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व्यक्तिगत स्वास्थ्य से्वा ्योजनवा के हो ? 
व्यक्तिगत स्वास्थ्य से्वा ्योजनवा (IHP, IHCP ्वा HCP) 
क्िककतसकी्य जटिलतवा भएको व्द्वार्थीकवा आ्श्यकतवा तर्वा 
लक््यहरूलवाई सम्ोधन गन्न सककु ल नस्नद्वारवा व्द्वार्थी/परर्वारसँगको 
सहकवा्य्नमवा व्कवास गररएको िकुल हो । ्यस ्योजनवाले क््द्वार्थीको 
अ्सर्वा(हरू)/समस्यवाहरूलवाई पक्हचवान गर्छ र के कुरवा अक्न्वा्य्छ 
रूपमवा कसद्वारवा गररनुपर्छ भनेर सपष्ट पवार्दै सकुलमवा हुँर्वा 
क््द्वार्थीकवा स्वास्थ्य से्वा आ्श्यकतवाहरूकवा बवारेमवा जवानकवार 
रहन सकुलकवा कम्छचवारीहरूलवाई मद्दत गर्छ । IHP ल ेसकुलकवा 
कम्छचवारीहरूलवाई क््द्वार्थीकवा क्चककतसकी्य समस्यवाहरू, ती 
समस्यवाहरूल ेउनको सकुलको अनुभ्लवाई कसरी प्रभवाक््त गर्छन् 
र समबक््धित आकक्समक क्सर्क्तहरूलवाई कसरी समवाधिवान गनने भनेर 
बुझनमवा अग्रसकरि्य फे्म्क्छ  उपलबधि गरवाउुँर । 

सकुलकवा लवाक्ग व्यक्तिगत स्वास्थ्य से्वा ्योजनवामवा क्नम्न कुरवाहरू समवा्ेश हनुपर्छ:
 � बच्वाको सुरक्वा सुक्नक्चित गन्छकवा लवाक्ग ्योजनवालवाई बुझन आ्श्यक पनने व्यक्तिहरूको सूची
 � गैर-क्चककतसकी्य कम्छचवारीहरूल ेबुझन सके् क्््रण:

• र्वाहवा हनुपनने क्च्ह, लक्ण र ररिगरहरू
• समस्यवाले बच्वालवाई प्रभवाक््त पवार्वा्छ त्यसकवा लवाक्ग कवा्य्छ ्योजनवा

 � कम्छचवारी र/्वा क््द्वार्थीहरूकवा लवाक्ग आ्श्यक पनने प्रक्शक्ण
 � ्यकर् आ्श्यक भएमवा अक्तररति करि्यवाकलवाप, ्यवातवा्यवात सुक््धिवा र सर्लगत भ्रमणहरूसुँग समबक््धित 
जवानकवारी

 � ्यकर् बच्वाको जी्नलवाई जोक्िममवा पवानने समस्यवा र भने आकक्समक ्योजनवा
 � 911 ्वा अ््य फस्स्छ रेसपो््डरहरूलवाई फोन गन्छकवा लवाक्ग मवापर्ण्डहरू 
 � परर्वारलवाई समपक्छ  गन्छकवा लवाक्ग मवापर्ण्डहरू र प्रकरि्यवा

IHP ल ेक्नम्नलवाई पक्न समबोधिन गन्छ सकर: 
 Æ एलजथी गरवाउने कुरवा तर्वा ररिगरहरूबवा्स बचवाउ 
 Æ मनवाक्सब क््शेष व्य्सर्वाहरू 
 Æ क््द्वार्थीकवा लवाक्ग औषक्धिहरू बोक् र आफै िवान ्वा लगवाउनकवा 
लवाक्ग प्रकरि्यवाहरू 
 Æ हवाक्जरी र/्वा ्यवातवा्यवातसमब्धिी क्च्तवाहरू
 Æआकक्समक औषक्धिहरु कर्ने

IHP सही छ र उत्तम अभ्यवासहरू अनकुरूप छ भनेर सकुवनश्चित गन्नकवा लवावग आफनो बच्वाकवा क्चककतसकसुँग त्यसकवा 
बवारेमवा रलफल गनु्छ रवाम्ो कुरवा हो । ्यकर् स्वास्थ्य समस्यवाको कवारणल ेगर्वा्छ एकर्म ैधिेरै अनुपक्सर्क्त हने अपेक्वा 
गररएको र भने IEP/504 मवा ्ैकक््पक हवाक्जरी ्योजनवा समवा्ेश गन्छ सकक्र । ्यस प्रकवारको ्योजनवाकवा लवाक्ग 
क्चककतसकबवा्स पत्र प्रवाप्त गन्छ आ्श्यक पन्छ सकर । 

सककु लमवा हँदवा व्द्वार्थीहरूकवा स्वास्थ्य से्वा आ्श्यकतवाहरूको समन््य गन्न जजममे्वार सकुल नस्छसुँग क्न्यक्मत 
सञ्वार क््श्वसनी्य समब्धि बनवाउनकवा लवाक्ग मवात्र नभएर बर्ललुँर्ो आ्श्यकतवाहरूलवाई समबोधिन गन्छ र 
्योजनवाहरूलवाई अद्वा्क्धिक गन्छकवा लवाक्ग पक्न महत््पूण्छ ह्र । तपवाईंको बच्वाकवा स्वास्थ्य से्वा आ्श्यकतवाहरू 
पूरवा भएकवा रन् भनेर हने्छकवा लवाक्ग सहकवारी प्र्यवासमवा स्वास्थ्य से्वा प्रदवा्यकहरू्वािप्रवाप्त जवानकवारी सवाझवा 
गन्न र सपलवाइ (सवामग्री), औषक्ध, प्रेसककृ पसन ्वा जवानकवारीकवा लवावग नस्नल ेगनकु्नभएकवा अनकुरोधहरूको ज्वाफ कदन 
महत््पूण्छ ह्र ।
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तर्वा पहँिलवाई प्र्र््नन गददै
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स्वास्थ्य से्वा ्योजनवाहरूलवाई 
प्रवा्य: नस्नको कवा्यवा्नल्यमवा 
रवाजिनछ र IEP ्वा 504 ्योजनवामवा 
गवाभन ्वा वतनरीहरू सगँ ैरवाख्न सककनछ ।

एक आमवाको कर्वा
्डउकफन कवाउ््सीकी एश् ेमे्र्ेइकवा 
मक्सतषकमवा तरल पर्वार््छल ेर्बवा् 
गरवाउने र्ीर्छकवालीन समस्यवा 
हवाइड्ोसेफवालस भएकवा र्ईु््सवा 
रोरवा रन् । र्बवा्लवाई कम गन्छकवा 
लवाक्ग र्ु् ै बच्वाहरूमवा श््सहरू 
बनवाइएको र । 

्यकर् श््सले कवाम गरेन भने 
मक्षतसकमवा क्क्त ्वा मृत्य ुसमेत 
पक्न हन सकर । एशे् र उहवाकँो 
परर्वारकवा लवावग सककु लकवा 
कम्निवारीहरूले शनिले कवाम नगरेको 
लक्णहरूलवाई पकहिवान गनकु्नहनछ 
र उहवाहँरूलवाई के कदम िवालनकुपनने 
भनेर र्वाहवा छ भन् ेककु रवाहरू एकदमै 
महत््पणू्न हनछ ।

एशे् बतवाउनहु्र कक आफनो 
रोरवाहरूकवा लवाक्ग व्यक्तिगत 
स्वास्थ्य से् वा ्योजनवाहरू नभएको 
भए “मेरो सतक्छ  आुँिवाहरूबवा्स 
्सवाढवा हरेक कर्न सकुल पठवाउुँर्वा 
मलवाई मनको शवाक््त क्म्न ेक्र्एन 
।”

से्रिल पेन प्यवारे््सको https://
bit.ly/3dkSjy0 मवा तपवाईंको 
्च्वालवाई ककन IHP आ्श्यक पछ्न 
मवा एश्ेको कर्वाकवा बवारेमवा र्प 
पढनुहोस् । 

्यकर् क््द्वार्थीलवाई आजमवा 
(र्म), क्सजर (कमपन), 
एनवाकफलेक्कसस (गमभीर एलजथीज््य 
प्रक्तकरि्यवा) र/्वा ्डवा्यक्बर्सज 
(मधिुमेह) सुँग समबक््धित आकक्समक 
क्सर्क्तहरूलवाई समबोधिन गन्छ 
कवा्य्छ ्योजनवा आ्श्यक पर्छ भने 
्यी ्योजनवाहरू सवामवा््यत्यवा 
क्चककतसकद्वारवा लेक्ि्र र सकुलसुँग 
सवाझवा गरर्र ।



स्ोतसवाधनहरू
Æसककु ल नस्नकवा लवावग व्यक्तिककृ त स्वास्थ्य से्वा ्योजनवाहरू

सकुल नरस्छङ अभ्यवासकवा लवाक्ग अ्धिवारणवा, फे्म्क्छ , समस्यवा र प्र्योगहरू
 https://bit.ly/2CwmXbf
सकुल नस्छहरूकवा लवाक्ग लेक्िएको तर परर्वारहरूकवा लवाक्ग पक्न 
जवानकवारीमूलक हने ्यस संक्क्प्त प्रकवाशनले IHP प्रकरि्यवा र र्ीर्छकवालीन 
स्वास्थ्य समस्यवाहरू भएकवा क््द्वार्थीहरूकवा बवारेमवा क््सतृत जवानकवारी 
उपलबधि गरवाउुँर । 

Æ�व्यक्तिगत स्वास्थ्य से्वा ्योजनवा (IHP) कवा लवावग शरीष्न दश सकुझवा्हरू
PTI नेब्वासकवा https://bit.ly/3hON11i
IHP प्रकरि्यवामवा सुरु हनकवा क्नक्मत परर्वारहरूलवाई मद्दत गन्छकवा लवाक्ग 
सुझवा्हरू ।

Æव्यक्तिगत स्वास्थ्य से्वा ्योजनवा प्रकरि्यवा
कोलोरवा्डो क््डपवा्स्छमे््स अफ एजुकेशन https://bit.ly/3fHYVYW
IHP प्रकरि्यवाकवा बवारेमवा र्प क््सतृत रलफल ।

Æव्यक्तिगत व्द्वार्थी स्वास्थ्य से्वा ्योजनवा िेमपलेिहरू
सवान क््डएगो कवाउ््सी अफ एजुकेशन https://bit.ly/2WHnoq7
आफनवा आ्श्यकतवाहरू अनुसवार बनवाउन सककने 90 भ्र्वा बढी 
क्चककतसकी्य समस्यवाहरूकवा लवाक्ग ्डवाउनलो्ड गन्छ सककने ््ड्छ फम्यवा्छ्समवा 
रहकेवा कवागजपत्रहरू । ्यसमवा अर्सजम, एनवाकफलेक्कसस, सेरेब्ल पवा्सी, 
हमेोकफक्ल्यवा, रिमवार्सक ब्ेन इ्जुरी र अ््य धिेरै समस्यवाहरू भएकवा 
क््द्वार्थीहरूकवा लवाक्ग ्योजनवाहरू रहकेवा रन् ।

Æ�व्शेष स्वास्थ्य से्वा आ्श्यकतवाहरू भएकवा व्द्वार्थीहरूकवा लवावग स्यवाहवार 
्योजनवाहरू 

पे्सलभेक्न्यवा क््डपवा्स्छमे््स अफ हे् र् https://bit.ly/319Zl6a
क््द्वार्थीहरूलवाई सहवा्यतवा गन्छकवा लवाक्ग क््क्शष्ट ्योजनवाहरूको सकं्क्प्त 
रलफल, जसत ैकक व्यक्तिकृत स्वास्थ्य से् वा ्योजनवा (IHP), आकक्समक 
स्यवाहवार ्योजनवा (ECP), क्चककतसकी्य भवाग सक्हतको व्यक्तिकृत क्शक्वा 
कवा्य्छरिम (IEP), व्यक्तिकृत ्यवातवा्यवात ्योजनवा (ITP) र 504 से् वा समझझौतवा । 

्े्सवाइि: www.pealcenter.org • इमेल: info@pealcenter.org • िोल-करि: 866-950-1040
र्प जवानकवारीकवा लवावग PEAL सेनिरलवाई समपक्न  गनकु्नहोस ्।

@PEALCenter @PEALyouth

IHP त्यवार गनने
परर्वारल:े

• स्वास्थ्य से्वा प्रर्वा्यक(हरू) सुँग स्वास्थ्य समस्यवाहरू र सकुलमवा 
क्तनीहरूले तपवाईंको बच्वालवाई कसरी प्रभवाक््त गर्छन् भन् ेबवारेमवा 
रलफल गनु्छपर्छ ।

• प्रर्वा्यक(हरू) लवाई स्वास्थ्य समस्यवा, आ्श्यकतवा र क्नक्चित 
क्सफवाररसहरूको क्लक्ित स्रूप उपलबधि गरवाउन अनरुोधि गनु्छपर्छ ।

• स्वास्थ्य से्वा प्रर्वा्यक(हरू) बवा्स प्रवाप्त कवागजपत्रहरू सकुल नस्छसुँग 
सवाझवा गनु्छपर्छ र क्तनीहरूकवा बवारेमवा रलफल गनु्छपर्छ ।

सककु ल नस्नल:े 
• तपवाईंको बच्वाकवा बवारेमवा र्प जवानकवारी प्रवाप्त गन्छ मू््यवाङकन 

्ुसलहरू प्र्योग गनु्छपर्छ; स्वास्थ्य से्वा प्रर्वा्यक(हरू) सुँग रलफल 
गनु्छपर्छ; मेक््डकल रेक्ड्छहरूको समीक्वा गनु्छपर्छ; र क््द्वार्थी तर्वा 
सकुलकवा कम्छचवारीहरूसुँग कुरवा गनु्छपर्छ ।

• नरस्छङ सह्योगवातमक से्वाहरू र सकुल ्वातवा्रणकवा लवाक्ग 
मवापन्योग्य पररणवामहरू र्शवा्छउने नरस्छङ क्नर्वान त्यवार गनु्छपर्छ ।

• समस्यवा समवाधिवानको प्रगक्त, सुधिवार भएको स्वास्थ्य क्सर्क्त र/्वा 
रवाम्ो स्वास्थ्यको क्नर्तर रख्रिवा्लवाई क्नगरवानी गन्छकवा लवाक्ग 
मवापन्योग्य लक््यहरू त्य गनु्छपर्छ । 

PA फ्यवाक्मली ्ुस फ्यवाक्मली हे् र् इ्फमनेसन से् ्सर भनकेो प्यवारे््स एजुकेशन एण्ड एडभोकेसी क्ल्डरक्शप (PEAL) से् ्सरको कवा्य्छरिम हो जसकवा लवाक्ग 
आरर््छक सह्योग हे् र् ररसोसनेज सरभ्छसजे एक्मिक्नसरेिसन मे्सन्छल एण्ड चवाइ््ड हे् र् ब्यरुोद्वारवा अनरु्वान H84MC26214 अ्तग्छत प्रर्वान गररएको र ।

नरस्नङ 
वनदवान

लक््यहरू नरस्नङ 
सह्योगवातमक 

से्वाहरू

अपेजक्त 
पररणवामहरू

रेिकक्योस्सोमीको 
कवारणल ेगर्वा्छ
सञ्वारमवा 
परर्त्छन

क््द्वार्थीको ्ृक्धि 
भएकवा स्त्त्र सञ्वार 
सीपहरू ह्र

>प्रभवा्कवारी सञ्वार 
बढवाउनकवा लवाक्ग 
से्वाको रिमम ै
प्रक्शक्ण
>कम्छचवारीहरू 
क््द्वार्थीको अगवाक््ड 
उक्भनुपर्छ, आुँिवाको 
समपक्छ  र रवाम्ो 
आ्वाजको प्र्योग 
गनु्छपर्छ ।

क््द्वार्थीले सवाप्तवाक्हक 
रूपमवा एक मैक्िक 
्वा गैरमझौक्िक 
सङकेतबवा्स 
सञ्वारलवाई 
बढवाउनेरन् ।

IHP उदवाहरण*

*Cynthia K. Silkworth, Jartha J. Arnold, Judith F. Harrigan, Donna Shipley Zaiger, 
समपवार्कहरू, Individualized Healthcare Plans for the School Nurse, Concepts, Framework, 
Issues, and Applications for School Nursing Practice. (https://www.schoolhealth.com 
बवा्स 21 जुन 2020 मवा ्डवाउनलो्ड गररएको कवागजपत्रको PDF संसकरण) ।


