शयणाथॉ आत्भहत्मा योकथाभ तालरभ साभग्री
सहजकतााको गाइड

वद्ध
ृ बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩूणा हनन्छ । मो बूलभका-अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : वद्ध
ृ
तऩाईं 70 वषा उभेयको हनननहनन्छ ।
तऩाईं आफ्नो छोया, उनको ऩत्नी तथा उनीहरुको तीन छोयाछोयीसॉग सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा शयणाथॉको रुऩभा आउनन बएको छ ।
शयणाथॉ लशप्रवय छोड्न तऩाईं आपू धेयै फनढो बएको भहसनस गनना बएको धथमो जहाॉ 2 वषा ऩहहरे तऩाईंको श्रीभान/श्रीभतीको भत्ृ मन
बएको धथमो । तय तऩाईंको ऩरयवायरे तऩाईंराई त्महा छोड्ने धथएनन ् ।

तऩाईं करयफ एक वषादेखि सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा हननह
न न न्छ । तऩाईं अॊग्रेजी फोल्न सक्नह
न न न्न तथा तऩाईंरे आपू एक्रो, उदास,
फेकाय य आफ्नो ऩरयवायको ऩाको व्मक्तिको रुऩभा आदय नगरयएको भहसनस गनह
ना न न्छ । तऩाईंराई जनन कनयाको डय धथमो त्महह
बमो।

तऩाईं अहहरे ती व्मक्तिसॉग कनया गदै हनननहनन्छ जसराई (गेटककऩय) तऩाईं धिन्ननहनन्छ य प्रवश्वास गनह
ना न न्छ । तऩाईं आफ्नो सभस्मा
तथा बावनाहरुको फाये कनया सनरु गदाा एकदभै बावक
न हनननहनन्छ य अन्तत् तऩाईंरे मस्तो बन्ननहनन्छ, “भराई अफ जीउननको कननै
अथा होरा जस्तो राग्दै न ।”

____________________________

महाॉफाट काट्नह
न ोस ्

____________________________

वद्ध
ृ बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩूणा हनन्छ । मो बूलभका अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : गेटककऩय
तऩाईंरे धिन्नन बएको एक जना वद्ध
ृ व्मक्तिराई तऩाईं बेट्दै हनननहनन्छ ।
ती वद्ध
ृ व्मक्तिको श्रीभान/श्रीभतीको भत्ृ मन 2 वषा अगाक्तड एउटा शयणाथॉ लशप्रवयभा बएको धथमो । ती वद्ध
ृ व्मक्तिरे लशप्रवय छोड्न
िाहे का धथएनन ् तय उनका ऩरयवायरे उनराई त्महाॉ छोड्न िाहे नन ् ।

ती वद्ध
ृ व्मक्ति करयफ एक वषा अगाक्तड आफ्नो छोया, फनहायी तथा उनीहरुको तीन छोयाछोयीहरुसॉग शयणाथॉको रुऩभा सॊमनि याज्म
अभेरयकाभा आएका धथए । ती वद्ध
ृ व्मक्ति अहहरेसम्भ ऩतन अॊग्रेजी फोल्न सक्दै नन ् ।

तऩाईंरे ती वद्ध
ृ व्मक्तिराई ऩहहरा ऩतन बेट्नन बएको छ । तऩाईं धिन्न्तत हनननहनन्छ ककनबने ती वद्ध
ृ व्मक्तिराई नमाॉ ऩरयवेशभाभा
घनरलभर हनन धेयै नै कहिन बइयहेको कनया तऩाईंराई थाहा छ ।
ती वद्ध
ना ोस ् ।
ृ व्मक्तिसॉग कनया गना सनरु गये ऩश्चात ् ती वद्ध
ृ व्मक्तिराई उनको सभस्माहरु फाये कनया गना िोत्साहहत गनह

आत्भहत्माको जोखिभराई इॊधगत गने कननै ऩतन भौखिक “िेतावनीभूरक धिन्ह” वा सॊकेत सनन्ने िमास गनह
ना ोस ् । जफ तऩाईंरे
मसराई सनन्ननहनन्छ तफ आत्भहत्मा सम्फन्न्ध िश्न गने अवसय तनकाल्ननहोस ् ।
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शयणाथॉ आत्भहत्मा योकथाभ तालरभ साभग्री
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उच्ि भाध्मलभक तहको प्रवद्याथॉको बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩूणा हनन्छ । मो बूलभका अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : उच्ि भाध्मलभक तहको प्रवद्याथॉ
तऩाईं 17 वषाको य उच्ि भाध्मलभक तहको प्रवद्याथॉ हनननहनन्छ ।
तऩाईं आफ्नो भाताप्रऩता, आफ्नो हजनयफनफा, य 2 साना फहहनीहरुसॉग करयफ एक वषा अगाक्तड सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा शयणाथॉको

रुऩभा आउनन बएको धथमो । तऩाईं अॊग्रेजी लसक्दै हनननहनन्छ तय तऩाईंरे िाहे को जस्तो िाॉडो लसक्न सक्नन बएको छै न । तऩाईंको
भाताप्रऩता तथा हजनयफनफा अलरअलर अॊग्रेजी फोल्न सक्छन ् वा अलरकतत ऩतन अॊग्रेजी फोल्न सक्दै नन ् । धिककत्सकराई बेट्न जाॉदा,
साभानहरु ककन्न जाॉदा, य घय फाहहय अरु कामाहरुको तनन्म्त उनीहरु अननवादका राधग तऩाईं भाधथ तनबाय छन ् ।

तऩाईं प्रवद्यारमभा सॊघषा गदै हनननहनन्छ । आज तऩाईंको लशऺकहरुरे तऩाईंराई तऩाईं तीन प्रवषमहरुभा अननततणा बएको
फताउननबमो।
तऩाईंराई आफ्नो गह
ना न न्छ तथा तऩाईं
ृ कामा गना वा आपू स्वमॊको राधग कननै सभम छै न । तऩाईं फोझरे दबफएको भहसनस गनह
भाधथ धेयै नै तनबाय बएकोरे आफ्नो ऩरयवायसॉग रयसाउनन बएको छ । ताऩतन, तऩाईं आफ्नो ऩरयवायको आकाॊऺाहरु ऩूया गना
नसकेकोभा रन्ज्जत भहसनस गनह
ना न न्छ ।

तऩाईं अहहरे ती व्मक्तिसॉग कनया गदै हनननहनन्छ जसराई (गेटककऩय) तऩाईं धिन्ननहनन्छ य प्रवश्वास गनह
ना न न्छ । तऩाईं आफ्नो सभस्मा
तथा बावनाहरुको फाये कनया सनरु गदाा एकदभै बावक
न हनननहनन्छ य अन्तत् तऩाईंरे मस्तो बन्ननहनन्छ, “िै कहहरेसम्भ भ मसयी
िल्न सक्छन होरा ।”

___________________________

महाॉफाट काट्नह
न ोस ्

____________________________

उच्ि भाध्मलभक तहको प्रवद्याथॉको बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩूणा हनन्छ । मो बूलभका अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : गेटककऩय
तऩाईं एउटा सत्र (17) वषॉम उच्ि भाध्मलभक तहको प्रवद्याथॉराई बेट्दै हनननहनन्छ । तऩाईंरे ती प्रवद्याथॉराई ऩहहरा ऩतन बेट्नन
बएको छ । ती प्रवद्याथॉ एउटा शयणाथॉ हनन ् य करयफ एक वषा ऩहहरा उनको भाताप्रऩता, उनको हजनयफनफा, तथा 2 साना
फहहनीहरुसॉग सॊमनि याज्म अभेरयकाभा आएका धथए । ती प्रवद्याथॉ अॊग्रेजी फोल्न लसक्दै छन ् तय उनरे िोजेको गततभा लसक्न

सकेका छै नन ् । ती प्रवद्याथॉको भाताप्रऩता य हजनयफनफा अलरअलर अॊग्रेजी फोल्छन ् वा अलरकतत ऩतन अॊग्रेजी फोल्दै नन ् य उनीहरु ती
प्रवद्याथॉ भाधथ अनव
न ादका राधग तनबाय छन ् । ती प्रवद्याथॉराई आपू स्वॊम तथा गह
ृ कामाको राधग सभम छै न य प्रवद्यारमभा सॊघषा
गदै छन ् ।

ती प्रवद्याथॉसॉग कनया गना सरु
न गये ऩश्चात ् ती प्रवद्याथॉराई उनको सभस्माहरु फाये कनया गना िोत्साहहत गनह
ना ोस ् । आत्भहत्माको
जोखिभराई इॊधगत गने कननै ऩतन भौखिक “िेतावनीभूरक धिन्ह” वा सॊकेत सनन्ने िमास गनह
ना ोस ् । जफ तऩाईंरे मसराई
सनन्ननहनन्छ तफ आत्भहत्मा सम्फन्न्ध िश्न गने अवसय तनकाल्ननहोस ् ।
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अधफैंसे प्रववाहहत भहहराको बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩूणा हनन्छ । मो बूलभका अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : अधफैंसे प्रववाहहत भहहरा
तऩाईं अधफैंसे प्रववाहहत भहहरा हनननहनन्छ । तऩाईं करयफ एक वषा ऩहहरा आफ्नो श्रीभान, उनको फनफा य आफ्नो तीन जना
छोयाछोयीहरुसॉग शयणाथॉको रुऩभा सॊमनि याज्म अभेरयकाभा आउनन बएको धथमो । तऩाईंरे आफ्नो हददीफहहनी, दाजब
न ाई तथा
उनीहरुको ऩरयवायहरुराई शयणाथॉ लशप्रवयभा छोड्नन ऩये को धथमो ।

तऩाईं अहहरेसम्भ ऩतन अॊग्रेजी फोल्न सक्नन बएको छै न । अननवादको तनन्म्त तऩाईं आफ्नो ककशोय छोया भाधथ तनबाय हनननहनन्छ ।
आफ्नो ऩरयवायराई ऩारनऩोषणको तनन्म्त काभ ऩाउन नसकेकोरे तऩाईंको श्रीभान धेयै उदास तथा रयसाउनन बएको छ । तऩाईंको
श्रीभान िाम: जसो धेयै यक्सी प्रऩउछन ् य प्रऩएको फेराभा तऩाईंराई प्रऩट्छन ् ।

तऩाईं धिन्न्तत, उदास तथा आपूराई काभ नराग्ने भहसनस गनह
ना न न्छ । तऩाईं आफ्नो छोयाछोयीहरु फाये धिन्न्तत हनननहनन्छ ककनबने
उनीहरु प्रवद्यारमभा सॊघषा गदै छन ् । तऩाईंरे बिाय आफ्नो छोया तीन प्रवषमभा अननततणा यहे को थाहा ऩाउनन बएको धथमो ।
तऩाईं अहहरे ती व्मक्तिसॉग कनया गदै हनननहनन्छ जसराई (गेटककऩय) तऩाईं धिन्ननहनन्छ य प्रवश्वास गनह
ना न न्छ । तऩाईं आफ्नो सभस्मा
तथा बावनाहरुको फाये कनया सनरु गदाा एकदभै बावक
न हनननहनन्छ य अन्तत् तऩाईंरे मस्तो बन्ननहनन्छ, “सनतेऩतछ सनतेको-सनत्मै हनन ्
ऩाए हनन््मो जस्तो राग्छ भराई ।”
___________________________

महाॉफाट काट्ननहोस ्

____________________________

अधफैंसे प्रववाहहत भहहराको बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩूणा हनन्छ । मो बूलभका अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : गेटककऩय
तऩाईं एउटा अधफैंसे प्रववाहहत भहहराराई बेट्दै हनननहनन्छ । तऩाईंरे ती भहहराराई ऩहहरा ऩतन बेट्नन बएको छ । उनी करयफ एक
वषा ऩहहरा उनको श्रीभान, उनको ससनया य उनको तीन जना छोयाछोयीहरुसॉग शयणाथॉको रुऩभा सॊमनि याज्म अभेरयकाभा आएकी
धथईन ् ।

उनी सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा आएको एक वषा बएता ऩतन उनी अहहरेसम्भ अॊग्रेजी फोल्न सन्क्दनन ् । अननवादको राधग उनी
उनको ककशोय छोया भाधथ तनबाय तछन ् ।

आफ्नो ऩरयवायराई ऩारनऩोषणको तनन्म्त काभ ऩाउन नसकेकोरे उनको श्रीभान धेयै उदास हनने तथा रयसाउने गये को उनरे
तऩाईंराई फताएकी तछन ् । उनको श्रीभान िाम: जसो धेयै यक्सी प्रऩउछन ् तथा प्रऩएको फेराभा उनराई प्रऩटछन ् ।
ती भहहरासॉग कनया गना सनरु गये ऩश्चात ् ती भहहराराई उनको सभस्माहरु फाये कनया गना िोत्साहहत गनह
ना ोस ् । आत्भहत्माको
जोखिभराई इॊधगत गने कननै ऩतन भौखिक “िेतावनीभूरक धिन्ह” वा सॊकेत सनन्ने िमास गनह
ना ोस ् । जफ तऩाईंरे मसराई
सनन्ननहनन्छ तफ आत्भहत्मा सम्फन्न्ध िश्न गने अवसय तनकाल्ननहोस ् ।
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शयणाथॉ आत्भहत्मा योकथाभ तालरभ साभग्री
सहजकतााको गाइड

अधफैंसे प्रववाहहत ऩरु
न षको बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩूणा हनन्छ । मो बूलभका अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : अधफैंसे प्रववाहहत ऩरु
न ष
तऩाईं अधफैंसे प्रववाहहत ऩनरुष हननह
न न न्छ । तऩाईं करयफ एक वषा ऩहहरा आफ्नो श्रीभती, आफ्नो फफ
न ा य तीन जना छोयाछोयीहरुसॉग
शयणाथॉको रुऩभा सॊमनि याज्म अभेरयकाभा आउनन बएको धथमो । तऩाईं करयफ एक वषादेखि सॊमनि याज्म अभेरयकाभा हनननहनन्छ ।
तऩाईं अॊग्रेजी फोल्न सक्नह
न न न्न तथा अननवादको राधग तऩाईं आफ्नो ककशोय छोया भाधथ तनबाय हनननहनन्छ ।
तऩाईं सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा आफ्नो ऩरयवायराई असर जीवनमाऩन िदान गनाको राधग आउनन बएको धथमो । तऩाईंरे आफ्नो

श्रीभती तथा छोयाछोयीहरुरे तऩाईंको आदय नगये को भहसनस गनह
ना न न्छ । तऩाईं उदास तथा रयसाउनन बएको छ, य धेयै यक्सी प्रऩउन
थाल्नन बएको छ । तऩाईंरे प्रऩएको फेराभा आफ्नो श्रीभतीराई प्रऩट्नन हनन्छ तथा नप्रऩएको फेराभा मस फाये सोिेय एकदभै खिन्न
भहसनस गनह
ना न न्छ ।
बिायै तऩाईंको घयफेटीरे तऩाईंराई महद तऩाईंरे उसराई ततनना ऩने तीन भहहनाको बाडाको यकभ ततना नसके, उनरे तऩाईं तथा
तऩाईंको ऩरयवायराई अऩाटा भेन्टफाट फाहहय तनकारी हदनेछन ् बतन फताएका छन ् ।

तऩाईं अहहरे ती व्मक्तिसॉग कनया गदै हनननहनन्छ जसराई (गेटककऩय) तऩाईं धिन्ननहनन्छ य प्रवश्वास गनह
ना न न्छ । तऩाईं आफ्नो सभस्मा
तथा बावनाहरुको फाये कनया सनरु गदाा एकदभै बावक
न हनननहनन्छ य अन्तत् तऩाईंरे मस्तो बन्ननहनन्छ, “भेयो प्रविायभा भेयो
ऩरयवायराई भ नहनॉदा याम्रो हनन्छ ।”
___________________________

महाॉफाट काट्ननहोस ्

____________________________

अधफैंसे प्रववाहहत ऩरु
न षको बलू भका अलबनम
आत्भहत्मा गना सक्ने सम्बावना बएका व्मक्तिराई झन ् याम्रो सहामता तमाय गना िश्न गने - भनाउने - िेषण गने (Question-

Persuade-Refer) (QPR/क्मू.प्रऩ.आय.) तमायीको गेटककऩय िणारी अभ्मास गनना धेयै भहत्वऩण
ू ा हनन्छ । मो बलू भका अलबनमको रक्ष्म
तऩाईंराई त्मस्ता व्मक्तिको कनयाहरु सनन्ने तथा सहाननबूततऩूवक
ा तरयकाफाट उनीहरु आत्भहत्माको फाये भा सोधियहे का छन ् कक बतन
सोध्ने कामाको अभ्मास गयाउने हो ।

बलू भका : गेटककऩय
तऩाईं एउटा अधफैंसे एक जना प्रववाहहत ऩरु
न षराई बेट्दै हननह
न न न्छ । तऩाईंरे ती ऩरु
न षराई ऩहहरा ऩतन बेट्नन बएको छ । उनी
करयफ एक वषा ऩहहरा उनको श्रीभती, उनको फनफा य उनको तीन जना छोयाछोयीहरुसॉग शयणाथॉको रुऩभा सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा
आएका धथए ।

उनी सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा आएको एक वषा बए ऩतन उनी अहहरेसम्भ अॊग्रेजी फोल्न सक्दै नन ् । अननवादको राधग उनी उनको
ककशोय छोया भाधथ तनबाय छन ् ।

उनी सॊमि
न याज्म अभेरयकाभा उनको ऩरयवायराई असर जीवनमाऩन िदान गनाको राधग आएका धथए तय उनरे काभ ऩाउन

सकेका छै नन ् । उनरे उनको श्रीभती तथा छोयाछोयीहरुरे उनको आदय नगये को भहसनस गछा न ् । उनरे प्रऩएको फेराभा सधैं उनको
श्रीभतीराई प्रऩट्ने गछा न तथा नप्रऩएको फेराभा मसको फाये सोिेय एकदभै खिन्न भहसनस गछा न ।

ती ऩनरुषसॉग कनया गना सनरु गये ऩश्चात ् ती ऩनरुषराई उनको सभस्माहरु फाये कनया गना िोत्साहहत गनह
ना ोस ् । आत्भहत्माको

जोखिभराई इॊधगत गने कननै ऩतन भौखिक “िेतावनीभूरक धिन्ह” वा सॊकेत सनन्ने िमास गनह
ना ोस ् । जफ तऩाईंरे मसराई
सनन्ननहनन्छ तफ आत्भहत्मा सम्फन्न्ध िश्न गने अवसय तनकाल्ननहोस ् ।
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