


प्रत्येक वर्ष Pennsylvania मा हाइ सककू लका ववद्ार्थीहरू ववद्ाल् 
सम्पवतिमा अवित्रस्त छन् [1].21%
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समस्ा कये  हो?
सं्ुक्त राज् िरर ववद्ाल् ्तर्ा समुदा्हरूमा प्रत्येक वर्ष मौविक, शारीररक र 
विवजटल माध्मद्ारा आफकू  वा अरूहरूलाई हानी ्पु्ा्षउनये लािौं ्ुवाहरू छन्। ्ी 
व्यवहारहरूलये ्ुवालाई िावनातमक ट्रमा र शारीररक चोट्पटक, मानवसक सवास्थ् वा 
्तनदरुुस्ती समस्ाहरू, ्तनाव र वचन्ता र/वा असुरवषि्त िएको महसुसहरूलाई अनुिव 
गराउन सकछन्। एकदमै प्रा्: ्पररणामलये सव्त: हावन, आतमहत्ा वा मानव हत्ालाई 
वनमत्ाउँछ।
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समाधान कये  हो?
Safe2Say Something नामरवह्त रर्पोरट्षङ प्रणालीलये ्ुवा ्तर्ा व्सकहरूलाई 
चये्तावनीका वचनह र संकये ्तहरूलाई कसरी ्पवहचान गनने िनी वसकाउँछ – ववशयेरगरी 
सामावजक वमवि्ा वित्रमा – ्ती व्यवक्तहरू जो आफनै वा अरूहरूका लावग ि्तरा हुन 
सकछन् र एकदमै ढिलो हुनुिनदा ्पवहलये कये ही िन्न सकछन्।

नामरवह्त सुझावहरू ्पयेश गनने ्ुवा ्तर्ा व्सकहरूका लावग एउटा ए्प, वयेबसाइट र 24/7 
संकट टयेवलफोन हटलाइन उ्पलबध गराउँछ

जोविम हुनये व्यवहारहरूका वचनह र संकये ्तहरूलाई कसरी ्पवहचान गनने िनी प्रवशषिण उ्पलबध 
गराउँछ - ववशयेरगरी सामावजक वमवि्ा वित्रमा

प्रत्येक वचनह र संकये ्तलाई गमिीर्ता्पकूव्षक वलनको लावग का््ष गछ्ष; ववश्वसनी् व्सकसँग कुरा 
गरयेर मद्द्त प्राप्त गन्ष ्तुरुन्तै काम गछ्ष



चरण 2
24/7 संकट कये नद्रद्ारा प्राप्त गररएका सबै 
कल र रट्पहरू

  
संकट कये नद्र ववश्येरकलये रट्प जानकारी प्राप्त 

गरी समीषिा गनु्षहुनछ

जीवन सुरषिा वा गैर-जीवन सुरषिा 
अनुसार रट्पलाई ट्राएज गरी वगथीकृ्त 

गररनछ

रट्पलाई त्स्पवछ ववद्ाल् 
अवधकारीहरू र कानकून प्रव्त्षनलाई 

(आवश्क्ता अनुसार) सयेकये णि वित्रमा 
टयेकसट, इमयेल र/वा फोन कल माफ्ष ्त 

्पठाइनछ

चरण 3
ववद्ाल् अवधकारीहरू ्तर्ा कानकून 

प्रव्त्षनलये व्यवक्त(हरू)लाई हस्तषिये्प र मद्द्त 
गछ्षन्

ववद्ाल् अवधकारीहरू ्तर्ा कानकून 
प्रव्त्षनलये (आवश्क्ता अनुसार) 

अनुसनधान गन्ष, ्पहुचँ गन्ष र रर्पोट्ष 
गररएका जोविममा िएका व्यवक्तहरूसँग 

हस्तषिये्प गन्ष ्तुरुन्तै काम गछ्षन्

 

जोविममा िएका व्यवक्तहरू कवहल्ै 
्पवन आफकू  वा अरूहरूलाई चोट ्पु्ा्षउनये 

वबनदमुा ्पुग्ुिनदा ्पवहलये व्तनीहरूलये 
आफकू लाई आवश्क ्पनने मद्द्त प्राप्त गछ्षन्

 

ववद्ाल् अवधकारीहरूलये  
व्तनीहरूका ्पररणामहरूलाई  
Safe2Say Something  
पलयेटफम्षमा रर्पोट्ष गछ्षन् 

चरण 1
नामरवह्त रट्प ्पयेश गनु्षहोस्

रट्पलाइनलाई सम्पक्ष  गनु्षहोस्

वयेबसाइटको प्र्ोग गनु्षहोस्

एप्पल र एनड्ोइि सयेवाहरूका लावग 
उ्पलबध मोबाइल ए्पको प्र्ोग गनु्षहोस्
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्त्थ्हरू
्ी अवधकांश कामहरूमा, ववशयेरगरी सामावजक वमवि्ामा 
्ुवा ्तर्ा व्सकहरू धमककी, चये्तावनी वचनहहरू वा 
संकये ्तहरूमा साषिीहरू हुनछन् ्तर जोविममा िएका 
्ुवाहरूलाई मद्द्त गन्ष रर्पोट्ष वा हस्तषिये्प गददैनन्। ्त्थ्मा:

लगिग 1 वमवल्न सं्ुक्त राज्का ववद्ार्थीहरूलये 
उत्पीिन िएको, धमककी ढदइएको वा साइबर बदमासीका 
अन् प्रकारहरूसँग समबनधी रर्पोट्ष गरयेका छन ्[2]

80% ववद्ाल् सुटरहरूलये कसैलाई व्तनीहरूका 
हहसंातमक ्ोजनाहरू िनयेका छन्। 59% लये एक जना 
व्यवक्तिनदा बिीलाई िनयेका छन् [3]

आतमहत्ा ्पकूरा गनने 70% मावनसहरूलये कसैलाई 
व्तनीहरूका ्ोजनाहरू िनछन् वा कये ही अन् 
चये्तावनीको वचनह ढदनछन् [4]

राव्रि् अध््नलये उललङ्घन, बदमासी, आढदका 37% 
धमककीहरू ववद्ु्ती् माध्मबाट ्पठाइनछन् र 28% को 
लावग सामावजक वमवि्ाको प्र्ोग गररनछ िनी ्पतिा 
लगाएको छ[5]

कारणहरू
्ुवा ्तर्ा व्सकहरूलये चये्तावनी वचनह  
वा संकये ्त दयेखदा व्तनीहरूलये कये ही  
निन्नुका धयेरै कारणहरू छन्।:

जोविम हुनये व्यवहारका चये्तावनी वचनह र संकये ्तहरू 
कसरी ्पवहचान गनने िनी बुझदनैन् वा र्ाहा छैन

“्ढद व्तनीहरूलये ्स्तो अर््ष रािये ्पवन व्तनीहरूलये 
्सलाई साव्षजवनक रू्पमा निन्नये हुदँा” चुनौ्ती सत् 
हुनये ववश्वास गददैनन्

लयेबल हुन, वनवनद्त हुन, “स्ीच” को रू्पमा समिावव्त 
शारीररक रू्पमा धमककी ्पाउन चाहन्नन्

कसलाई िन्नये र्ाहा छैन वा “जसरी िए्पवन मद्द्त गन्ष 
कये ही गररनयेछैन िनी ववश्वास गछ्षन्”

कसैलये कये ही िन्नयेछ िनी आफकू लये गन्ष आवश्क छ िनयेर 
सोचदनैन्

्सलये कसरी काम गछ्ष

1-844-SAF2SAY

www.safe2saypa.org



    का््षक्रम कसरी दी्घ्षकालीन हुनछ?
Safe2Say Something हाम्ा वनम्न कुराहरूका माफ्ष ्त दी्घ्षकालीन हुनछ:

्सलाई अगावि बिाउन र ववद्ाल्हरू वित्रमा जागरूक्ता उच्च राख्न 
ववद्ार्थीहरूलाई सशक्त बनाउनको लावग कलबमा Safe2Say Something 
अं्त: सर्ा्पन गनने Students Against Violence Everywhere (SAVE) 
Promise Club वा व्त्षमान ववद्ार्थी कलब

Safe2Say Something का््षक्रम वरर्परर ववद्ाल् कम्षचारी र ववद्ार्थी 
कलबहरूलाई सवममलन गन्ष समर््षन, ्ताजा बनाउनये प्रवशषिणहरू र का््षवाहीको 
लावग बोलाउन जारी राियेर

आन्तररक-ववद्ाल् जागरूक्ता वस्तहुरू – ए्प, वयेबसाइट र 24/7-टयेवलफोन 
हटलाइनको बारयेमा ववद्ार्थीहरूलाई समझाउनये ्पोसटरहरू, टयेबल टपस, आढदमा 
कुन ैशलुक लागदनै

प्रत्येक वर्ष Pennsylvania मा हाइ सककू लका 
ववद्ार्थीहरू ववद्ु्ती् रू्पमा अवित्रस्त छन्  [6].17.3%



SAFE2SAY SOMETHING ढकन सफल हुनयेछ...
आफकू  वा अरूलाई चोट ्ुप्ा्षउनये जोविममा हुनसक्ये  व्यवक्तहरूका वचनह र सकंये ्तहरूलाई कसरी 
्पवहचान गनने िनी ववद्ार्थी, वशषिक ्तर्ा प्रशासकहरूलाई वसकाएर

वबछोि हुन सकु् िनदा हस्तषिये्पको ढदन, मवहना र वर्षहरू अव्घ सही रू्पमा वनराकरणको 
हस्तषिये्प चालयेर

जोविममा िएका ववद्ार्थीहरूलये मद्द्त प्राप्त गरयेको ठाउँमा जिान गररएको “अ्प-सटानिर” 
ससंकृव्त का्म राियेर

जोविम हुनये व्यवहार र का््षहरूमा उत्पीिन, आतमहत्ा, सव्त: हानी, लागकू्पदार््षको प्र्ोग र 
अन्लाई कम गरयेर

सरुवषि्त र सवसर्कर ववद्ाल्हरूको वसज्षना गरयेर वनलमबनहरू, ढिलाई, अन्ुपवसर्व्त, षिव्तहरू 
र ट्रमालाई कम गरयेर...
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यसलाई हेनु�होस।्
यसलाई िरपोट� गनु�होस।्

Safe2Say Something का््षक्रम र सकंट कये नद्रलाई महान्ा्ावधवक्ताको 
Pennsylvania का्ा्षल्द्ारा सञ्ालन गररएको हो।


