कोभिड-19 लाञ्छना संसाधन भनर्दे भिका
कोभिड-19 (कोरोना िाइरस रोग 2019) नोबे ल (नयााँ ) कोरोना िाइरसले गर्दाा लाग्ने एक श्वासप्रश्वाससाँ ग सम्बन्धित भिमारी हो जुन एक
व्यन्धिबाट अको व्यन्धिमा सना सक्छ । यद्यभि, कोभिड-19 को डर तथा भिन्ताले गर्दाा माभनसहरूले िाइरस फैलाउने कुनै जोन्धिममा
नरहे का अन्य व्यन्धिहरूलाई िे िास्ता गने िा अस्वीकार गने हुनसक्छ । कोभिड-19 बारे का सत्यसत्य जानेर लाञ्छनाहरूसाँ ग जुध्न सहयोग
गनुाहोस् ।

डर तथा चिन्तालाई कसरी व्यवस्थापन गने?
 तथ्यहरू थाहा पाउनुहोस् । कोभिड-19 को प्रकोि व्यािकरूिमा भिकासिील अिस्था हो र यसको बारे मा सु सूभित रहनु आिश्यक
छ । िाइरसको बारे मा र यो कसरी फैभलरहे छ िन्ने बारे मा सबै िन्दा सभटक र ताजा जानकारीका लाभग भनम्न लगायतका भिश्वाभसला
स्रोतहरू हे नुाहोस् :
o www.cdc.gov/coronavirus
o www.coronavirus.ohio.gov
o www.columbus.gov/coronavirus
 सबै कुरालाई सही ठाउँ मा राख्नु होस् । आफूलाई भिन्धन्तत बनाउने िालका भमभडया किरे जहरू हे ना िा सु न्न सीभमत गनुाहोस् ।
समािार हे नाबाट केही समय आराम भलन नभबसा नुहोस् र आफ्नो जीिनका सकारात्मक िक्षहरू र आफ्नो भनयन्त्रण िएका कुराहरूमा
जोड भर्दनुहोस् ।
 अरुको बारे मा अनुमान नगनुुहोस् । िाइरसले कुनै भििेष समुर्दाय, जात िा िणा का माभनसलाई भसकार बनाउाँ र्दैन । त्यसै ले एभसयाली
मूलको र्दे न्धिने कुनै व्यन्धिमा िाइरस सं क्रमण िएको छ िनेर तिाईंले ठोकुिा गना सक्नुहुन्न । माभनसहरू हे र्दाा कस्तो र्दे न्धिन्छन् िन्ने
आधारमा उनीहरूले िाइरस साने जोन्धिम छ भक छै न िनेर अनुमान गना सभकन्न िन्ने कुरा बु ्नुहोस् ।
 स्वस्थ्य रहनुहोस् । भकटाणु हरूबाट जोगाउन सहयोग गने िरणहरू िालना गरे र आफूलाई भिमारीबाट जोगाउनुहोस् : साबु न िानीले
२० से केन्डसम्म बारम्बार हात धु नुहोस् ; आफ्नो आाँ िा, नाक र मुिमा नछु नुहोस् ; िोक्दा िा हान्धिउाँ गर्दाा िािुरा िा भित्री कुभहनोले
छोप्नुहोस् (हातले होइन); भिरामी माभनसहरूसाँ ग नभजकको सम्पकामा नजानुहोस् ; र तिाईं भिरामी हुनुहुन्छ िने भिभकत्सा से िा भलन
बाहे क अरुबे ला घरमै बस्नुहोस् ।
 सम्पकुमा रहनुहोस् । साथीिाइ र िररिारसाँ ग सम्पकामा रहनाले सामान्य अिस्था कायम गना सहयोग गछा र आफ्ना अनुिूभत से यर
गना र तनािबाट छु टकारा िाउन मागा प्रर्दान गछा ।
 थप सहयोग खोज्नु होस् । यभर्द तिाईंलाई व्यािक भिन्ता िा डर लागे को छ िने थि व्यिसाभयक मानभसक स्वास्थ्य सहायता िोज्नुहोस् ।
(Uयु भनिभसा टी अफ क्याभलफोभना या, बर्क्लीबाट सािार गररएको)

लाञ्छनाको चवरुद्धमा कदम िाल्नुहोस्
 भनयभमत गभतभिभधका लाभग कुनै िभन जोन्धिम निुयाा उने माभनसहरूको समूहको बारे मा सामाभजक सञ्जालमा आउने नकारात्मक तथा
िे र्दिाििूणा िनाइहरू लगायतका नकारात्मक व्यिहारको भिरुद्धमा बोल्नुहोस् ।
 यभर्द तिाईंले कसै लाई िक्षिात गररएको र्दे ख्नुियो िने मौन नबस्नु होस् ।
o यभर्द तिाईंलाई अप्ठ्यारो लाग्दै न िने अरुलाई र्दु व्यािहार गरररहे को व्यन्धिलाई दृढताका साथ तर िान्धन्तिूणा तररकाले
त्यस्तो व्यिहार रोक्न िन्नु होस् ।
o यभर्द तिाईं अरु कसै लाई र्दु व्यािहार गरररहे को व्यन्धिसाँ ग कुरा गना िाहनुहुन्न िने तिाईं त्यसको सट्टा िक्षिात गररएको
व्यन्धिलाई समथान गनामा जोड भर्दन सक्नुहुन्छ । उनीहरूसाँ ग एकैभछन कुरा गनुाहोस् , उनीहरूहरू भर्दन कस्तो हुाँ र्दैछ
िनेर सोध्नुहोस् , र उनीहरूलाई र्दु व्यािहार गरररहे को व्यन्धिलाई िे िास्ता गनुाहोस् ।
o र्दु व्यािहार कसरी रोक्ने िन्ने बारे मा र्दिाकहरूका लाभग सामान्य उिायहरू प्रयोग गनुा होस् ।
 बालबाचलकालाई र्दु व्यािहार िभहिान गना र यसलाई कसरी रोक्ने िन्ने बारे मा प्रोत्साचहत गनुाहोस् । बालबाभलकाले आफ्ना
साथीिाइलाई समथान गना प्रयोग गना सक्ने उिकरणका बारे मा यहााँ जानुहोस् www.stopbullying.gov ।

थप सहयोग खोज्नु होस् । यभर्द तिाईंलाई व्यािक भिन्ता िा डर लाभगरह्यो िने व्यिसाभयक मानभसक स्वास्थ्य सहायता िोज्नुहोस् ।
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(Maricopa County, Arizonaबाट सािार गररएको)

कायुस्थलका अचिकार र भेदभाव भएको उजुरी गनेबारे
राज्य, काउन्टी, र नगर सरकारमा िे र्दिाि भिरुद्ध उजुरी गनाका लाभग ठाउाँ छु ट्याइएको हुन्छ । केही सं साधनहरूमा भनम्न िछा न्:
 कोलम्बस भसटी िे र्दिाि गु नासो अनुसिान । कोलम्बस सहरभित्र हुने िे र्दिाि भनमूाल गना िा भिगतमा गररएका िे र्दिािको प्रिािहरू
हटाउन सहयोग गनाका लाभग सामुर्दाभयक सम्बि आयोग (CRC) भनमाा ण गररएको भथयो ।
 कोलम्बस प्रहरी महािािा । तिाईंले घृणायु ि अिराध िा जातीय िे र्दिािका लाभग कोलम्बस प्रहरी महािािामा उजुरी र्दायर गना
सक्नुहुन्छ ।
 कोलम्बस NAACP िे र्दिािसम्बिी गु नासो । कोलम्बस NAACP ले गु नासाहरूको अनुसिानमा सहायता गछा र आिश्यकता अनुसार
अन्य भनकाय र अभधकारीहरूलाई रे फरल गछा ।
 ओहायो नागररक अभधकार आयोग । ओहायो नागररक अभधकार आयोगले राज्यको िे र्दिाि नगने सम्बिी अध्यार्दे िको उलंघन गने
िालका िे र्दिािसम्बिी गु नासाहरू भलन्छ र अनुसिान गछा ।
 यु .एस. समान रोजगार अिसर आयोग (EEOC) ।EEOC यस्ता सङ्घीय कानु नहरू कायाा न्वयन गना का लाभग उत्तरर्दायी छ जसले

िणा, रङ्ग, धमा , राभरिय मू ल र अन्य भिभिन्न कारणहरूको नाममा रोजगार आिेर्दक िा कमा िारीलाई िे र्दिाि गना गैरकानुनी
ठहछा ।
 यु .एस. हाउभजङ तथा सहरी भिकास भििाग (HUD) । भनष्पक्ष हाउभजङ तथा समाि अिसर कायाा लय माफात HUD ले भनष्पक्ष आिास
सम्बिी गु नासाहरू अनुसिान गना सक्छ ।
 यु .एस. सङ्घीय अनुसिान ब्युरो (FBI) । FBI ले घृणासम्बिी अिराधहरूको तथ्ां क टि याक गछा र उजुरीहरू भलन्छ । कोलम्बस
Cincinnati क्षे त्रीय कायाा लय भित्र िछा , जसलाई (513) 421-4310 मा फोन गना सभकन्छ ।

थप लेख तथा संसािनहरू





"रोगको प्रकोि फैभलएको बे लामा लाञ्छना घटाउन हामी सबै को सं युि प्रयास आिश्यक िछा ।" – िाभसं गटन राज्य स्वास्थ्य भििाग
"र्दु व्यािहार भिरुद्धको सहायता: साथीसङ्गतको िन्धि ।" –भमभनसोटा िोर
"काया स्थलमा हुने र्दु व्यािहार रोक्नका लाभग िााँ ि तररका ।" – फोर्ब्ा
"डर तथा लाञ्छना: SARS प्रक्रोि भित्रको महामारी." – PubMed/राभरिय स्वास्थ्य प्रभतष्ठान
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