
नर्सिङ तथा औषधि प्रशा्न

स क्ु ल न्सिहरू

दर्ताव्ल स क्ु ल नरताहरूले ववविन्न प्र््र्् आवश्य्र्हरू्ो ख्य्ल 
र्ख्कुहुन्छ । स क्ु ल नरता मेवि्ल रे्िताहरू र्य्र गरेर र्ख्, रङ्क््म् 
रोगहरू्् ब्रेम् ररपोरता गनता र सव्स्थ्य वसक्वनङ रथ् प्रविक्षण 
उपलब्ध गर्उन्् ल्वग विममेव्र हुनकुहुन्छ । हरे् विवसरिकरले प्रत्ये् 
1,500 िन् ववद््थथीहरू्् ल्वग 1 िन् नरता र्ख् आवश्य् हुन्छ 
। ्यद्वप, उनीहरू्् विममेव्रीहरू विवसरिकरहरू अनकुर्र फर्-
फर् हुन्छन् । नरताहरू स क्ु लहरू बीचम् आउनकुि्नकुपनने हुन रक्छ र 
प्रवरसथ्पन नरताहरू उपलब्ध नहुन रक्कु हुन्छ । ्यदद रप्ईं्ो बच््ल े
स क्ु ल नरताब्र वनरनरर नररताङ रेव्हरू प्र्प्त ग्छतान्/गर्छतान् िने वन्यवमर 
रूपम् रञ््र गरररहन िरुरी हुन्छ ।

स क्ु ल नरता वविेष सव्स्थ्य रेव् आवश्य्र्हरू िए्् बच््हरू्् 
सव्स्थ्य रेव् आवश्य्र्हरू, वविेषज्ञ स्य्ह्र उपलब्ध गर्उन, 
औषव्धहरू ददन र व्यवतिगर सव्स्थ्य रेव् ्योिन्हरू ्््य्तानव्यन 
गनता्् ल्वग विममेव्र हुनकुहुन्छ । स क्ु ल नरताले आजम् अट््् 
(दम रोग) व् वरिर (्मपन) िसर् ववविष्ट वसथवरहरूल्ई रमबो्धन 
गनता, रम्य रोद्ए्् प्रोवरिरहरूल्ई पूर् गनता र औषव्धहरू ददन 
आवश्य् पनता रक्छ । 

स क्ु ल नरताहरू 504, IEP र ववद््थथी रह्योग ्््यताक्म (SAP) 
रोलीहरूम् रहि्गी हुनकुहुन्छ । उह्ँहरूल ेनररताङिनद् "ब्वहर््" 
वचद्तर्ी्य रूपम् आवश्य् रेव्हरू्् प्रद््य्हरूरँग रमनव्य 
पवन गनकुताहुन्छ । 

्यदद बच््ल्ई स क्ुल ल्गे्ो ददनम् औषव्ध ददन आवश्य् प्छता िने 
पररव्रहरू विवसरिकर्ो औषव्ध प्रि्रन वन्यमहरूरगँ पररवचर 
हुनकुप्छता । आफनो बच्््् आवश्य्र्हरूरगँ रमबवन्धर क्ु न ैपवन 
प्रश्नहरू्् ब्रेम् नरता व् वप्रवनरपलल्ई रोध्कुहोर ्।  ्यदद उह्हँरूले 
वन्यम व् नीवरहरूले रप्ईं्ो बच््ल्ई औषव्धहरू प्र्प्त गनताब्र रोक्छ 
िनरे ि्न््री गर्उनकुहुन्छ िन ेउह्हँरूल्ई रो िए्ो ््गिपत्र 
र्झ् गनता अनकुरो्ध गनकुताहोर ्।
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स क्ु ल न्सिहरू्भो ्म्बनिमा मनन गनसि्ा ननममत परर्ारहरूल े
ध्ान दर्नकुपनने क्ु राहरू: 

1. रप्ईं्ो बच््रमम पकुग्न्् ल्वग नरता्ो प्रवर्््यता 
रम्य ्वर ्छ ?

2. ्े अवरररति दक््य््ल्पहरू्ो दौर्न नरता स क्ु लम ै
हुनकुहुन्छ ?

3. स क्ुलम् आउि्उ गद्त्ा ो ्य्र््य्र्ो दौर्न 
आप्त््लीन प्रदक््य् र प्रवर्््यता रम्य ्े रहे् ो ्छ ?

4. ल्ि्उन र वरिलहरू्ो दौर्न रप्ईं्ो बच््ले 
आवश्य् पनने रह््यर् ्ररी प्र्प्त ग्छतान् ?

5. ब्य््-अप (अवरररति) ्योिन् ्े ्छ ?  

्दर् तपाईं अपाङ्गता ्ा न्शेष स्ास्थ् ्े् ा  
आ्श््ताहरू ्ए्भो ्बच्ा्भो अल््ा्् ्ा स्ाहार्तासि 
हनकुहन्छ ्ने PEAL ्ने्टर ु्ँग व्यधक्तगत स्ास्थ् ्े् ा 
्भोजना, स्ास्थ् ्मस्ा तथा शैक्धण् न््लपहरू, ट्कुएन्ी 
(अनकुमनतन्बना अनकुपससथत रहने) तथा हालजरी जसता 
शीषस्ि हरूमा तपाईं्ा लानग उप्भोगी हन ्के् अन् स्ेटनपङ 
स्टभोन् (Stepping Stones) माममलाहरू रहे्ा ्छन् ।

!



्े्ब्ाइ्ट: www.pealcenter.org • इमेल: info@pealcenter.org • ्टभोल-दरि: 866-950-1040
थप जान्ारी्ा लानग PEAL ्ेन्टरलाई ्मप स्ि  गनकुसिहभो् ्।

@PEALCenter @PEALyouth

PA फ्य्वमली रकु फ्य्वमली हलेथ इनफमनेरन रनेरर िने् ो प्य्रेनर एिक्ु े िन एणि एडिो्ेरी वलिरविप (PEAL) रनेरर्ो ्््यताक्म हो िर्् ल्वग आरथत्ा  
रह्योग हलेथ रररोरनेि ररितारिे एवमिवनसरेिरन मेरनताल एणि च्इलि हलेथ ब्यकुरोद््र् अनकुद्न H84MC26214 अनरगतार प्रद्न गररए्ो ्छ ।

स क्ु लमा एजेन्ी नर्सिङ ्े्ाहरू

्ेही ववद््थथीहरूल्ई स क्ु लम् 
रविसरिता नरता, ल्इरेनरप्र्प्त 
प्र्वकर्ल नरता व् नरता्ो 
रह्योगीब्र व्यवति्ृर 
रेव्हरू आवश्य् प्छता । गृह 
सव्स्थ्य रेव् एिेनरीद््र् 
उपलब्ध गर्इने ्यी नररताङ 
रेव्हरू्् ल्वग मेवि्ल 
बीम्द््र् अवनव््यता रूपम् 
सवी्ृवर ददए्ो हुनकुप्छता ।

एिेनरी नररताङ प्रद््य्हरू्् 
विममेव्रीहरू फर्-फर् 
हुन्छन् र वचद्तर््् 
वनदनेिनहरूम् आ्ध्ररर 
हुन्छन् र एिेनरी्ो स्य्ह्र ्योिन् अनकुर्र हुन्छन् । 

वचद्तर््् वनदनेिनहरू्् आ्ध्रम् एिेनरी नररताङ ्मताच्रील ेवनम्न 
उपलब्ध गर्उन रक्छन्:  

• िोर-र-िोर स्य्ह्र (अथ्तार्, ववद््थथीरँगै स क्ु लम् ि्ने 
र स क्ु लब्र घर आउने)

• स क्ु ल ल्गे्ो ददन्ो दौर्न अलप््लीन व् पूणता््लीन 
स्य्ह्र 

• अवरररति दक््य््ल्प र/व् सथलगर भ्रमणहरूम् रह््यर् 

एजेन्ी नर्सिङ ्मसिचारीहरूल ेस क्ु ल ्मसिचारीहरू, न्शेषगरी र्तासि्ाल 
स क्ु ल न्सि र न्द्ाथथी्भो लशक््(हरू) ्ुँग्भो ्ह्ा्सिमा ्ाम ग्छसिन ्।

स क्ु लहरूल ेववव्दहरूल्ई रमबो्धन गनता र रमस्य्हरूल्ई 
रम््ध्न गनता्् ल्वग पररव्र, एिेनरी नररताङ ्मताच्री रथ् स क्ु ल 
्मताच्रीहरूरँग्ो बैठ् आ्योिन् गनता रक्छन् । दोहोरो रञ््र 
र ववद््थथी्् आवश्य्र्हरू पूर् गनताम् ्ेवनरिर रहने क्ु र्हरू 
प्र्थवम्र्म् रहनकुप्छता । 

प्रवरसथ्पन गररए््हरू्ो उपलब्धर् रथ् रीपहरू ररो््र्ो क्ु र् 
हुन रक्छ र ्योिन््ो वहसर् हुनकुप्छता ।  

्यदद स क्ुलहरूले ब्ह्य प्रद््य्ल्ई सवी््र गददैनन,् वनवचिर एिेनरीरगँ 
्र्र ग्छतान ्व् क्ु न ैपवन प्रद््य् उपलब्ध ्ैछन िन ेवचद्तर्ी्य 
रूपम् आवश्य् पनने ववद््थथी्् ल्वग नररताङ रकुवव्ध् उपलब्ध गर्उने 
उत्तरद्व्यतव स क्ुलहरू्ो हुन्छ ।  ब्ह्य प्रद््य् प्र्योग गररए पवन व् 
नगररए पवन ्यी आवश्य्र्हरूल्ई 504 व् IEP म् रमबो्धन गररनकुप्छता ।

स्भोत्ािनहरू

IDEIA र ्ेक्न 504 ्टभोलीहरू - आ्श्् ्टभोली ्र्स््भो 
रूपमा स क्ु ल न्सि (पर््म्बनिी न््रण) ।  नेरनल एरोवरएरन 
अफ स क्ु लर नरनेर् 
https://bit.ly/3e5NKrD

न्शेष लशक्ा प्रदरि्ामा स क्ु ल न्सि्भो ्ूमम्ा ।  स क्ु ल नररताङ 101 
https://bit.ly/2ZA1oya

्ा्सिजनन् स क्ु ल ्ाता्रणमा अपाङ्गता ्ए्ा न्द्ाथथीहरू्ा 
लानग स क्ु ल न्सि र नर्सिङ ्े्ाहरू ।  म्य््नड््यूि ल 
(पेनरलिेवन्य्) 
https://bit.ly/3gwOWpV

स क्ु लहरूमा ननजी ड्कु्टी न्सि आ्श्् पनने न्द्ाथथीहरू्भो 
व्य्सथापन्ा लानग नमकुना नीनत ।  
मेररल्य्णि सरेर विप्रतामेनर अफ एिकु्ेिन  
https://bit.ly/2YYFUMn

न्शेष स्ास्थ् ्े् ा आ्श््ताहरू ्ए्ा न्द्ाथथीहरू्ा लानग 
1:1 नर स्िङ ्े् ाहरू ववस्वनरन विप्रतामेनर अफ पवबल् इनररिकरन 
https://bit.ly/38vRfqn

धचद्त््ी् दह्ा्बल े्मजभोर ्बच्ा ।  स क्ु ल ्ाता्रणमा न्शेष 
स्ास्थ् ्े्ा आ्श््ताहरू ्ए्ा ्बच्ाहरू्ा लानग स्ाहार ।  
अमेरर्न फेिरेेरन अफ ररचरता (AFT) 
https://bit.ly/30antVC


