
কর্মস্থলে ককয়ারগিভার (শুশ্রুষাকারী) রানসিক স্াস্থথ্য িহায়ক িংস্থান

আমেরিকানমেি প্ররি 6 জমনি েম্যে প্রায় 1 জন হমছেন ককয়ািগিভাি রিরন প্ররি সপ্ামহ িমে 20+ ঘণ্া সেয় ককামনা না ককামনা প্প্রয়জমনি কসবায় বযেয় 
কমিন (AARP রিম�ার্ট  (AARP report))। ককয়ািগিরভং রনমজই হমি �ামি করিন ও রবিক্তিকি; এবং ক�শািি োরয়মবেি সামে িাল কেলামি 
গিময় োনক্সক চা� বােমি �ামি। রনময়ািকি্ট ামেি কষেত্রে, সুস্পষ্ট কাি্টকি কে্টমকৌশল রন ্্টািণ কিা আমে: কে্টমষেত্রে িোিেভামব সহায়িা ক�মল, 
ককয়ািগিভািিা িুলনােূলকভামব নূযেনিে খিচ সাম�ষে োনক্সক ও শািীরিক চযোমলমজেি সমু্খীন হয় এবং কে্টস্থল ও ককয়ািগিরভং উভয় কষেত্রেই রবমবচনা 
ও আম্াৎসি্ট রনময় কাজ কিমি �ামি।

ককয়ারগিভারলেরলক িহায়তা কেওয়া িম্পলক্ম  আলরা জানলত ননম্নলেগিত িংস্থানিরহূ কেিনু:

অযো কবরাি বযোমলন্স রনউ ইয়ক্ট  ওয়াক্ট মলেস িাইরস হাব (A Better Balance New York Workplace Rights Hub) কে্টস্থমল 
আইনিি অর্কাি সম্পরক্ট ি িাষ্ট্র রভরতিক িেযে প্রোন কমি।

অযো কবরাি বযোমলন্স-এি কহল্পলাইন (A Better Balance’s helpline) (1-833-633-3222) কলািমেিমক কে্টস্থমল িামেি োনক্সক 
স্াস্থযে ও ককয়ািগিরভং সম্পরক্ট ি আইরন অর্কাি সংক্ান্ত রবনােূমলযেি ও কিা�নীয় িমেযেি সামে সংিুতি কমি। 

AARP কে্টজীবী ককয়ািগিভামেি জনযে রনময়ািকি্ট ামেি সো্ান (AARP Employer Solutions for Working Caregivers) 
রনময়ািকি্ট ামেিমক ককয়ািগিরভংময়ি সুমিাি সুরব্া সম্পমক্ট , রকভামব ককয়ািগিরভং বযেবসাি উ�ি প্রভাব কেমল এবং অনযোনযে রনময়ািকি্ট ািা 
ককয়ািগিভািমেি সহায়িা কিাি জনযে কী কী সুমিাি সুরব্া কেয় কস সম্পমক্ট  ্ািণা প্রোন কমি।

ককয়ািগিভািমেি জনযে AARP কেডিমরশন (AARP Meditations for Caregivers) বয়স্কমেি ককয়ািগিভািমেি জনযে রনয়রেি 
কেডিমরশমনি বযেবস্থা কমি। 

AARP োনক্সক স্াস্থযে ককন্দ্র (AARP Mental Health Center) বয়স্কমেি ককয়ািগিভািমেি জনযে রবরভন্ন ্িমনি সিজোে, প্রবন্ধ এবং 
সংস্থান প্রোন কমি। 

অযোংজাইক্র অযোমসাক্সময়শন অব আমেরিকা প্�য়াি সাম�ার্ট  গ্রু� (Anxiety and Depression Association of America Peer 
Support Groups) প্রমিযেক বযেক্তিমক রবনােূমলযে প্�য়াি করেউরনক্র রভরতিক সহায়িা প্রোন কমি িামি িািা উমবেি বা উমবেি-সৃষ্ট অসংিরি হমি 
কসমি উিমি �ামি।

ককয়ািগিভািমেি করিন �রিডস্থরি: ককয়ািগিরভং এবং কামজি েম্যে ক্সদ্ান্তহীনিা অনুভব কিা (Caregiver’s Conundrum: Feeling 
Torn Between Caregiving and Work) ক�শািি োরয়বে �ালমনি সামে সামে ককয়ািগিরভংময়ি োরয়মবেি সেন্বয় সা্মনি ককৌশল 
প্রেশ্টন কমি।

ককয়ািগিভািমেি সংমবেনশীল সুিষো রবষয়ক রনমে্ট গশকা (The Emotional Survival Guide for Caregivers) বয়স্ক বযেক্তিমেি 
ককয়ািগিভািমেি করিন ক্সদ্ান্ত গ্রহমণ সহায়িা কমি, সুেঢ়ৃ কিািামিাি েষেিা তিরি কমি এবং অবসাে প্ররিহি কমি। 

হাভ্ট াি্ট  বযেবসা �ি্টামলাচনা (Harvard Business Review) কে্টস্থমল অরভভাবক কে্টী সংস্থান গ্রু� (Parent Employee Resource 
Group) তিিী কিাি 8ক্র ককৌশল প্রেশ্টন কমি।

স্াস্থযে কসবা রবষয়ক �িােশ্ট: "সেমবেনা গুরুবে�ূণ্ট: ককয়ািগিভাি কে্টীমেিমক সহায়িাি প্রময়াজনীয়িা (The Value of Supporting 
Employee Caregivers)" ককয়ািগিভাি কে্টীমেি জনযে উ�িুতি কে্ট �রিমবশ তিরি কিমি রনময়ািকি্ট ািণ কি সািক্র �েমষে� গ্রহণ কিমি 
�ামিন কসগুমলা ডচডনিি কমি।

োইন্ডমশয়াি �ার্ট নাি (Mindshare Partners) কে্টস্থমল অরভভাবকমেিমক সহায়িা প্রোন কিাি রনরেমতি অরভভাবক ও িামেি রনময়ািকি্ট ামেি 
জনযে রবরভন্ন ্িমনি প্রবন্ধ, প্ররিষ্ান এবং সংস্থান প্রোন কমি। 

কিাজাপ্লন কার্ট াি ইনগটিক্রউর েি ককয়ািগিভািস (Rosalyn Carter Institute for Caregivers) প্রমিযেক ককয়ািগিভািমক রবনােূমলযে 
প্রোণরনভ্ট ি একক প্রগশষেণ প্রোন কমি।

SHRM COVID-19 েহাোিী কামল কে্টজীবী অরভভাবকমেি জনযে বাসস্থান (accommodations)-এি �িােশ্ট প্রোন কমি।

কে্টস্থমল ককয়ািগিভািমেি সহায়িা কিা: রনময়ািকি্ট ামেি জনযে একক্র বাস্তব সম্ি রনমে্ট গশকা (A Practical Guide for Employers) 
ককয়ািগিভািমেি কলযোমনি জনযে উ�িুতি কামজি �রিমবশ সৃক্ষ্ট কিাি রনরেমতি রনময়ািকি্ট ামেিমক রনমে্ট শনা প্রোন কিাি জনযে সুরবসৃ্তি ককৌশল, কচকপ্লটি 
এবং রবরভন্ন ্িমনি েযোক্ট শীর প্রোন কমি।

https://www.aarp.org/content/dam/aarp/ppi/2015/caregiving-in-the-united-states-2015-report-revised.pdf
https://www.abetterbalance.org/states/new-york
https://www.abetterbalance.org/get-help/
https://www.aarp.org/work/employers/info-2015/employer-solutions-for-working-caregivers.html
https://www.amazon.com/AARP-Meditations-Caregivers-Practical-Emotional/dp/0738219029/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1462495655&sr=1-1&keywords=aarp+meditations+for+caregivers
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/mental-health-resource-center/?cmp=RDRCT-7ddb78c2-20201104
https://adaa.org/find-help/support/support-groups
https://adaa.org/find-help/support/support-groups
https://www.aarp.org/caregiving/life-balance/info-2020/how-working-caregivers-compartmentalize.html?intcmp=AE-HP-TTN-R2-POS4-REALPOSS-TODAY&fbclid=IwAR04P1uezb3LN75HipSk2DfqQtagDHqrB0qX3-LlZPDJf5dczs9E7eBumPw
https://www.aarp.org/caregiving/life-balance/info-2020/how-working-caregivers-compartmentalize.html?intcmp=AE-HP-TTN-R2-POS4-REALPOSS-TODAY&fbclid=IwAR04P1uezb3LN75HipSk2DfqQtagDHqrB0qX3-LlZPDJf5dczs9E7eBumPw
https://www.amazon.com/The-Emotional-Survival-Guide-Caregivers/dp/1572307293/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354588972&sr=8-1&keywords=barry+j.+jacobs
https://hbr.org/2020/11/8-ways-to-build-an-employee-resource-group-for-parents
https://healthactioncouncil.org/CMSPages/GetAzureFile.aspx?path=~%255Chea02%255Cfiles%255Cb7%255Cb7259cc0-9ca3-4ef7-a06b-1ed76691c3c0.pdf&hash=6456c41453756bddfde2c3faf6ce524e74a7fc38c50730be21829105d8f98116
https://healthactioncouncil.org/CMSPages/GetAzureFile.aspx?path=~%255Chea02%255Cfiles%255Cb7%255Cb7259cc0-9ca3-4ef7-a06b-1ed76691c3c0.pdf&hash=6456c41453756bddfde2c3faf6ce524e74a7fc38c50730be21829105d8f98116
https://www.mindsharepartners.org/post/workplace-mental-health-resources-for-parents-and-caregivers
https://www.rosalynncarter.org/
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/accommodating-working-parents-during-the-covid-19-pandemic.aspx
https://nebgh.org/wp-content/uploads/2017/11/NEBGH-Caregiving_Practical-Guide-FINAL.pdf

