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थिचोमिचो र विशेष आवश्यकताहरू भएका

युवा

थिचोमिचो एक प्रकारको आक्रामक व्यवहार हो जुन हानी पुर्याउन प्रयोग गरिन्छ र सामान्यतया बारम्बार हुने गर्दछ। नकारात्मक
व्यवहार दोहोर्याउन एक वा बढी बच्चाद्वारा कुनै समय अवधिमा कुनै एउटा बच्चा रोजिन्छ। कष्ट दिन वा चोट पुर्याउन यी जानीजानी
गरिएका प्रयासहरू हुन् र यसमा गाली-गलौज, नक्कल गर्नु, अश्लील इशारा गर्नु, पीडादायी छेडछाड गर्नु, बाहिर एक्लै छोड्नु, धम्कीहरू ,
हल्लाहरू , शरीरमा हिर्काउनु, खुट्टाले हान्नु, धकेल्नु, र घाँटी दबाउनु, आदि पर्दछन्। साइबर-बदमाशी पनि आजको वास्तविक र बढ्दै
गइरहेको समस्या हो।

थिचोमिचो पहिचान गर्नुहुन्छ
थिचोमिचो

• हानि पुर्याउन गरिने एक प्रकारको आक्रामक व्यवहार हो
• यो प्राय बारम्बार हुनेगर्छ
• दुबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुनसक्छ
• बदमास र लक्ष्यको शक्ति बराबर हुँदैन

थिचोमिचोका प्रकारहरू

• शारिरीक (हिर्काउने, लात हान्ने, धकेल्ने)
• मौखिक (अपमानजनक टिप्पणीहरू , गाली-गलौज, धम्कीहरू)
• सम्बन्धपरक (टोली बनाउने, हल्ला फैलाउने, कुरा काट्ने)
• साइबर (सामाजिक सञ्जाल, सेल फोन र इमेलहरूद्वारा पुर्याइने हानी)

विशेष आवश्यकतासहितका व्यक्तिहरूले भोग्ने थिचोमिचोका थप प्रकारहरू
• चलाखीपुर्ण थिचोमिचो (कुरा गरेर अन्य व्यक्तिद्वारा नियन्त्रण गरिने)
• सर्तसहितको थिचोमिचो (गलत मित्रता)
• शोषणकारी थिचोमिचो (लक्षित व्यक्तिका चुनौतिहरूलाई थिचोमिचोको भागको
रूपमा प्रयोग गरिने)

सबै विद्यार्थीहरूको आत्म सम्मान ऐन (2012) भनिने नियम छ जसले
विद्यालयहरूलाई भेदभाव र उत्पीडन मुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सहायता गर्छ।

?

तपाईंलाई
थाहा छ?

प्रत्येक वर्ष 3.2 मिलियनभन्दा बढि विद्यार्थीहरू
थिचोमिचोको शिकार हुन्छन्।
सम्पुर्ण विद्यार्थीहरूको 25% को तुलनामा
असक्षमता भएका 60% विद्यार्थीहरू
नियमितरूपमा थिचोमिचोको शिकार भएको
रिपोर्ट गर्छन्।
50% विद्यार्थीहरूले थिचोमिचो भइरहेको देखेको
वा सुनेको वा थिचोमिचोको शिकार भएको रिपोर्ट
गरेका छन्।
लगभग 160,000 किशोरहरूले थिचोमिचोका
कारण दैनिक विद्यालय छुटाउँछन्।

10 मध्ये एक विद्यार्थीहरूले लगातार थिचोमिचोका
कारण विद्यालय छोड्छन्।
थिचोमिचोले छेउमा बसेर हेर्ने विद्यार्थीहरूमा
पनि त्रास र अनादरको वातावरण सिर्जना गरेर
असर गर्छ।
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भ्रममा नपर्नुहोस्, थिचोमिचो अनुमति प्रदान गर्न नहुने प्रकारको हिंसा हो। आमाबुवा र
शिक्षकहरूले विद्यार्थीको वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (IEP) अन्तर्गत थिचोमिचो र सामाजिक सीप विकासलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

थिचोमिचोको बारेमा तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
आमाबुवा

• सचेत रहेर र मद्दत खोजेर आफ्नो बच्चाको अधिवक्ता बन्नुहोस्।
• तपाईंको बच्चामा धयान राख्नुहोस्।
• आफ्नो बच्चालाई सहायता गर्नुहोस् (बच्चालाई दोष दिने वा
समस्यालाई बेवास्ता गर्ने नगर्नुहोस्)।
• आफ्नो बच्चालाई के भयो भन्ने बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
• तपाईंको बच्चाले कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनी ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् (सुरक्षा,
भावनात्मक
स्वास्थ्य र विद्यालय कार्यसम्पादन)।

शिक्षकहरूले के गर्नुपर्छ

• सबै विद्यार्थीहरूका लागि स्वागतपूर्ण र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने।
• कक्षाकोठाको अवसरहरूलाई निम्नका लागि प्रयोग गर्ने:
• थिचोमिचोका प्रकारहरूको बारेमा सिकाउने
• कसरी मद्दत प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी छलफल गर्ने
• सञ्चारलाई प्रोत्साहित गर्ने
• असक्षमता र सक्षमताका बारेमा सिकाउने
• विविधतालाई , असक्षमता सहित, महत्त्व दिने पाठ्यक्रम र स्रोतहरू प्रदान
गर्ने।
• युवा र विशेष आवश्यकताहरूलाफ समावेश गर्न गैर-थिचोमिचो कार्यक्रमहरूलाई।
विद्यालय र कक्षाकोठाका लागि नियमहरू सिर्जना गर्ने र विद्यालयका
गैर-थिचोमिचो नीतिहरूको बारेमा जान्ने।
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सिक्नुहुन्छ
40–75% थिचोमिचोका घटनाहरू कक्षा
विश्राममा, लन्चरूम, बाथरूम वा हलवेमा
हुन्छन्।
14 वर्षको उमेरसम्ममा 30% केटा
र 40% केटीहरूले आफ्ना साथीहरूसँग
थिचोमिचोका बारेमा कुरा गर्नेछन्।
शारीरिक बदमाशी इलिमेन्टरी स्कूलमा
वृद्धि हुन्छ, मिडल स्कूलमा उच्च हुन्छ र
हाइ स्कूलमा पुगेपछि हराउँछ। अर्को तर्फ,
गाली समान रहन्छ।
70% शिक्षकहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ
किन शिक्षकहरूद्वारा हस्तक्षेप सधैँ हुन्छ,
तर 25% विद्यार्थीहरूले मात्र सहमति
जनाए।
अभित्रस्त भएका युवाहरू डिप्रेस हुने, एक्लै
हुने, चिन्तित हुने, स्वास्थ्यमा राम्रो नहुने,
न्यून आत्म सम्मान हुने र आत्महत्याको
बारेमा सोच्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
सन्दर्भहरू र जानकारी प्रदानकर्ता:
-gse.buffalo.edu/alberticenter
-dosomething.org
-pacer.org
थप जानकारीका लागि parentnetworkwny.
org मा जानुहोस्।
यस कागजातमा समावेश विषयवस्तु संयुक्त राज्यको शिक्षा विभाग,
#H325160003 बाट अनुदान अन्तर्गत विकास गरिएको थियो।
यद्दपि, ती विषयवस्तुले संयुक्त राज्यको स्वास्थ्य विभागको
नीतिलाई आवश्यक रूपमा प्रस्तुत गर्दैनन् र तपाईंले संघीय
सरकारद्वारा अनुमोदन ग्रहण गर्नुहुँदैन। परियोजना अधिकारी,
कारमेन सान्चेज
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