
सहायता समूह (Circles of support)
बहुसांस्कृ ततक सहकममी सञ्ाल (Multicultural Peer Network)

  तपाईकंो सहायता समूह 

मानिसहरूको सबै चार वृत्त (समूह) सँग सम्बन्ध हुि 
सक्छि्।

सहायता समूहहरूले निम्न कुराहरू प्रनतस्ापि गि्न 
सकै्िि्:

> परिवािको भूनमका

> सहायता काय्यकता्यहरूको भूनमका 

> व्यक्तिगत हेिचाह  जुि तपाईले दैनिक रूपमा प्राप्त 
गिु्नहुन्छ।

सहायता समूह (Circles of support) मानिसका समूह हुि् जो एक व्यक्तिको लक्ष्य ि 
तहतको प्रवर््यनका लातग मद्दत गन्य एकजुट भएि आउँछन्। नतिीहरू सबै सहायता 
समूहको केन्द्रमा रहेको सो व्यक्तिको बारेमा हुन्छि्: यस अवस्ामा, तपाईं!

सहभानगताको वृत्त (समूह) (circle of participation)

नमत्रताको वृत्त समूह (circle of friendship)

नवनिमयको वृत्त (समूह) (circle of exchange)आ�ीयताको वृत्त (समूह) (circle of intim
acy)तपाई



 आफनो वकृत्त (समूह) मा कसलाई आमक््रित गनने 

तपाईले नचने् र नवश्ास गिने व्यक्तिहरू जो सहयोगी बन्को 
लानग पक्ा रूनच भएका मानिसहरूलाई,  निमन्त्रणा 
गिु्नहोस्।

> पररवार र सा्ीहरू

> निक्षकहरू

> न्छमेकी

> सहपाठी/सहकममी

> मिोरञ्जि/खेलकुद/समुदाय/नवश्ासमा आधाररत 
समूहका मानिसहरू

 तपाईकंो वकृत्तका मातनसहरूलाई कसिी  
 आमक््रित गनने 

वृत्तका प्रते्क सदस्यले तपाईंलाई कसरी सहायता गि्न 
सक्छि् भिी व्याख्ा गिु्नहोस्:

> तपाईको वृत्त (समूह) को उदे्दश्य

> तपाईको लक्ष्यहरू

> तपाईलाई चानहिे सहायता ।

यनद कसैले ‘हँुदैि’ भिेमा, त्सलाई तपाईलाई व्यक्तिगत 
अस्ीकार गररएको रूपमा िनलिुहोस्।

 तपाईको वकृत्त (समूह) को उदे्दश्य के हो? 

  

 वकृत्त (समूह) बैठकहरू 

> अनौपचारिक वा औपचारिक — आरामसनहत वा 
अनधकरूपमा संरनचत

> तनयतमत बैठकहरू — हरेक केही हप्ता वा हरेक केही 
मनहिामा

> सम्ौताहरू — समस्याहरूको ्छलफल र निण्नय नलिे

> सहजकता्यहरू — कुराहरूलाई ट््याकमा राखे् (मूल 
नबषय भन्ा बानहर जाि रोके्) कोही व्यक्ति

> स्ान — आराम र गोपिीयता, अिलाइि प्रनवनध प्रयोग 
गरेर

> समय — सबैको आवश्यकतालाई ध्ािमा राखदै 
नमलाउिे

> लम्ाइ — एक देक्ख दुई घण्ा - याद गिु्नहोस् नक 
मानिसहरू स्यंसेवक हुि्

 योजना बनाउँदा 

> तपाईको लानग के राम्ो भइरहेको ्छ?

> तपाईं आफिो जीविमा के पररवत्नि गि्न चाहिुहुन्छ?

> कुिै पनि पररवत्निमा तपाईंलाई सहायता गि्नमा वृत्तको 
भूनमका के हुिे्छ?

> कनत पटक भेट्िे ?

> अकको बैठकको नमनत तोकु्होस् 

> लक्ष्य वा काय्नहरू निधा्नरण गिु्नहोस् (अल्पकालीि र 
दीघ्नकालीि) 

> समीक्षा र पुि्ननवचार 

तपाई

नवत्तीय 
निण्नयहरू गिने

आिा, सपिा र 
जीविको लक्ष्य

ियाँ सा्ी 
बिाउँिे

नवनभन् 
कुराहरूमा 
िजर राखे्

रमाइलो 
गिने र ियाँ 

गनतनवनधहरूमा 
सहभागी हँुिे

जीविका 
निण्नयहरू गिने

आपतकानलि 
अवस्ाहरूको 
लानग तयारी गिने

अप्�ारो 
नवषयमा कुरा 

गिने

भनव�को लानग 
योजिा बिाउँिे

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

बहुसांसृ्नतक सहकममी सहायता सञ्जाल (MPN) अन्तरा्ननट््य बसोबास सेवा 
(Settlement Services International (SSI)) को एउटा पहल हो। पररयोजिालाई 
अटे््नलया सरकारको सामानजक सेवा नवभाग (Department of Social Services) 
द्ारा आन ््नक सहायता उपलब्ध ्छ।  


