસની �મતાને સમથ�ન
આપે છે.

તાલીમ લઇને તમારા �ાન અને
આઘાત �વશેની સમજમાં
વધારો કરો.
અ�ય લોકો સાથે વાત કરતી
વખતે "તાર� સાથે �ંુ બ��ંુ છે?"
�વ�� "તને �ંુ તકલીફ છે?"
પર �યાન કે���ત કરતો
સહા�ુ�ૂ�ત�ૂણ� અ�ભગમ
�વકસાવો.
કાય��થળે કેવી ર�તે �ોમ-
મા�હતીસભર અ�ભગમ
સમાવી શકાય તે શ�તાઓ
શોધો.

શા માટ ેતે મહ�વ�ૂણ� છે

�ોમા - 
મા�હતીસભર

આઘાત (�ોમા) એટલે એવો કોઇપણ અ�ુભવ જે
ભાવના�મક અથવા શાર��રક અથવા બંને ર�તે
અ�યંત ભયાનક, હા�નકારક અથવા ધમક��ૂણ� હોય.
�ોમા-મા�હતીસભર સંભાળ એક એવો અ�ભગમ છે
જે સમ� �ય��તના �ૂતકાળના આઘાત અને
પ�રણામી વત��ૂકો અને આરો�યના પ�રણામોને
�યાનમાં લઇને તેમની સારવાર કર�ને �યા�યા�યત
કરવામાં આવે છે.

પગલાં લો સંસાધનો
�ોમા -મા�હતીસભર સંભાળ �ંુ
છે?
(SAMSHA) �ોમા-
મા�હતીસભર અ�ભગમ
સહનશીલ �યો�જ�યા તાલીમ
રોડમેપ
�ોજે�ટ GRIT

સમ� રા�યમાં �હેર અને ખાનગી �યાસો અને સંસાધનો�ું સંરેખણ
કર�ું જે 0-26 વષ�ની વયના તમામ �ય��તઓ અને તેમના પ�રવારો

માટ ેલવ�ચકતાને સમથ�ન આપે છે.
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�ોમા - મા�હતીસભર અ�ભગમ

�ોમા - મા�હતીસભર અ�ભગમ એક સાત�ય અવ�થા છે જે તબ�ાવાર
આગળ વધે છે. �ોમા - મા�હતીસભર બનવાના તબ�ાઓ આ �ુજબ
છે:

પ�રભાષા

�ોમા અંગે
��ૃત

�ોમા અંગે
સંવેદનશીલ

�ોમા અંગે
��તભાવક

�ોમા અંગે
મા�હતીસભર

ઉદાહરણ તર�કે, "તને �ંુ
તકલીફ છે" �ૂછવાના બદલે
"તાર� સાથે �ંુ બ��ંુ" એમ
�ૂછ�ંુ.

એવો માહોલ બનાવવો �યાં
લોકો આદર�ૂણ�, સ�મ,
સંવેદનશીલ અને સાં�કૃ�તક
ર�તે ��ૃત હોય.

પડકારજનક વત�ન પ�રણામે
મોટાભાગે બાળપણના
��તકૂળ અ�ુભવો અને
�ૂતકાળમાં લાગેલા
આઘાતમાં પ�રણમે છે તે
�વીકાર�ંુ.

દૈ�નક આચરણની મા�હતી
આપવા માટ ેઆઘાત �વશેના
�ાનનો ઉપયોગ કર�ને
��તભાવ આપવો.

વ�ુ �ણો

વ�ુ �ણવા માટ ેતમારા
કૅમેરાથી �કૅન કરો

https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://traumainformedoregon.org/wp-content/uploads/2016/01/What-is-Trauma-Informed-Care.pdf
https://ncsacw.samhsa.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://sites.google.com/view/projectgrit
mailto:info@resilientga.org


 

બાળપણના �ાર� �ભક તબ�ા પછ�ના સમયમાં બાળકનાં �વા��ય અને �વકાસ માટ ે�ૂબ જ મહ�વ�ૂણ� હોય છે. બાળક�ંુ
મગજ �ુ�ત વયના મગજનો પાયો હોય છે. ઉપે�ા અને ઝેર� તણાવથી �ુ�ત ઉછેર અને ��તભાવ આપ�ંુ ઘર મગજના
�ાર� �ભક �વકાસ અને �ૃ�� માટ ે�ુ�ય �ૂ�મકા �નભાવે છે.

બાળકો સલામત માહોલમાં અને રમવા
તેમજ શોધખોળ કરવાની સં�યાબંધ તકો
હોય તો �ે� ર�તે �વકાસ પામે છે અને
શીખે છે.

તમારા� �વનમાં નાના બાળકો
સાથે સકારા�મક પાલનપોષણનો
સંવાદ �થાપવામાં યોગદાન
આપો.
સંભાળ લેનાર અને બાળક સાથે
રમવા માટ ેકોઇપણ �વ�ેપ
વગરનો સમય ફાળવો.
સાથે બેસીને વાંચવાનો સમય
ફાળવો.
પાક� , �લે-�ાઉ�ડ અને આઉટડોર
��ૃ��ઓનો આનંદ માણો.
રમવા જ�ંુ, લાઇ�ેર�માં વાતા�નો
સમય વગેરે જેવી �ૂપમાં થતી
��ૃ��ઓમાં ભાગ લો.

શા માટ ેતે મહ�વ�ૂણ� છે?

�ાર� �ભક માન�સક 
�વકાસ

બાળક�ંુ મગજ જ�મ પહેલાં અને
બાળપણના �ાર� �ભક તબ�ામાં ઝડપથી
�વકસે છે. ઘણા પ�રબળો તંદરુ�ત
મગજના �વકાસ પર અસર કરે છે જેમાં
પોષણ, સલામત માહોલ, ઓછો તણાવ
અને �વનભર સકારા�મક સંવાદનો
સમાવેશ થાય છે.

પગલાં લો સંસાધનો
�યો�જ�યા �ડપાટ� મે�ટ ઓફ
અલ� કૅર એ�ડ લ�ન�ગ
ડવેપવમે�ટલ માઇલ�ટો�સ 
મગજ: સહનશીલતાની સફર
CDC: મગજનો �ાર� �ભક
�વકાસ
�ેઇન 101: મગજ પર �ોમાની
અસર
ટૉક �વથ મી બેબી
TooSmall.org
બાળકો માટ ેબહેતર મગજ

સમ� રા�યમાં �હેર અને ખાનગી �યાસો અને સંસાધનો�ું સંરેખણ
કર�ું જે 0-26 વષ�ની વયના તમામ �ય��તઓ અને તેમના પ�રવારો

માટ ેલવ�ચકતાને સમથ�ન આપે છે.
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�ાર� �ભક હ�ત�ેપ મહ�વ�ૂણ� છે

પ�રભાષા

�ોત: રે�ઝલ�ટ �યો�જ�યા

બાળકોને તેમનાં મગજના �વકાસ માટે
લોકો સાથે જોડાણ કરવાની જ�ર પડ ેછે.
કાળ�, પાલનપોષણ કરતા સંબંધો
આવા જોડાણો�ંુ �નમા�ણ કરે છે.

ખાવા, આરામ અને �ાસ લેવા જેવી
�ૂળ�ૂત જ��રયાતો �ૂર� કરવાથી
મગજને તણાવમાંથી સા� કરવામાં
મદદ મળે છે.

�ોત: બીમાર� �નયં�ણ અને �નવારણ કે��ો

વ�ુ �ણો

વ�ુ �ણવા માટ ેતમારા
કૅમેરાથી �કૅન કરો

https://development.decal.ga.gov/
https://www.albertafamilywellness.org/resources/video/brains-journey-to-resilience
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/early-brain-development.html
https://peprogram.gsu.edu/programs/child-welfare-training-collaborative/online-training/
https://www.talkwithmebaby.org/
http://toosmall.org/
https://www.bbbgeorgia.org/
mailto:info@resilientga.org
https://www.resilientga.org/earlybraindevelopment
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/early-brain-development.html


 

સંશોધનમાં એવા પ�રબળોના
સામા�ય સ�ૂહને ઓળખી
કાઢવામાં આ�યો છે જે બાળકોને
ન�ધપા� ��તકૂળતાનાં સમયે
સકારા�મક પ�રણામો તરફ દોર�
�ય છે. તેમાં સામેલ પ�રબળો
નીચે �માણે છે:

દરેક �ય��ત માટ ે�વન બહેતર બનાવવા અને લાંબા
ગાળાના �વા��ય અને �ુખાકાર�ને �ો�સાહન આપવા માટે
PCE ને સમથ�ન આપતા કાય��મો અને ની�તઓ તૈયાર
કર�ને અમલમાં �ૂકવામાં આવે તે મહ�વ�ૂણ� છે.

પ�રવાર સાથે બેસીને જમો.
બાળકોની ��ચ �વશે ��ો
�ૂછવા.
સાથે મળ�ને સારો સમય
�વતાવવો (રમતો રમવી, �ફ�મો
જોવી વગેરે).

શા માટ ેતે મહ�વ�ૂણ� છે

પો�ઝટ�વ ચાઇ�ડહૂડ
એ�સ�પ�રઅ��સસ

પો�ઝટ�વ ચાઇ�ડહૂડ
એ�સ�પ�રઅ��સસ (PCE)
(બાળપણના સકારા�મક અ�ુભવો)
એવી ��ૃ��ઓ અને અ�ુભવો છે જે
બાળકનાં �વનને �ુધારે છે અને તેનાથી
માન�સક અને શાર��રક આરો�યમાં
સકારા�મક પ�રણામો મળે છે.

પગલાં લો સંસાધનો
HOPE – હે�થી આઉટક�સ �ોમ
પો�ઝટ�વ એ�સ�પ�રઅ��સસ
સહનશીલતા – સે�ટર ઓન ધ
ડવેલ�પ�ગ ચાઇ�ડ
HOPEના ચાર �નમા�ણ �લોક
HOPE �ારા સં�ુલન (ACE)
પ�રવારો�ંુ મજ�ૂતીકરણ
�યો�જ�યા
વધતી સહનશીલતા – બાળકોને
સહનશીલ બનવા�ંુ  �શ�ણ |
Strong4Life

સમ� રા�યમાં �હેર અને ખાનગી �યાસો અને સંસાધનો�ું સંરેખણ
કર�ું જે 0-26 વષ�ની વયના તમામ �ય��તઓ અને તેમના પ�રવારો

માટ ેલવ�ચકતાને સમથ�ન આપે છે.
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યોગદાનકારક પ�રબળો

પ�રભાષા

�ોત: સહનશીલ �યો�જ�યા

જેટલા વ�ુ સકારા�મક અ�ુભવો હોય, બાળકની
સહનશીલતાના �ના�ુઓ એટલા જ વ�ુ મજ�ૂત
બને છે. સકારા�મક અ�ુભવો બાળપણના ��તકૂળ
અ�ુભવોને સરભર કર� શકે છે.

�ુ�ત-બાળક વ�ચે
પાલનપોષણ વાળા,
સહાયક સંબંધો (એટલે   કે
માતા-�પતા/સંભાળ
લેનારાઓ) હોય.

આ�મ-�નયં�ણની
લાગણી કેળવવી

સામા�જક અને ભાવના�મક
�વકાસ માટ ેતકો �ૂર� પાડવી

આ�થા, આશા અને
સાં�કૃ�તક પર�પરાઓમાં
ભાગ લેવો.

�ોત: હે�થી આઉટક�સ �ોમ પો�ઝટ�વ એ�સ�પ�રઅ��સસ (HOPE)

વ�ુ �ણો

વ�ુ �ણવા માટ ેતમારા
કૅમેરાથી �કૅન કરો

�ોત: સે�ટર ઓન ડવેલ�પ�ગ ચાઇ�ડ, હાવ�ડ�  �ુ�નવ�સ�ટ�. આ ભાષા તેમની
સહનશીલતા પર ક�સે�ટ ન�ધ માંથી લેવામાં આવી છે.

https://positiveexperience.org/about/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience/
https://positiveexperience.org/wp-content/uploads/2020/05/4buildingblockshandout3-1.pdf
https://hria.org/wp-content/uploads/2017/05/Balancing-ACEs-with-HOPE.pdf
https://abuse.publichealth.gsu.edu/training/#PF
https://www.strong4life.com/en/emotional-wellness/raising-resilience
https://www.strong4life.com/en/emotional-wellness/raising-resilience
https://www.strong4life.com/en/emotional-wellness/raising-resilience
mailto:info@resilientga.org
https://www.resilientga.org/earlybraindevelopment
https://positiveexperience.org/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience/

