
स्याहयार नक्या
प्रणालीहरूको जटिलता र विविन्न सेिा तथा प्रदायकहरूको संलग्नताको 
कारणल ेगदादा विशेष सिास्थय सेिा आिशयकताहरू िएका बालबावलका 
तथा युिाहरूका लावग सयाहार (CYSHCN) लाई समनयि गरदा चुरौतीपूणदा 
हुर सक्छ । पटरिारहरू प्राय: वरम्नका लावग वजममेिार हुन्छर्: 

• अपोइनिमेनिहरू वलर
• बच्ाहरूलाई थेरापी र अपोइनिमेनिहरूमा वलएर जार
• प्रेसककृ पसर अरुसार औषविहरू वलर
• बीमासमबनिी समसयाहरूलाई समािार गरदा र रसमेटिएका 

खचदाहरूका लावग िुक्ारी गरने तटरकाहरू खोजर
• बयाकअप (अवतटरक्) गकृह सिास्थय रसदाको रूपमा काम गरदा

यी वजममेिारीहरूको समनिय गरदाका लावग घणिौं लाग्न सक्छ र विशषेगरी घर 
चलाउर ेतथा रोजगारीमा जारपुरनेका अवतटरक् गरुदापदादा यो थकाउर ेहुर सक्छ ।

सयाहार रकसा िरेको पटरिार-केवनरित दकृशयातमक िुल (सािर) हो जसल े
CYSHCN का लावग वचककतसकीय, शैवषिक र अनय सहायता प्रणालीहरू 
लगायत सयाहारको रेििकदालाई सवचत्र दखेाउँ्छ । (साइड 2 मा उदाहरण 
हरेुदाहोस् ।) जटिल वचककतसकीय समसयाहरू िएका बालबावलका तथा 
युिाहरूका लावग सेिा, समपकदा  तथा अनतरसमबनिहरू हरेदाका लावग यो 
प्रिािकारी हुन्छ । यसले वरम्नको महत्िलाई बुझरमा प्रयोग गरदा सककरे 
सारांश र वििरण उपलबि गराउँ्छ:

• आिशयकताहरूलाई सबैिनदा प्रिािकारी रूपमा पूरा गरदाका लावग 
वमलेर काम गरने, 

• अिरोिहरूलाई सुल्ाउरे र 
• चवलरहकेा सेिाहरूलाई अगावड बढाउरे ।

करिवसिर वलनड (Cristin Lind) लाई विशेष आिशयकताहरू िएको 
आफरो बच्ालाई हुकादाउरमा के समािेश रहकेो वथयो िरेर सोधिँदा उहाँले 
पवहलोपिक सयाहार रकसा तयार गरुदािएको वथयो । पटरिारहरूल ेसयाहार 
रकसा तयार ग्छदार् र बच्ा तथा पटरिारमा परेको असरका बारेमा कुरा 
गरदाका लावग प्रदायकहरूसँगका ्छलफलहरूलाई मागदावरदनेशर गरदा यसलाई 
प्रयोग ग्छदार् । सयाहार रकसालाई पटरिारका लावग अथदापूणदा हुरे तटरकामा 
तयार गटररुप्छदा । विशेष सिास्थय सेिा आिशयकताहरू िएका एकिनदा 
बढी बच्ाहरू रहकेा पटरिारहरूल ेएउिै ओिरलयावपङ (खवपिएको) सयाहार 
रकसा तयार गरदा सक्छर् । 

सयाहार रकसालाई विशेष सिास्थय सेिा आिशयकताहरू िएको बच्ालाई 
हुकादाउरमा लाग्न ेथप समय र तराि गराउरे कुराहरूका बारेमा प्रदायक, 
वशषिक तथा सामुदावयक एजेनसीहरूलाई जारकारी गराउरका लावग 
वरजहरूसँग ्छलफल सुरु गरदा प्रयोग गरदा सककन्छ । पटरिारहरूल ेकामको 
समयलाई घिाउरुपरने िा कामलाई ्छोडरुपरने हुर सक्छ जसल ेगदादा 
आरथदाक चुरौतीहरू उतपन्न हुरे, समबनिहरूमा तराि बढरे र/िा आिारिूत 
आिशयकताहरू पूरा रहुरे अिसथा आउर सक्छ ।

स्याहयार नक्या व्यक्ति र उनको पररवयारकया लयागि पररणयामहरूलयाई आकयार 
दिनमया ्कयारयातमक प्रभयाव पयानने शक्ति भएको टुल (्याधन) हो ।

Kidspiration (दकडसप्ररे्न) (साइड 2 मा स्ोतसािरहरू हरेुदाहोस्) 
र अनय अििारणा मापर एप िा िेमपलेिहरूलाई प्रविविका साथ सयाहार 
रकसाहरू तयार गरदाका लावग प्रयोग गरदा सककन्छ ।

Stepping Stones
समर 2020

प्यारेनट एजुकेशन एणड एडभोके्ी ललडरलशप ्रेनटर
लशक्या तथया सवयास्थ् ्रेवयामया ्मयावरेशीकरण 
तथया पहुँचलयाई प्रवर्द्धन ििदै

PA भररमया पररवयार तथया
्ुवया व्सकहरूलयाई ्शति पयािदै

CARE MAPS

स्याहयार नक्यालयाई गनम्नकया लयागि टुलको रूपमया प्र्ोि 
िनद्ध ्दकन्छ:

 Æ सेिाहरूको व्यिसथा वमलाउर र वतरीहरूलाई 
कायम राख्न

 Æ प्राथवमकता कदर
 Æ दोहोरो कायदा तथा अनतरहरूलाई पवहचार गरदा 
र वतरीहरूबाि बचर

 Æ सयाहारको समनिय गरदा र सयाहार योजरा तयार गरदा
 Æ समिावित रेफरलहरूलाई पवहचार गरदा 
 Æ िविषय तथा ट्ावनजसरहरूका लावग तैयारी गरदा
 Æ पैरिी गरदा र अरूहरूलाई वशवषित गराउर 

! ्ुझयाव: स्याहयार नक्यालयाई तपयाईंकया लयागि अथद्धपूणद्ध रहनरे 
र पररवतद्धनहरू हुँिया अपडरेट िनद्ध ्लजलो हनरे तररकयामया 
त्यार िनुद्धहो् ्।



वरेब्याइट: www.pealcenter.org • इमरेल: info@pealcenter.org • टोल-दरि: 866-950-1040
थप जयानकयारीकया लयागि PEAL ्रेनटरलयाई ्मपकद्ध  िनुद्धहो् ्।

@PEALCenter @PEALyouth

PA फयावमली िु फयावमली हलेथ इनफमनेसर सनेिर िरकेो पयारेनि एजुकेशर एणड एडिोकेसी वलडरवशप (PEAL) सनेिरको कायदारिम हो जसका लावग 
आरथदाक सहयोग हलेथ टरसोसनेज सरिदासजे एवमिवरसटे्सर मेिरदाल एणड चाइलड हलेथ बयरुोद्ारा अरदुार H84MC26214 अनतगदात प्रदार गटरएको ्छ ।

स्ोत्याधनहरू
1. Kidspiration (दकडसप्ररे्न): https://bit.ly/33gytCy
2. युवरिरसदािी अफ िोरोनिो: स्याहयार ्ोजनया र स्याहयार नक्याहरू: गवशरेष सवयास्थ् ्रेवया आवश्कतयाहरू 

भएकया बयालबयाललकयाहरूको स्याहयारलयाई ्ुधयार िनद्धकया लयागि नवीन टुलहरू� https://bit.ly/3hxwq1b
3. बोसिर वचलड्नेस हवसपिल: पररवयारहरूकया लयागि स्याहयार र ्मबनधहरू व्यवससथत िनने: स्याहयार नक्या  

 https://on.bchil.org/2OLEb70
4. वचलड्नेस विसकवनसर: एक क्चत्रलरे हजयार शबिहरूलयाई क्चत्त्रत ि्छद्ध: स्याहयार नक्याहरूलरे पररवयारहरूलयाई ्बैभनिया 

महत्वपूणद्ध के हन्छ भनरेर पदहचयान िनद्धमया मद्दत ि्छद्धन ् https://bit.ly/2WLN1WK
5. बालबावलकाहरूको सिास्थयका लावग लयुवसल पयाकाडदा फाउनडसेर: पररवयारकया कथयाहरू (िासतविक पटरिारहरूका 

फोिो, जारकारी र सयाहार रकसाहरू) https://bit.ly/2BleUNZ
6. अमेटरकर एकेडमेी अफ पेवडयाटट्कस: क्चदकत्की् जटटलतया भएकया बयालबयाललकयाहरूकया लयागि स्याहयारको ्मन्व: जरे 

भएपगन ्ो स्याहयार क्को हो ? https://bit.ly/3ePrOle 

दरिससटन ललनडको अनुमगतकया ्याथ प्र्ोि िररएको, http://www.cristinlind.com. 

स्याहयार�नक्या


