
ACE નિવારણ માટેનો કિસ્સોનિવારણ માટેનો કિસ્સો

વહલેા હસ્્તક્ેપ વધ ુઅસરકારક અને ઓછો ખર્ાચાળ છેવહલેા હસ્્તક્ેપ વધ ુઅસરકારક અને ઓછો ખર્ાચાળ છે

$102.1
બિબલયન

ગમુાવેલી-ઉત્પાદક્તા

$29.8 
બિબલયન
આરોગ્ય સભંાળ 

$5.5 
બિબલયન
િવશેષ િશક્ણ

$5.4 
બિબલયન
િાળ કલ્યાણ

$4.6 
બિબલયન
ફોજદારી ન્યાય

સહનશીલ જ્યોર્જિયા િાળકો અને પરરવારોમા ંપ્રિ્તકળૂ્તાઓનો ઉપર્ાર સહનશીલ જ્યોર્જિયા િાળકો અને પરરવારોમા ંપ્રિ્તકળૂ્તાઓનો ઉપર્ાર 
કરવા અન ેસહનશીલ્તાન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે સમિપપિ્ત છે.કરવા અન ેસહનશીલ્તાન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે સમિપપિ્ત છે.
અમે ACEના િનવારણ અને વહલેા હસ્્તકે્પ દ્ારા અને શ્ેષ્્ઠ આર્રણો શેર કરીને 
આ કામ કરીએ છીએ. િાળકો માટે િહ્ેતર ભિવષ્ય પ્રદાન કરવા માટે અમારી 
સૌની પાસે એક ભિૂમકા છે.

ACE જ્યોર્જિયનની એક પેઢીમાથંી િીજી પેઢીમા ંજઇ શકે છે.જ્યોર્જિયનની એક પેઢીમાથંી િીજી પેઢીમા ંજઇ શકે છે.
ACEનો અનભુવ થયો હોય એવા સખં્યાિધં િાળકો હોય છે જેમના મા્તાિપ્તા અથવા સભંાળ લેનારાને પણ 
ACEનો અનભુવ થયો હોય. િાળકોની સભંાળ લેવાના મયાચારદ્ત કૌશલ્યો અને ઝેરી માહોલના કારણે મા્તાિપ્તા 
પાસેથી િાળકમા ં્તે આગળ વધે છે અને ્તેથી પેઢી દર પેઢીમા ંઆઘા્ત આગળ વધવાનુ ંઆ ર્ક્ર ર્ાલત ુજ 
રહ ેછે.

ACE ના કારણે િવકાસ પર અસર પડે છે.ના કારણે િવકાસ પર અસર પડે છે.
િાળક અથવા રકશોર અવસ્થામા ંએક અથવા વધારે ACEનો સ્ત્ત અનભુવ થવાથી શરીરમા ંલાિંાગાળા માટે ્તણાવ સરક્રય થાય છે અને ્તેનાથી 
ઝેરી ્તણાવની સ્સ્થિ્ત સર્ચાય છે. ઝેરી ્તણાવનો જ્યારે યોગ્ય રી્તે ઉકેલ કરવામા ંન આવે અને ઘટાડવામા ંન આવે, ત્યારે મગજનો િવકાસ થવાની 
રી્તમા ંનાટકીય રી્તે પરરવ્તચાન આવી શકે છે અને િાળક ્તરીકે ઘણી િધી શીખવાની અને વ્તચાણકૂીય સમસ્યાઓ ્તેમજ પખુ્્ત વયે ઘણી સામાન્ય 
જીવન માટે જોખમી સ્વાસ્્થ્ય સ્સ્થિ્તઓ ઉભી થઇ શકે છે.2

ભડંોળની નીિ્તઓ અને કાયચાક્રમો કે જે િાળપણના પ્રારંબભક સમય માટે સકારાત્મક પરરસ્સ્થિ્તઓને સક્મ કરીને અને જોખમમા ંરહલેા પરરવારોને 
શક્ય ્તેટલી વહલેી ્તકે સહાય કરીને ACE ને અટકાવે છે ્તે પછીથી પ્રિ્તકળૂ્તાના પરરણામોને ઉકેલવાના પ્રયાસ કર્તા ંવધ ુઅસરકારક અને ઓછા 
ખર્ાચાળ છે.

* સ્ો્ત: CDC પબ્્લલકેશન (ફેંગ એક્સ, બ્ાઉન ડી, ફ્લોરેન્સ C એન્ડ મસસી J, 2012) 2010 ડૉલરમા ંઅંદાજ સાથે; 
$1.19 ફુગાવાના પરરિળનો ઉપયોગ કરીન ે2020 ડૉલરમા ંરૂપા્ંતરર્ત.5

CDC અભ્યાસમા ં ્તારણ આવ્્યુ ં છે કે, અન્ય સ્વાસ્્થ્ય સમસ્યાઓની 
સરખામણીમા,ં િાળકો સાથે થ્તા દુવ્યચાવહારનો આિથપિક િોજ નોંધપાત્ર િાળકો સાથે થ્તા દુવ્યચાવહારનો આિથપિક િોજ નોંધપાત્ર 
પ્રમાણમા ંવધ ુહોય છે, જે પ્રમાણમા ંવધ ુહોય છે, જે ACEACE િનવારણના પ્રયાસો મહત્વપણૂચા હોવાનુ ંદશાચાવ ેછે. િનવારણના પ્રયાસો મહત્વપણૂચા હોવાનુ ંદશાચાવ ેછે.44

ACE ACE સામાન્ય છે. સામાન્ય છે. 
જ્યોર્જિયામા ંદર 5 માથંી 3 જ્યોર્જિયામા ંદર 5 માથંી 3 
વ્યસ્ક્્તને ઓછામા ંઓછી એક વ્યસ્ક્્તને ઓછામા ંઓછી એક 
વખ્ત વખ્ત ACEACE3 3 નો અનભુવ નો અનભુવ 
થયો હોય છે.થયો હોય છે.

2020મા ંિાળકો સાથેના નવા દુવ્યચાવહારના કેસો મા ંિાળકો સાથેના નવા દુવ્યચાવહારના કેસો 
સાથે સકંળાયેલો અંદાજી્ત આજીવન ખર્ચા સાથે સકંળાયેલો અંદાજી્ત આજીવન ખર્ચા $$147 147 
બિબલયન છે.બિબલયન છે.

ACEACE શુ ંછે? શુ ંછે?
એડવસચા ર્ાઇલ્ડહડૂ એક્સિપરરઅસ્ન્સસએડવસચા ર્ાઇલ્ડહડૂ એક્સિપરરઅસ્ન્સસ
((ACEs)ACEs) એટલે કે િાળપણમાં
પ્રિ્તકળૂ અનભુવો એવી આઘા્તજનક
ઘટનાઓ છે જેનાથી િાળકોના મગજ 
અને સખુાકારી પર હાલમા ંઅને 
ભિવષ્યમા ંનકારાત્મક લાિંાગાળાની 
અસરો પડી શકે છે.1

•  દૂરુપયોગ
•  ઉપકે્ા
•  સભંાળ લેનારની માનિસક 

માદંગી 
•  પારરવારરક િનષ્ષ્ક્રય્તા
•  કોમી રહસંા
•  ર્િ્તવાદનો અનભુવ
•  અત્ય્ંત ગરીિી
•  જરૂરી સામાર્જક સવેાઓ
•  સધુી પહોંર્વી અસમથચા્તા



આગલી મહામારી: માનિસક અને વ્તચાણકૂ આરોગ્યઆગલી મહામારી: માનિસક અને વ્તચાણકૂ આરોગ્ય

્તમે હવે સહનશીલ્તા કેળવવામા ંકેવી રી્તે મદદ કરી શકો્તમે હવે સહનશીલ્તા કેળવવામા ંકેવી રી્તે મદદ કરી શકો

રોકાણ પર રોકાણ પર 
$$65 પ્રિ્ત 65 પ્રિ્ત $$1 1 
રોકાણ જેટલુ ંરોકાણ જેટલુ ં
ઊંચુ ંવળ્તર.ઊંચુ ંવળ્તર.99

કોિવડ-19 ના કારણે પહલેાથંી જ માનિસક િીમારી અથવા નશીલા દ્રવ્યોના 
ઉપયોગની િવકૃિ્તઓનો સામનો કરી રહલેા લોકોની સારવારમા ં િવકે્પ પડ્યો 
હોવાથી સાથે જ વસ્્તીના એવા વ્યાપક ભાગો છે જેમની સામે માનિસક આરોગ્યની 
િીમારી ઉભુ ંથવાનુ ંજોખમ છે.

કોિવડ મહામારીના કારણે દારૂ અને 
નશીલા દ્રવ્યોના દૂ  પયોગ અને 
આત્મહત્યાના કારણે વધ ુ75,000 મતૃ્્ય ુ
થયા હોવાનો દાવો થઇ શકે છે.(6)

મોટાભાગના અમેરરકન પખુ્્ત લોકો 
(53%) માને છે કે મહામારી ્તેમના 
માનિસક સ્વાસ્્થ્ય પર અસર કરી રહી 
છે.7

કેટલીય વાર, વ્તચાણકૂલક્ી સ્વાસ્્થ્ય િનવારણમા ંઓછા ધ્યાન અને થોડા સસંાધનો 
પર ધ્યાન આપવામા ંઆવે છે. જો કે, ઉચ્ર્ ગણુવત્ાના િનવારણ ્તેમજ માનિસક 
અને નશીલા દ્રવ્યોના ઉપયોગની સમસ્યાઓ માટે પ્રારંબભક સ્્તરે કરવામા ંઆવેલા 
હસ્્તક્ેપના કાયચાક્રમો, જેમ કે શાળા-આધારર્ત માનિસક સખુાકારીના પ્રયાસો, $$1ના 1ના 
રોકાણ દી્ઠ રોકાણ દી્ઠ $$65 જેટલુ ંઊંચુ ંવળ્તર આપી શકે છે.65 જેટલુ ંઊંચુ ંવળ્તર આપી શકે છે.99

• ResilientGA.org ની મલુાકા્ત લો
• અમારો મફ્ત ટ્ોમા મારહ્તીસભર ટે્િનંગ રોડમેપ અને ઓછા ખર્ચે ્તાલીમના સસંાધનો જુઓ
• ્તમારી સસં્થા માટે ્તાલીમનુ ંસકંલન કરો 
•  અમારા ભાગીદારોને ભડંોળ પ ૂ પાડવામા ંમદદ કરો અને ્તેઓ ઓછા ખર્ચે અથવા મફ્તમા ંલોકોને વધ ુ્તાલીમની 

્તકો આપી શકે ્તે માટે ્ેતમને સમથચા િનાવો
• પ્રશ્ો સાથે કોઇપણ સમયે info@resilientga.org પર અમારો સપંકચા કરો
• જો રસ ધરાવ્તા હોવ ્તો, અમારા સ્ો્ત સદંભભો અહીં જુઓ.

આજે જ કંઇક કરો. આગામી ર્હરે આરોગ્ય મહામારી માટેની યોજના ઘડવા અન ેપરરસ્સ્થિ્તન ેસતંબુલ્ત કરવાનો અત્યારે જ સમય આજે જ કંઇક કરો. આગામી ર્હરે આરોગ્ય મહામારી માટેની યોજના ઘડવા અન ેપરરસ્સ્થિ્તન ેસતંબુલ્ત કરવાનો અત્યારે જ સમય 
છે. ઝડપથી કામ કરવાથી આપણા સમદુાયો વધ ુસરુબક્્ત, વધ ુસહનશીલ અન ેપ્રિ્તરક્રયાશીલ થવાન ેિદલે સરક્રય િનશે.છે. ઝડપથી કામ કરવાથી આપણા સમદુાયો વધ ુસરુબક્્ત, વધ ુસહનશીલ અન ેપ્રિ્તરક્રયાશીલ થવાન ેિદલે સરક્રય િનશે.

USના એક ત્ૃતીયાશં પખુ્્ત ઉંમરના 
લોકોમા ંહાલમા ંહ્તાશા અથવા 
બર્ં્તાના લક્ણો જોવા મળે છે.8

નવો ડેટા િ્તાવે છે કે અમેરરકનો િવક્રમી સ્્તરની માનિસક વેદનાથી પીડાઇ રહ્ા છે.નવો ડેટા િ્તાવે છે કે અમેરરકનો િવક્રમી સ્્તરની માનિસક વેદનાથી પીડાઇ રહ્ા છે.

સ્ો્ત: િાળપણના પ્રારંબભક સમયમા ંપ્રિ્તકળૂ્તા - ACE િનાવવા અને ઉકેલવામા ંનીિ્તની 
ભિૂમકા, સેન્ટર ફોર અમેરરકન પ્રોગે્સ, 27 ઑગસ્ટ 2020

સ્ો્ત: મેકરકન્સે એન્ડ કંપનીનો લેખ “કોિવડકોિવડ-19 મહામારી દરિમયાન US વ્તચાણકૂલક્ી સ્વાસ્્થ્ય 
કટોકટી માટે સવચાગ્ાહી અબભગમ”, 6 ઑગસ્ટ 2020.

હાલમા ંર્ાલી રહલેી કોિવડ-19 મહામારી, ર્ોક્કસપણે ઘણા હાલમા ંર્ાલી રહલેી કોિવડ-19 મહામારી, ર્ોક્કસપણે ઘણા 
નાના િાળકોને અસર કરે છે, ્ત ેનાના િાળકોના ંજીવનમા ંનાના િાળકોને અસર કરે છે, ્ત ેનાના િાળકોના ંજીવનમા ં
પ્રિ્તકળૂ ઘટનાઓન ેવધ ુ્તીવ્ર િનાવવાની ક્મ્તા ધરાવે છે અન ેપ્રિ્તકળૂ ઘટનાઓન ેવધ ુ્તીવ્ર િનાવવાની ક્મ્તા ધરાવે છે અન ે
શરમજનક અસમાન્તાઓ વધ ુઘરેી િની રહી છે ત્યારે નવર્્ત શરમજનક અસમાન્તાઓ વધ ુઘરેી િની રહી છે ત્યારે નવર્્ત 
િાળકોને જીવન આપી રહી છે.િાળકોને જીવન આપી રહી છે.

કોિવડ-19 મહામારી અન ે્ેતનાથી સિંિંધ્ત આિથપિક પછડાટના કોિવડ-19 મહામારી અન ે્ેતનાથી સિંિંધ્ત આિથપિક પછડાટના 
કારણે ્તણાવ, અસ્વસ્થ્તા અન ેસામાર્જક એકલ્તાના પરરણામ ેકારણે ્તણાવ, અસ્વસ્થ્તા અન ેસામાર્જક એકલ્તાના પરરણામ ે
વ્તચાણકૂલક્ી સ્વાસ્્થ્ય જરૂરરયા્તોમા ંથયેલી નોંધપાત્ર વદૃ્ધિનુ ંશમન વ્તચાણકૂલક્ી સ્વાસ્્થ્ય જરૂરરયા્તોમા ંથયેલી નોંધપાત્ર વદૃ્ધિનુ ંશમન 
કરવા માટે િનવારણ મહત્વપણૂચા છે.કરવા માટે િનવારણ મહત્વપણૂચા છે.

http://ResilientGA.org 
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://files.constantcontact.com/6e79dc12801/4e84b501-cf60-46f4-a117-65f1e3f2910b.pdf

