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ি য় সমতা িব ান, পিরবার এবং

াফ,

আিম খুব দুঃখ সহকাের এই কথা িলখিছ য এই গত স াহাে এক ভয়াবহ গািড় দুঘটনায় মারা
িগেয়িছেলন একজন সাম িশ াথ জরামাইন পেলর এক িবপযয়ী িত স েক আপনােক জানােত।
জরমাইন ২০১১ সােল ality
ডার িহসােব সমতা থেক
কের এবং আমােদর হাই ু ল থেক
2018 সােল াতক হন We আমরা তােক লাজুক ছেল থেক আ িব াসী, উ , দয়ালু যুবক হেত
দেখিছ। আপিন যিদ জরমাইনেক জানেতন, তেব আপিন বুঝেত পেরিছেলন য তাঁেক জানার জন এ
এক আন এবং স ান। এ আমােদর ু ল স দােয়র জন সত ই ংসা ক িত।
আমরা আমােদর স ূণ ু ল স দােয়র প থেক তাঁর পিরবােরর িত গভীর গভীর িচ াভাবনা ও
াথনা জানাই। জরমাইন আমােদর সবার জন খুব িবেশষ িছল। আমরা আমােদর উ িবদ ালয়
ক া ােস তােক স ান করার জন এক িবেশষ উপায় খুেঁ জ পাওয়ায় আমরা িনি ত করব য তাঁর
আ া সবদা জীিবত থাকেব।
আমােদর িব ান এবং া ন ছা েদর এই সংবাদ পিরচালনা করেত সহায়তার েয়াজন হেত পাের।
আমরা পরামশ িদি য আমােদর িপতামাতারা তােদর বা ােদর সােথ কী ঘেটেছ স স েক কথা বলুন
এবং আমরা েত কেক পরবত িদন িল এবং স াহ িলেত কীভােব অনুভব করা হে স স েক
য বান হওয়ার জন সবাইেক অনুেরাধ করিছ। আমরা িচ র পরবত পৃ ায় িকছু পস যু কেরিছ,
এবং ু ল ু ল সাইেকালিজ েদর ন াশনাল অ ােসািসেয়শন এর মাধ েম অিতির সং ান সরবরাহ করা
হেয়েছ, যা কানও কেথাপকথনেক গাইড করেত সহায়তা করেত পাের:উ স
http://www.nasponline.org/resources-and-publications/res/ ু ল-সুর া-এবং-সংকট /
সে াধন- শাক।
আপিন যিদ কথা বলেত চান তেব দয়া কের আগামী িদন িলেত যেকান সময় আমােদর সােথ যাগােযাগ
করেত ি ধা করেবন না। আবারও, আমরা জরােমইেনর অকাল মৃতু েত িত হওয়া আমােদর ু ল
স দােয়র য কানও ব ি র িত আ িরক শাক ও সমেবদনা জানাই।
আ িরকভােব,

ক াটিলন াে া
িত াতা এবং িনবাহী পিরচালক

আেলমেদর জন দুঃখ সহকােরদুঃখজনক
১.হ'ল এক মৃতু র িত িকেশােরর াভািবক িতি য়া। মৃতু এবং অন ান িতর জন দুঃখ এক
াভািবক িতি য়া।
তেব শাক করা াভািবক বাধ কের না কারণ মৃতু র সােথ যু আেবগ, িচ াভাবনা বা শারীিরক অনুভূিত িল িনয় ণ করা
ক ন হেত পাের। িনয় েণর বাইের থাকার অনুভূিত যা ায়শই শােকর এক অংশ, িকছু িকেশারেক অিভভূ ত করেত বা ভয়
দখােত পাের। দুঃখজনক হওয়া াভািবক এবং া কর, তবুও অিভ েদর হেত পাের িতেরাধ ও ত াখ ান।
িকেশার-িকেশারীেদর এই বা বতা মেন িনেত সহায়তা করা য তারা দুঃখী তারা তােদর শাক কাজ করেত এবং তােদর
দুঃেখর যা ায় অ গিত করেত দয়।
২. িত িকেশােরর শােকর অিভ তা অনন । দুঃখ করা িত ব ি র জন আলাদা অিভ তা। িকেশারীরা িবিভ
সমেয়র জন শাক কের এবং িব ৃ ত আেবগ কাশ কের। শাক এমন এক
ি য়া িহসােব সবেচেয় ভাল বাঝা যায় যার
মেধ মৃতু , এর পিরি িত, মৃেতর সােথ অতীেতর স ক এবং ব ি ব তীত ভিবষ েতর অনুধাবেনর িতি য়ায় শারীিরক
সংেবদন, অনুভূিত, িচ াভাবনা এবং আচরণ িল কািশত হয়। উদাহরণ প, দু: খ এবং কা াকা এক িকেশােরর জন
শােকর কাশ হেত পাের, অন একজন হাস রস এবং হািসেত সাড়া িদেত পাের।
৩. শাক করার কানও "স ক" এবং "ভু ল" উপায় নই। কখনও কখনও া বয় রা শাক করার "স ক" বা "ভু ল" উপায়
স েক দৃ strong◌় মতামত কাশ কের। তেব শােকর কানও স ক উপায় নই। মৃতু র সােথ লড়াই করা কানও সাধারণ
প াটান বা িনয়েমর সট অনুসরণ কের না বা মূল ায়ন বা ড করা কানও পাঠ ম নয়।
৪. িত মৃতু অনন এবং িভ ভােব অিভ তা লাভ কের। িকেশার-িকেশারীেদর দুঃেখর উপায় ব ি
এবং মৃত ব ি র
সােথ তােদর িবেশষ স ক অনুসাের পৃথক হয়। তারা সাধারণত বাবা-মা, ভাই- বান, িপতামহ, স ান বা ব ু র মৃতু র জন
িবিভ ভােব িতি য়া জানায়। অেনক িকেশােরর জন , িপয়ার স ক িল াথিমক are
৫. শােকর ি য়া অেনক িল সমস ার ারা ভািবত হয়। এক িকেশারীর উপর মৃতু র ভাব িল এই কারণ িলর
সংিম েণর সােথ স িকত: িকেশােরর জন উপল সামািজক সহায়তা ব ব া (পিরবার, ব ু বা ব এবং / বা স দায়),
মৃতু র পিরি িত - কীভােব, কাথায় এবং কখন ব ি মারা িগেয়িছল, িকনা বা অ বয় ব ি অ ত ািশতভােব মৃতেদহ
খুেঁ জ পেলন না, মারা যাওয়া ব ি র সােথ স েকর কৃ িত - সুেরলা, আপি জনক, সংঘাতমূলক, অস ূণ, কেথাপকথন,
মারা যাওয়ার ি য়ােত িকেশােরর জিড়ত থাকার র, িকেশারীর সংেবদনশীল এবং িবকাশমান বয়স, িকেশােরর মৃতু র
সােথ পূেবর অিভ তা
G. দুঃখ চলেছ। দুঃখ কখনই শষ হয় না, তেব চির ও তী তায় এ পিরবতন হয়। অেনক শাককারী তােদর শাকেক
সমুে র মাগত ানা িরত জায়ােরর সােথ তু লনা কেরেছন; শা , িন জায়ার থেক
কের উ াল জায়ার পয toতু
এবং বছর িল পিরবিতত হয়।
বরাবেরর মেতা, এখােন ু ল স দােয়র সদস রা এই ক ন সমেয় আপনােক এবং আপনার িশ েক সহায়তা করার জন
রেয়েছন। আপনার স ােনর সােথ সুিনিদ আেলাচনা করেত দয়া কের ি ধা করেবন না।
িমডল ু ল: িজনা রাইট x3530
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