
प्रारम्भिक सहयोग (अर्ली इन्टरिेन्सन) to 

0 देम्ि 3 वर्ष 

प्यारेन्ट एजुकेशन एण्ड एड्िोकेसी म्र्लडरम्शप सेन्टर 

बालबाललकाहरूले हुकक द ैजााँदा जीवनको पलहलो तीन वर्कमा अनेकौं सीपहरूको 

लवकास गर्कन ्। कलहलेकाही ाँ बच्चाले नयााँ सीपहरू लवकास गरििहकेा 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 ! यसलाई प्रारम्भिक सहयोग (अली 

इन्टरिेन्सन) िम्नन्छ । 

प्रािलभभक सहयोग (EI) सेवाहरू: 

 यी सेवाहरूले परिवाि तथा बच्चाका आवश्यकता तथा

प्राथलमकताहरूलाई पिूा गर्कन्

 यी सेवाहरू परिवािहरूलाई लनिःशलु्क उपलब्ध गिाइतर्

 यी सेवाहरूले परिवािलाई धेिै क्षेत्रहरूमा बच्चाको लवकासका बािेमा बझु्न ि

लवकासलाई बढाउनमा मद्दत गर्क:

 संज्ञानात्मक

 सञ्चाि

 सामालजक तथा भावनात्मक

 दृलि तथा श्रवण लगायत शािीरिक

1. ररफरर्ल—प्रािलभभक सहयोग सेवाहरू (EI) मा पहुाँच बनाउन तपाईकंो

बच्चालाई रिफि (लसफारिस) गनक आवश्यक हुतर् । परिवािको सदस्य, लदवा

स्याहाि/ लप्रस्कुल लशक्षक वा लचलकत्सकद्वािा रिफिल गनक सलकतर् ।

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

परिवािहरूलाई बझु्नमा मद्दत गनक ि प्रािलभभक सहयोग प्रणालीमा अगालड

बढ्नमा सहयोग गनक एकमात्र सभपकक  लबतदकुो रूपमा लनयिु गरितर् ।

3. म्रिम्नङ तथा मूल्याङ्कन—अलभभावकले अलनवायक रूपमा म्लम्ित

मञ्जुरी उपलब्ध गिाउनपुर्क ि लवकाससभबतधी कुनै पलन सभभालवत

लढलाइहरू पलहचान गनकका लालग म्रिम्नङ गरिनेर् । यलद लचतताका क्षेत्रहरू

भेटाइएमा पूर्ण मूल्याङ्कन पिूा गनकका लनलभत तपाईलंाई लललित मञ्जिुी

उपलब्ध गिाउन भलननेर् । मलू्याङ्कनले बच्चा प्रािलभभक सहयोग

सेवाहरूका लालग योग्य हुतर्न/्हुलतर्न ्लक हुाँदनैन/्हुाँदलैनन ्भनेि लनधाकिण गर्क ।

4. व्यम्िकृत पाररवाररक सेवा योजना (Individualized Family Service

Plan, IFSP)—यलद तपाईकंो बच्चा योग्य भएमा आमाबबुासलहतको टोलीले

व्यलिकृत सेवाहरूका लालग लललित योजना तयाि गर्क । टोलीका सदस्यहरू

तपाईकंो बच्चालाई आवश्यक पने लवलशि सहायता उपलब्ध गिाउन सक्ने

लवलभतन एजेतसीहरूबाट आउन सक्र्न ्। बच्चाको आमाबबुा वा अलभभावकको

रूपमा तपाईसंाँग समू्ित म्नर्णयकताण

हुने अम्िकार हुन्छ ।

यलद तपाईकंो बच्चा योग्य नभएको पाइएमा तपाईलें अतय लवकल्पहरूका बािेमा 

लवचाि गनक वा नलतजाको प्रलतवाद गनक सक्नहुुनेर् । आफ्नो प्रम्ियागत सुरक्षाहरूको 

समीक्षा गनुकहोस ्। 

प्रारम्भिक सहयोग िनेको के हो ? 

म्िक्षा तथा रवार्य रयाहारमा PA िररमा पररवार तथा 

समावेि तथा पहुुँिलाई प्रवर्द्णन गरै्द युवा वयरकहरूलाई सिक्त पारै्द 

सुझावपत्र: 

पररवारका र्लाम्ग त्यसपम्ि के हुन्ि ? 

के अपेक्षा गनष सम्कन्ि ? 

     को योग्य हुन्छ ? 

म्वकाससभबन्िी म्िलाइ (सुरतता) िनेको के हो ? 

रे्दहाय िएका म्ििु तथा साना 

बालबाम्लकाहरू: 

• लवकासका एक वा बढी के्षत्रहरूमा

25 प्रलतशत लढलाइ भएका

• वा, मलू्याङ्कनहरूमा नदेलिएको

भएतापलन लढलाइ िहकेो र् भनेि

लवशेर्ज्ञद्वािा गरिएको लनधाकिण भएका

( म्ित म्िम्कत्सकीय राय भलनने)

• वा, लवकाससभबतधी लढलाइहरू हुने

उच्च सभभावना भएका ज्ञात शािीरिक

वा मानलसक अवस्था (जस्तै लक डाउन

लसतरोम)

तपाईलें आफ्नो बच्चालाई लचतनुहुतर् ि तपाई ंआफ्नो बच्चाको सबैभतदा उत्कृि पैिवीकताक हुन सक्नुहुतर् । 

यो सभपूर्ण प्रम्ियामा 45 म्र्दनिन्र्दा 

बिीको समय लाग्नुहुुँरै्दन । 

!

!



ट्राम्न्जसन 

IFSP म्लम्ित योजना हो जसमा दहेायका हुतर्न:् 

• तपाईकंा बच्चाका हालका सीपहरू, लवकास तथा आवश्यकताहरू,

• मापन गनक सलकने लक्ष्यहरू ि लक्ष्यहरूसभम पगु्ने समयसीमाहरू,

• सहयोग सेवाहरू तथा ती सहयोग सेवाहरू हुने वाताविणहरू,

• सेवाहरूको समयावलध,

• यलद आवश्यक भएमा ट्रालतजसनको योजना, ि

• योजना समीक्षा गने लमलत ।

सेवाहरू व्यम्क्त अनुसार एकर्दमै फरक-फरक हुन्छन ्। केही उदाहणहरूमा 

सहयोगमलूक प्रलवलध, श्रव्य लवज्ञान/श्रवण शलि, स्पीच तथा ल्याङ्ग्वेज (बोली तथा 

भार्ा), पिामशक तथा प्रलशक्षण, लचलकत्सकीय सेवाहरू, नलसकङ सेवाहरू, पोर्ण 

सेवाहरू, अकुपेशनल थेिापी, शािीरिक थेिापी ि मनोवैज्ञालनक सेवाहरू पदकर्न ्। 

सेवाहरू प्राकृम्तक वातावरर्हरूमा उपलब्ि गराइनुपछण । यसको अथक अपाङ्गता 

नभएका बालबाललकाहरू सहभागी हुने वाताविणहरू हुतर्, उदाहिणका लालग घि, लदवा 

स्याहाि, नसकिी, इत्यालद । 

आफ्नो बच्िाका लाम्ग र्दीर्णकालीन सोि तयार गनुणहोस ्र त्यसलाई साझा 

गनुणहोस ्। दीघककालीन सोच कथन कसिी लेख्ने भनेि लसक्नहुोस ्। तल उल्लेि 

गरिएको स्टुडेतट स्तयापशटु (Student Snapshot) टुल प्रयोग गने बािेमा लवचाि 

गनुकहोस ्। 

तपाईलें योजनाका बारेमा कुनै पम्न म्िन्ताका कुरा तथा असहमम्तहरूका बारेमा 

छलफल गनण बैठकका लाम्ग अनुरोि गनण सक्नुहुतर् । 

 आफ्ना लचतताका कुिाहरू लेख्नुहोस् ।

 स्थानीय श्रोतसाधनहरू पत्ता लगाउन वा प्रािलभभक सहयोग सेवाहरूका

लालग रिफिल गनक CONNECT Helpline लाई 1-800-692-7288

मा फोन गनुकहोस ्।

 तपाईलंे यस प्रलियासाँग सभबलतधत फोन कल तथा कागजपत्रहरू प्राप्त

गनुकहुनेर् । आफ्ना कागजपत्रहरू तथा सभपकक  जानकािीलाई व्यवलस्थत गने 

तथा एकै ठाउाँमा िाख्ने तरिका लनमाकण गनुकहोस ्। यो एकदमै महत्वपणूक हुतर् !

 तपाईलंे इमेल वा फोनबाट सञ्चािहरू चाहनहुुतर् ि तपाईलंाई आफ्नो

मलू भार्ामा कुनै पलन लवशेर् व्यवस्था वा दोभार्े सेवा तथा

कागजपत्रहरू आवश्यक पर्क लक भनेि सेवा प्रदायकहरूलाई जानकािी

गिाउनहुोस ्।

 तपाईकंो सहिाम्गता महत्त्वपूर्ण हुन्छ—सञ्चाि नै कुञ्जी हो !

तपाईकंो बच्चा तीन वर्कको पगुेपलर् उनी प्रारम्भिक सहयोग (अली इन्टरिेन्सन) 

सेवाबाट म्प्ररकुल प्रारम्भिक सहयोग (म्प्ररकुल अली इन्टरिेन्सन) सेवाहरूमा 

जानेर्न/्जानेलर्न ्। यलद उनमा अझैं पलन लवकाससभबतधी लढलाइहरू िलहिहमेा ि 

उनलाई लवशेर् लशक्षा सेवाहरू आवश्यक पिेमा उनले ती सेवाहरू प्राप्त गनक जािी 

िाख्नेर्न/्िाख्नेलर्न ्। 

तपाईकंो बच्चाको तेस्रो जतमलदनभतदा कभतीमा पलन 90 लदन पलहले तपाईलंाई 

आफ्नो बच्चाको ट्रालतजसन बैठकमा सहभागी हुन अनिुोध गरिनेर् । 

यलद योग्य भएको पाइएमा IFSP मा सेवाको अको तहका लालग तयाि हुन लियाकलाप 

तथा समयसीमाहरूको िाका बनाउने ट्रालतजसन योजना समावेश हुनपुर्क । 

थप जानकारीका लाम्ग PEAL सेन्टरमा सभपकण  गनुणहोस ्। 

वेबसाइट: www.pealcenter.org • इमेर्ल: info@pealcenter.org • टोर्ल-म्ि: 866-950-1040

@PEALCenter @PEALyouth 

पररवारहरूका र्लाम्ग महत्त्वपूर्ष कदमहरू व्यम्िकृत पाररवाररक सेवा योजना (IFSP): 

पररवारका र्लाम्ग त्यसपम्ि के हुन्ि ? 

तपाईरें्ल के अपेक्षा गनुषपिष ? 

श्रोतसाधनहरू 

तलुना चाटक IFSP vs IEP: https://bit.ly/36XlvYI 

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

प्रािलभभक सहयोगका बािेमा सलंक्षप्त जानकािी: https://bit.ly/31qP6IP 

अलभभावक अलधकाि सभझौता—व्याख्यासलहत: https://bit.ly/2UwFMSe  

प्रािलभभक सहयोगमा समस्या समाधान: https://bit.ly/2Ou8LTb  

प्रािलभभक सहयोगमा प्रलियागत सिुक्षाहरू: https://bit.ly/398LRbG  

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

वाच लम ग्रो !: https://bit.ly/381PgJs 

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



