
बालबाललकाहरूले हुकक द ैजााँदा 3-5 वर्कको भएदलेि अनकेौं सीपहरूको लवकास गर्कन ्। 

कलहलेकाही ाँ बच्चाले नयााँ सीपहरू लवकास गरििहकेा तथा लसलकिहकेा र्न ्भनेि 

सलुनलित गनक बच्चालाई लवशेर् मद्दत आवश्यक पर्क । 

यलद तपाई ंवा अरू कोही तपाईकंो बच्चा वलृि तथा/वा सीप लवकासका बािेमा 

लचलततत हुनहुुतर् भने मद्दत उपलब्ध र् ! 3 – 5 वर्कका बालबाललकाहरूका लालग 

यसलाई प्रिस्कुल िारप्रभिक सहयोग (प्रिस्कुल अली इन्टरिेन्सन) िप्रनन्छ । 

लिस्कुल िािलभभक सहयोग (EI) सेवाहरू: 

 यी सेवाहरूले तपाईकंो परिवाि तथा बच्चाका आवश्यकता तथा

िाथलमकताहरूलाई पिूा गर्कन्

 यी सेवाहरू परिवािहरूलाई लनिःशलु्क उपलब्ध गिाइतर्

 यी सेवाहरूलाई लनयलमत सहपाठीहरूका साथ न्यूनतम िप्रतबन्धात्मक वातावरणमा

उपलब्ध गिाइतर्

 यी सेवाहरूले परिवािलाई धेिै क्षेत्रहरूमा तपाईकंो बच्चाको लवकासका बािेमा बझु्न ि

लवकासलाई बढाउनमा मद्दत गर्क:

को योग्य हुन्छ ?

3–5 वर्षका बालबाप्रलकाहरू: 

• जसमा लवकाससभबतधी लढलाइ (ससु्तता) र्

• वा, जसमा तल लदइएका 13 वटा

अपाङ्गताहरू मध्ये कुनै एक र्

• ि जसलाई लवशेर् तरिकाले तयाि गरिएको 

लशक्षण आवश्यक पर्क

योग्य गराउने अपाङ्गताहरू 

1. अलटजम

2. अतधोपन

3. बलहिोपना

4. भावनात्मक गडबडी

5. श्रवणसभबतधी कमजोिी

6. बौलिक अपांगता

7. लवलभतन अपाङ्गताहरू

8. हड्डीसभबतधी कमजोिी

9. अतय स्वास््य कमजोिी

10. लवशेर् लसकाइसभबतधी अपाङ्गता

11. स्पीच तथा ल्याङ््वेज (बोली वा भार्ा) 

सभबतधी कमजोिी

12. ट्रमालटक मलस्तष्क चोटपटक

13. दृलिसभबतधी कमजोिी

 संज्ञानात्मक

 सञ्चाि

 सामालजक तथा भावनात्मक

 दृलि तथा श्रवण लगायत शािीरिक

यलद तपाईकंो बच्चा यो्य नभएको पाइएमा तपाईलें अतय लवकल्पहरूका बािेमा 

लवचाि गनक वा नलतजाको िलतवाद गनक सक्नहुुनेर् । आफ्नो िप्रियागत सुरक्षाहरूको 

समीक्षा गनुकहोस ्। 

प्रिस्कुल िारप्रभिक सहयोग िनेको के हो ? 

तपाईलें मलू्याङ्कन गननका लागग मञ्जुरी फाराममा हस्ताक्षर 

गररसकेपगि समयसीमा सरुु हुन्ि । 

60 प्रिन

60 क्यालेन्डर गिनगित्र अगनवायन रूपमा मलू्याङ्कन पूरा गररनुपिन र 

मलू्याङ्कनको प्रगतवेिन गलगितमा तयार गररनुपिन । 

30 प्रिन

मलू्याङ्कन पूरा गररएको 30 गिनगित्रमा व्यगिकृत गिक्षा कायनक्रम 

(Individual Education Program, IEP) लेख्नका लागग अगनवायन 

रूपमा बठैक बोलाइनुपिन । 

14 प्रिन

EP लेगिएपगि र आमाबुबा/अगििावकले स्वीकृत गरेको 14 गिनगित्र, 
सवेाहरू अगनवायन रूपमा उपलब्ध गराइनुपिन । 

समयसीमा 

प�रवारका लािग त्यसपिछ के ह�न्छ ?
के अपे�ा गनर् सिकन्छ ?

प्रिक्षा तथा स्वास््य स्याहारमा PA िररमा पररवार तथा 

समावेि तथा पहुुँचलाई िवर्द्षन गरै्द युवा वयस्कहरूलाई सिक्त पारै्द 

प्यारेन्ट एजुकेशन एण्ड एड्िोकेसी प्रलडरप्रशप सेन्टर 

सुझावपत्र: 

1. ररफरल—लिस्कुल िािलभभक सहयोग सेवाहरू (EI) मा पहुाँच बनाउन

तपाईकंो बच्चालाई रिफि (लसफारिस) गनक आवश्यक हुतर् । परिवािको

सदस्य, लदवा स्याहाि/लिस्कुल लशक्षक, लचलकत्सक वा अतय EI

पेशाकमीद्वािा रिफिल गनक सलकतर् ।

2. सेवा सयंोजक—सेवा संयोजक (सलभकस कोलडकनेटि) भलनने व्यलिलाई

परिवािहरूलाई बुझ्नमा मद्दत गनक ि िािलभभक सहयोग िणालीमा अगालड

बढ्नमा सहयोग गनक एकमात्र सभपकक  लबतदकुो रूपमा लनयिु गरितर् ।

3. मूल्याङ्कन—यलद तपाईकंो बच्चालाई रिफि गरिएको र् भने उनको

मलू्याङ्कन गरिन आवश्यक हुतर् । एजेतसीले िलियाका बािेमा स्पि

पानुकपर्क, मलू्याङ्कनका लालग तपाईकंो लललित मञ्जिुी िाप्त गनुकपर्क ि

यसको समय लनधाकिण गनुकपर्क । मलू्याङ्कनले तपाईकंो बच्चा लिस्कुल

िािलभभक सहयोग सेवाहरूका लालग यो्य हुतर्न/्हुलतर्न ्लक हुाँदनैन/्

हुाँदलैनन ्भनेि लनधाकिण गनेर् ।

4. व्यप्रिकृत प्रशक्षा कायनक्रम (IEP)—यलद तपाईकंो बच्चा यो्य भएमा

आमाबबुासलहतको टोलीले व्यलिकृत सेवाहरूका लालग लललित योजना

तयाि गर्क ।

!

IEP



थप जानकारीका लाप्रग PEAL सेन्टरमा सभपकष  गनुषहोस ्। 

वेबसाइट: www.pealcenter.org • इमेल: info@pealcenter.org • टोल-प्रि: 866-950-1040 

कनेक्ट हले्पलाइन: 1-800-692-7288, www.connectpa.net 

PA मा िािलभभक सहयोगका बािेमा परिवाि परिचय: https://bit.ly/2RYx8dK 

NOREP/PWN: https://bit.ly/2wCx7UD 

PA मा िािलभभक सहयोगका बािेमा परिवाि परिचय: https://bit.ly/398LRbG  

स्टुडेतट स्तयापशट: https://bit.ly/2Upr1AP 

पिूक सहायता तथा सवेाहरू, SAS: https://bit.ly/2T3MpJB 

स्कुल उमेि कायकिमहरूमा ट्रालतजसन: https://bit.ly/32feHoA 

व्यप्रक्तकृत प्रिक्षा कायषिम लललित योजना हो जसमा देहायका हुतर्न:् 

• तपाईकंा बच्चाका हालका सीप तथा आवश्यकताहरू

• लवशेर् लशक्षा तथा सभबलतधत सेवाहरू

• लवशेर् लशक्षा तथा सभबलतधत सेवाहरू उपलब्ध गिाइने वाताविणहरू

• मापन गनक सलकने लक्ष्यहरू ि लक्ष्यहरूसभम पु् ने समयसीमाहरू

• यलद आवश्यक भएमा ट्रालतजसनको योजना

• योजना समीक्षा गरिने लमलत (अलनवायक रूपमा एक वर्कलभत्र हुनपुर्क)

सेवाहरू व्यप्रक्त अनुसार एकर्दमै फरक-फरक हुन्छन ्। उदाहिणहरूमा देहायका पदकर्न:् 

 पलहलेदेलि नै िहकेा आफ्नो बच्चाको लवकास तथा सहायताहरूका बािेमा

आफ्नो लचतताहरूलाई साझा गनुकहोस्, जस्तै लक सामदुालयक समहू/एजेतसी

सहायताहरू, अलभभावक समहूहरू, लवस्तारित परिवाि, इत्यालद ।

 तपाईलंे यस िलियासाँग सभबलतधत फोन कल तथा कागजपत्रहरू िाप्त

गनुकहुनेर् । आफ्ना कागजपत्रहरू तथा सभपकक  जानकािीलाई व्यवलस्थत गने

तरिका लनमाकण गनुकहोस ्। यो एकदमै महत्वपणूक हुतर् !

 तपाईलें इमेल वा फोनबाट सञ्चािहरू चाहनहुुतर् ि तपाईलंाई

आफ्नो मूल भार्ामा कुनै पलन लवशेर् व्यवस्था वा दोभारे् सेवा तथा

कागजपत्रहरू आवश्यक पर्क लक भनेि सेवा िदायकहरूलाई

जानकािी गिाउनहुोस ्।

 तपाईकंो सहिाप्रगता महत्त्वपूणष हुन्छ - सञ्चाि नै कुञ्जी हो !

• सहयोगमलूक िलवलध,

• श्रव्य लवज्ञान/श्रवण शलि,

• स्पीच तथा ल्याङ््वेज (बोली

तथा भार्ा),

• पिामशक तथा िलशक्षण,

• लचलकत्सकीय सेवाहरू,

• नलसकङ सेवाहरू,

• पोर्ण सेवाहरू,

• अकुपशेनल थेिापी,

• शािीरिक थेिापी ि

• मनोवैज्ञालनक सेवाहरू
लिस्कुल िािलभभक सहयोगमा भएका स्कुलमा जानसक्र्न:् जब उनीहरू 

प्रकन्डरगाटेनका लाप्रग योग्य हुन्छन ्वा उनीहरू पप्रहलो गे्रडका लाप्रग योग्य 

हुन्छन ्। 

सेवाहरूलाई न्यूनतम िप्रतबन्धात्मक वातावरण (Least Restrictive 

Environment, LRE) मा उपलब्ध गराइनुपछष । बालबाललकाहरूलाई 

उपयिु भएसभम अपाङ्गता नभएका अतय बालबाललकाहरूसाँगै लनयलमत लशक्षा 

कक्षाहरूमा पढाइनपुर्क । पूरक सहायता तथा सेवाहरूले अपाङ्गता भएका 

बच्चालाई लनयलमत कक्षाकोठामा ि स्कुलका अतय लियाकलापहरू सहभागी 

हुन सहयोग गर्कन ्। 

आफ्नो बच्चाका लालग आफ्नो र्दीर्षकालीन सोच तयार गनुषहोस ्र त्यसलाई 

साझा गनुषहोस ्। दीर्ककालीन सोच कथन कसिी लेख्ने भनेि लसक्नहुोस ्। तल 

श्रोतसाधनहरूमा उल्लिे गरिएको स्टुडेतट स्तयापशटु (Student Snapshot) 

टुल ियोग गने बािेमा लवचाि गनुकहोस ्। 

तपाईलें IEP का बािेमा कुनै पलन प्रचन्ताका कुरा तथा असहमप्रतहरूका बािेमा 

र्लफल गनक बैठकका लालग अनिुोध गनक सक्नहुुतर् । 

स्कुलले तपाईकंा लालग िस्तालवत कायकिमसाँग सहमत वा असहमत हुन प्रसफाररस 

गररएको िैप्रक्षक स्थापनको सचूना/पूवष प्रलप्रित सचूना (NOREP/PWN) 

जािी गनेर् । यसमा हस्ताक्षि गनकका लालग तपाईसंाँग दश क्यालेतडि लदन हुतर् । 

आफ्नो िप्रियागत सरुक्षा सचूनालाई साथमा िाख्नहुोस ्। 

औपचारिक ट्रालतजसन योजना िलकया अलनवायक रूपमा तपाईकंो बच्चा लकतडिगाटेन 

वा पलहलो ग्रेडमा जाने योजना बनाउनभुतदा एक वर्ष पलहले सरुु गनुकपर्क । यो 

िलिया आवश्यक हुतर् तालक परिवािले बझु्न ि सलूचत लनणकयकताकहरूको रूपमा 

सहभागी हुन सकून ्। तपाईकंो बच्चा स्कुल उमेिको कायकिममा जाने वर्कको 

फेबु्रअरी 1 मा वा सोिन्र्दा अगाप्रड तपाईलंे ट्रालतजसन िलियाका बािेमा 

औपचारिक सचूना िाप्त गनुकहुनेर् । यस िलिया बािेका सबै कागजपत्रहरू तपाईको 

मलू भार्ामा हुनपुर्क । 

यलद तपाईकंो बच्चा स्कुल उमेिको कायकिममा जानका लालग तयाि हुाँदरै्न ्भने 

लवस्ततृ जानकािी भएको रु्टै्ट टुललकट िहकेो र् जो परिवािहरूलाई बझु्नका लालग 

एकदमै महत्त्वपणूक हुतर् । 

स्कुल उमेरका कायनक्रमहरूमा ट्राप्रन्जसन 

व्यप्रिकृत प्रशक्षा कायनक्रम (IEP):  

पररवारका लाप्रग त्यसपप्रि के हुन्ि ? 

तपाईलें के अपेक्षा गनुनपिन ? 

http://www.pealcenter.org/
mailto:info@pealcenter.org
http://www.connectpa.net/



