
���गत सहयोग 
य�द तपा� अपा�ता भएको ब�ा वा युवाको अ�भभावक वा प�रवारको सद�य �नु��छ र तपा�ले कुरा गन�का ला�ग तपा�सँग कोही होस् वा
तपा�का ��ह�को जवाफह� कह�बाट �ा�त होस् भनेर इ�ा गनु���छ भने तपा� अ� कह�प�न जान पद�न । PEAL मा रहेको पा�रवा�रक
�ोत टोलीले तपा�का अ�धकारह� र तपा�को ब�ाका अ�धकारह� जा�मा तपा�लाई म�त गन�का ला�ग ���गत आधारमा अ�भभावक र
प�रवारह�सँग �मलेर काम गछ� । सबै �वशेष�ह� आफ� मा अ�भभावकह� �नु��छ र उहाँह�सँग समाधानह� खो�ने काय�मा ��य� अनुभव
��छ ता�क �व�ाथ�ह�सँग गुण�तरीय �वा�य सेवा तथा �श�ामा प�ँच होस् ।  
अंगेजी तथा �े�नस �वै भाषाह�का साथसाथै आव�यकता अनुसार अ�य भाषाह�मा प�न उपल� ���गत सहयोगका ला�ग फोन वा इमेल
गनु�होस् । 

थप जानकारी यहाँबाट �ा�त गनु�होस्: https://www.pealcenter.org/what-is-a-family-resource-specialist

PEAL सँग ब�ाको जीवनभ�र, ज�मदे�ख 26 वष�को �ँदास�म, प�रवारह�लाई सहायता �दान गनु�का साथसाथै वय�क अव�ामा जाँदै ग�ररहेका युवा वय�कह�लाई परामश� गन� र
सहायता �दान गन�का ला�ग �वशेष�ता छ । 

PEAL से�टर के हो ? 
PEAL से�टर अपा�ताह� भएका बालबा�लका तथा युवा वय�कह� र उनीह�का प�रवारह�लाई सेवा गन� रा�य�तरीय सं�ा हो । PEAL
ले अपा�ताह� भएका युवा तथा युवा वय�कह� र उनीह�का प�रवारह�लाई सश��करण गछ� , पेशाकम�ह�लाई सहयोग गछ� र
समावेशीकरण तथा प�ँचयु�ताको �व��न गछ� । PEAL पे�सलभे�नयाको रा�य�तरीय सं�ा हो र यसका मु�य काया�लयह� �पट्सबग� तथा
�फलाडे��फयामा रहेका छन् र कम�चारीह� पे�सलभे�नयाभ�र नै छन् । 
थप जानकारी यहाँबाट �ा�त गनु�होस्: https://www.pealcenter.org 

PEAL ले तपा�लाई कसरी म�त गन� स�छ ? 

PEAL ले कसलाई सेवा �दान गछ� ? 
प�रवारह� 
युवा र युवा वय�कह� 

अपा�ता भएका �व�ाथ�ह�लाई सहायता गन� पेशाकम�ह� 
अपा�ता भएका �व�ाथ�ह� र कम ��त�न�ध�व �ने समुदायह�लाई सहायता गन�
साझेदारह�  

PEAL ले क�तो-क�तो �ोतसाधनह� �दान गछ� ?  
यी भनेका PEAL से�टरले �दान गन� सेवाह� म�ये केही सेवाह� मा� �न् (र यी सबै �न:शु�क ��छन्) । 

17.3% �व�ाथ�ह�ले
पे�सलभे�नयामा �वशेष �श�ा
सेवाह� �ा�त गछ�न् 
(PDE तथा BSE)

info@pealcenter.org 866-950-1040
प�रवारह�ले ���गत सहयोग

�ा�त गरेका �थए

2,851

प�रवार, पेशाकम� र युवाह�
ता�लमह�मा सहभागी भएका �थए 

65,705
2020 मा:

ता�लमह�
PEAL ले प�रवार, युवा र पेशाकम�ह� लगायत सबै �कारका मा�नसह�लाई �व�भ� शीष�कह�मा ता�लमह� �दान गछ� । हामीले सव�साधारणह�का ला�ग वे�बनारह�को आयोजना
गनु�का साथसाथै साना समूहह�का ला�ग तयार ग�रएका �व�श�, रमाइला ता�लमह� �दान गछ� ।  
हामीले कुन-कुन �व�श� ता�लमह� �दान गछ� भनेर� यहाँबाट जा�ुहोस् र आ�नो समूहका ला�ग कुनै एक ता�लम यहाँबाट अनुरोध गनु�होस्:
https://www.pealcenter.org/requesttraining



�ा��जसन �ड�कभ�रज 
�ा��जसन �ड�कभ�रज (Transition Discoveries) पहल भनेको हाइ-�कुल र �यसप�छ जीवनमा आ�नो �ा��जसनमा
युवाह�लाई सवा���ण �पमा सहायता गन�का ला�ग PEAL र �व�भ� �कारका सामुदा�यक साझेदारह�माफ� तको सहकाय� हो ।
�ा��जसन �ड�कभ�रज युवाह�का साथसाथै �ा��जसन ���यामा सेवा �दान ग�रएका संल�न प�रवार र पेशाकम�ह�मा ��य�
�पमा ल��त ��छ ।   
थप जानकारी यहाँबाट �ा�त गनु�होस्: https://www.pealcenter.org/transition_discoveries

�या�म�लज टु द �या�स 
�या�म�लज टु द �या�स (FAMILIES TO THE MAX) भनेको ���, पेशाकम� तथा समुदायका सद�यह� र पे�सलभे�नयामा �वशेष �श�ा सेवाह� �ा�त
गन� ब�ाह�का प�रवारह�को नेटवक�  हो । नेटवक� का सद�यह�ले आ�नो शै��क अनुभवमा सफलता �ा�त गन� र आ�ना प�रणामह�लाई बढ�भ�दा बढ�
बनाउनका �न��त अपे�ाह�लाई बढाउन, �मताको अनुमान लगाउन र �व�ाथ�ह�का ला�ग अवसरह� वृ�� गन� �श�ा�वदह�सँग साझेदारी गछ�न् ।
उनीह�ले ता�लम काय��मह�मा उप��त भएर र वे�बनारह�मा सहभागी भएर नेटव�क�ङमाफ� त प�रवारह�मा सचेतना �नमा�ण गछ�न र उनीह�लाई समथ�
बनाउँछन् । थप जानकारी यहाँबाट �ा�त गनु�होस्: https://www.pealcenter.org/families-to-the-max-pennsylvania-
statewide-family-network

�वा�य सेवा 
एक प�रवारले अक� प�रवारलाई �वा�य जानकारी उपल� गराउने से�टरको �पमा PEAL �वा�य सेवा �णालीमा अगा�ड
बढ्दै गदा� युवा तथा प�रवारह�लाई सुसू�चत �नण�यह� �लनमा म�त गन�का ला�ग यहाँ रहेको छ । हामीले ���गत सहयोग र
�ोतसाधनह� �दान गछ� जसले �वशेष �वा�य सेवा आव�यकताह� भएका बालबा�लका तथा युवाह� (CYSHCN) का
ला�ग �� जानकारी उपल� गराउँछन् र प�रवार-के���त, समुदायमा आधा�रत सम��वत �याहार �व��न गछ�न् ।  
थप जानकारी यहाँबाट �ा�त गनु�होस्: https://www.pealcenter.org/health-care

युवा र युवा वय�कह� 
PEAL ले �व�भ� काय��म र ता�लमह�माफ� त अपा�ता भएका युवाह�लाई सेवा �दान गछ� । PEAL ले आ-आ�नो समुदायह�मा अगुवाह�
ब�मा युवाह�लाई सहायता गन�का ला�ग युवा नेतृ�व �वकास ता�लमह� �दान गनु�का साथै युवा-मा� जो�डन स�ने अवसरह� �नय�मत �पमा
आयोजना गछ� 
थप जानकारी यहाँबाट �ा�त गनु�होस:् https://www.pealcenter.org/youth-and-young-adults

अ�वीकरण: यो प�रयोजना, �ा��जसन �ड�कभ�रज, को केही �ह�सालाई U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201 को अनुदान न�बर 1801PABSDD माफ� त Pennsylvania
Developmental Disabilities Council बाट �ा�त �ने अनुदानबाट आ�थ�क सहायता �दान ग�रएको छ । सरकारी �ायोजनमाफ� त प�रयोजनाह�लाई अगा�ड बढाइरहेका अनुदान �ा�त गन�ह�लाई आ�ना प�रणाम र �न�कष�ह�लाई �वत�� �पमा �� गन� �ो�सा�हत ग�र�छ । �यसैले,
���कोण वा रायह�ले आ�धका�रक ACL नी�तलाई ��त�न�ध�व गछ�न् जो भ�े �ँदैन । 

रेकड� ग�रएका वे�बनारह� हेन� र PA मा अपा�तास�ब�ी आगामी काय��मह�का बारेमा थाहा पाउन े
PEAL का रेकड� ग�रएका वे�बनारह� यहाँ हेनु�होस्:: https://www.pealcenter.org/webinars
PEAL र हा�ा साझेदार सं�ाह�का आगामी ता�लम तथा काय��मह�का बारेमा जानकारी यहाँबाट �ा�त गनु�होस्:
https://www.pealcenter.org/events


