
 
 

 

 

बालबच्ााक व�ृद-�वाास बारेमा �्न्ा लागेाक ाुरा ् ा�? 
जापानमा बच्ा हुाार्ने अ�भभावा सम� 

 

1. भाषा (बोल�) को व�ृद-�वकासमा �ढलाइ भएको ्। 2. नाम बोलाए प�न फक� र हेद�न। 
3. आँखामा आँखा �मलाउँदैन, �मलाउन गाहो हुन्। 4. आवाजमा एकदम ैसंवेदनशील (आफ� ले कान बनद ग र्)। 
5. अन् बालबा�लका प�र चासो राखदैन। 6. शानर पूवरक रहन नसक�, ्राउरा च�लरहन्। 
7. कुन ैएकै कुरा रफर  मात रुच राखने (कुन ै�वशषे रर, टेरमाकर , �समबोल, अ�र, अङक आ�द)। 
8. सबैसँग सँगसगँ ैग�र�वुध गन� बेलामा, अन् बचचाहहले जसर ैगर� �क्ाकलाप गनर सकदैन। 
9. टोइलेट ्ा लुगा फेन� लगा्रका जीवनशैल�मा बा�न बसालन सम् लाग्। 
10. सानो�रनो कुरामा �रसाई हालने, हतरपतर �रस नमन�। 

बालबचचामा ्सरो खालको समस्ा भ्ो भने, ुचनरा लाग् �न हैन ....  
्ी कुराहह अस्ा्ी समस्ा प�न हुनसक्न न अ्वा बालबचचामा व�ृद-�वकासका समस्ाहह, �वशषे गर� 
व�ृद-�वकास अपाङगरा रहेको प�न हुनसक्। 

"व�ृद-�वाास अपाङग्ा" भनेाक, मिस्तााक सयंन्ाक व�ृद-�वााससँग समबिनन्, नेरैजसक जिनममै �लएर आएाक अपाङग्ा हक। 
व�ृद-�वाास अपाङग्ा अन्गर्, ्लाक �््मा मेखाइए जस्ै नेरै पाारहर हुन्न न। ए्टै अपाङग्ा भएप�न �वशेष्ा अ�भवयय् गन� 
्�राा वयिय् अनुसार फरा पन� गमर्। साथै, एा भनमा नेरै व�ृद-�वाास अपाङग्ा भएाा वयिय्हर प�न हुन्न न। 

 

 

बौ�दक व�ृद-�वकास 

�ढला हुने प�न हुनसक् 

* ्स बाहेक, टोरेटस �सन्ोम (जे पा्ो रेह� बोलने, मुख �बगान�, िजउको कुनै भाग बङग्ाउने आ�द), सटट�रर अ्वा सट्ाम�रर (भकभकाउने), रेभलपमेनटल 

कोअ�र रनेशन �रसअररर (अहसँग �मलेर गनुरपन� का्र वा खेलमा ल् �मलाउन नसकने) आ�दलाई प�न व�ृद-�वकास अपाङगरामा वग�करण ग�रएको ्। 

 
 

सावनानी अपना्न नसयने अपाङग्ा AD/HD 
(एटेनसन र�ेफ�सट हाइपर एिकट�भ�ट �रसअररर) 
(एटेनसन र�ेफ�सट / हाइपर एिकट�भ�ट �रिजज, 

एटेनसन र�ेफ�सट / हाइपर एिकट�भ�ट �रसअररर) 

 

वयापा व�ृद-�वाास अपाङग्ा 
(�पभेिजव रभेलपमेनट �रसअररर) 

(अ�टजम सपेकटम �रसअररर ASD) 
 

  

 

 

 

 

 

 

पढाइमा गाहक हुने ल�नर्  �डसअडरर LD 
(पढाइमा कुनै �व�शषट �क�समको दबुरलरा अ्ारर 

सपे�स�फक ल�न�र �रिजज, सपे�स�फक ल�नरर �रसअररर) 

गाउँपा�लका / नगरपा�लकाको का्ारल्मा, �नशुलक दधेुबालकको सवासस् चेकजाँच गन� ग�रएको ्। बालबचचाको सवासस् ्ा 
व�ृद-�वकासको िस्�र चेक गनरको लाुग महतवपूणर अवसर हुनसक्। जसर� भएप�न सहभागी होऔँ। 
●ुच�कतसककवारा सवासस् पर��ण हुन्। सवासस् चेकजाँचको खचर, सब ै0 ्ेन हो। 
●�व�भनन सवासस् चेकजाँचको सम् भने स्ानी् �नका् अनुसार फरक पदर्। कृप्ा सरकार� (वरा) का्ारल्मा बुझनहुोला। 
●हरेक सवासस् चेकजाँच अनसुार, सहभागी हुन स�कने उमेर �नधाररण ग�रएको ्। 
【मनेुबाला सवाससय ्ेाजाँ्】 
बालबचचा 3 दे�ख 4 म�हना पुगेको बखर। सवासस् कम�सँग ुचनरा लागेको कुरा बारेमा परामशर गनर स�कन्। पोषण�वकले दधुको 
अलावा खवुाउन ुपन� पोषण बारेमा बराइ�दनहुुन्। 
【1 वषर 6 म�हनााक बच्ााक सवाससय ्ेाजाँ्】 
बालबचचा 1 वषर 6 म�हना भएप�् 2 वषर पगुन ुअ�घ सममको अवुध। सवासस् कम�सँग ुचनरा लागेको कुरा बारेमा परामशर गनर 
स�कन्। 
【3 वषराक बच्ााक सवाससय ्ेाजाँ्】 
बालबचचा 3 वषर भएप�् 4 वषर पुगन ुअ�घ सममको अवुध। �पसाब जाँच हुन्। आँखा र कान (देखने शिकर ् ा सुनने शिकर) को 
जाँच हुन्। सवासस्कम�, पोषण�वक, मनो�वकहहसँग ुचनरा लागेको कुरा बारेमा परामशर गनर स�कन्। 
【साुल पवेश समयाक सवाससय पर��ण】 
बालबचचा पा्�मक सकुल पवेश गनुर भनदा अ�घललो वषरको सेपटेमबर �रर, गाउँपा�लका / नगरपा�लकाको �श�ा प�रषक बाट सूचना 
पापर हुन्। भनार गन� ् ोजना रहेको पा्�मक सकुलमा गएर, सकुल पवेश सम्को सवासस् पर��णमा सहभागी होऔँ। आँखा 
र कानको जाँच हुन्। सामान् बौ�दक जाँच हुन्। 
【साुल पवेश परामशर】 
�श�ा प�रषक ्ा �श�ाकेन्ले, अपाङगरा भएका र्ा पा्�मक सकुलको दै�नक �क्ाकलाप समबनधी ुचनरा भएका 
अ�भभावकलाई बालबचचा बारे परामशर �दने गरेको ्। सकुल पवेश परामशरको लाुग अपोइनटमेनट (सम् �लने) आवश्क ्।  
अपोइनटमेनट (सम् �लने) बारेमा, �श�ा प�रषक मा सोधनहुोला। 
 
 अपाङग्ा भएाा बालबच्ााक ला�ग �श�ा 
 बालबा�लकाले कहाँ �श�ा पापर गन� भनने कुरा, अ�भभावक ्ा बालबा�लकाको �वचारलाई अुधकरम कदर     

 गद�, �श�ा प�रषक ले �नणर्  गदर्।  

 पा्�मक सकुलमा, "�वशेष सहा्रा क�ा" ्ा "�वशेष पढाइको क�ा" हुन्न न।   

 "�वशेष सहा्रा सकुल", गहन मातमा अपाङगरा भएका बालबचचा पढने सकुल हो। 

्माहरणाक ला�ग ा् ैयस्क भएाक ् ्ैन ? 

व�ृद-�वाास अपाङग्ा भननाले 

गा्ँपा�लाा / नगरपा�लााले गन� सवाससय ्ेाजाँ्मा सहभागी हकऔँ 

असवाभा�वक रुच, व्वहार 
भएको एसपगरसर �सन्ोम 

अ�टजम 

 बोल� को व�ृद-�वकासमा �ढलाइ   

   (एसपगरसर �सन्ोम मा, बोल�को �ढलाइ  दे�खँदैन) 

 कुराकानी अ्ारर कम्ु�नकेशनमा मुिशकल 

 पारसप�रक / सामािजक समबनधको समस्ा 
 एकै पाराको ग�र�वुध एकरफ� रुच, एकै �रर लाुगपन� 
 व्वहारमा चा�हने भनदा बढ� प�र�क्ा �दने वा प�र�क्ा नै न�दने, 

ढङग नपुर्ाउने आ�द 

 ध्ान केिन्र गनर नसकने 

 एकाग रहन नसकने 

 आवेशमा काम गन� 

   समग बौ�दक व�ृद-�वकास �ढला भएको ्ैन रर, "पढने", "लेखने", 

"�हसाब गन�" मध्े कुनै न कुनैमा धेरै कमजोर 
 

 

 

 

Nepali 

 ाेह� वषर य्ा, जापानमा बच्ा हुाार्न े�वमेशी अ�भभावाहर बढमै जानुभएाक ्। �वशेष गर�, बालबच्ााक व�ृद-�वाास बारेमा �्न्ा लागेाक ाेह� ाुरा हँुमा, ाहाँ गएर, ाक सँग परामशर गरेमा �ठा 
हकला थाहा नभएर, ाे गन� ासक गन� हुनसय्। जापानाा प्येा �े्मा, बालबच्ााक व�ृद-�वाास समबननी �्न्ा भएाा अ�भभावालाई सपकटर गन� �नााय (ठा्ँ) हुन्न न। समस् �वमेशी अ�भभावाहरले, 
आवशया पन� जानाार� ्था सपकटर पार् गनर सिजलक हुनेगर�, यस पुिस्ाा ्पयकग ग�र�मनुभएमा ननय हुने �थय�। 



 बालबा�लकाको �वशेषरा ्ा व�ृद-�वकास हुने र�रका व्िकर �पच्े फरक पदर्। ुचनरा लागेको कुरा भएमा चाँर ैन ैपरामशर गरेर, 
बालबचचाको �वशेषरासँग �मलने व्वहार गनुर महतवपणूर हुन्। 
●बचचा हुकारउने ुचनरा होस न ्ा बालबचचाको व�ृद-�वकास समबनधी ुचनरा लागेको कुरा होस न, प�हला गाउँपा�लका / नगरपा�लकाको 
सवासस्कम�सँग परामशर गर�। 
●बाल नसरर� सकुल / �कनररगाट�न गइरहेको भएमा, बालबचचाको िस्�र बारे, सम्सम्मा नसरर� �श�कहहसँग रामोसँग ्लफल गर�। 
●गाउँपा�लका / नगरपा�लका अनसुार व�ृद-�वकास परामशर कमरचार� कवार व्िकरगर परामशर ्ा घमुरी परामशर सेवा �दने  ग�रएको ्। 
●गाउँपा�लका / नगरपा�लका अनसुार अ�भभावक र बालबचचा सँगसँग ैजाने �मलने बचचा हुकारउने सहा्राको क�ा प�न खुलेको ्। 
बालबचचाको व�ृद-�वकासको लाुग �मलदो व्वहार कसर� गन� भनने अध््न गनर स�कन्। 
* परामशर �दने व्िकर / ठाउँ (काउणटर) भने, गाउँपा�लका / नगरपा�लका अनसुार फरक हुन्।  �वसररृमा सवासस्कम�लाई सोधनहुोला। 

�वशेष� ुच�कतसक (बाल ुच�कतसक, बाल मनोुच�कतसक) कवारा व�ृद-�वकास अपाङगराको चेकजाँच ्ा �नदान ग�रन्।  

ुच�कतसककवारा सवासस् पर��ण गराउन चाहनभुएको भए, �नमनानसुारको र्ार� गर�। 
●�वशेष� ुच�कतसक भएको असपराल खोज�।  गाउँपा�लका / नगरपा�लकाको सवासस्कम� ्ा व�ृद-�वकास अपाङगरा भएकाको लाुग 

सहा्रा केन् आ�दमा परामशर गर� (धेरैजसो असपरालहहमा अपोइनटमेनट पणाल� अ्ारर सम् �लएर मात जानपुन� हुन्) 

●प�हलो पटक सवासस् पर��णमा जाँदा सवासस् �बमा पमाणपत र मार�ृशश ुसवासस् पिुसरका �लएर जाऔ।ँ 
●बालबचचाको बारेमा ुचनरा लागेको कुरा होस न ्ा घर वा बाल नसरर� सकुलमा उनीहहले गन� व्वहार बारेमा, अुगम हपमा सङकलन 

गरेर, लेखेर राखेमा रामो होला। 
जाँ्, वयिय्ग् थेरापी 
असपरालमा आवश्करा अनसुार, �वशेष� कमरचार�ले जाँच ्ा व्िकरगर ्ेरापीकवारा उपचार ग�रन्। ्स जाँच अनरगरर, बौ�दक / 

व�ृद-�वकास जाँच, शवण शिकर जाँच, इलेकटो-एनसेफलोगाम (मिसरषक�् ररङ) जाँच आ�द पदर्न न। 
बालबच्ालाई व�ृद-�वाास अपाङग्ा भनेर �नमान ग�रएमा.... 
  बालबचचालाई व�ृद-�वकास अपाङगरा भनेर �नदान हँुदा, ुचनरा लागनु सवभा�वक नै हो।  ्क्�प, प�रवेश रामो बनाउने उपा्हह ्ा 
उुचर व्वहार गन� र�रकाहहबाट, बालबचचाको िस्�र �नरनरर हपमा रामो हँुदै जाने्न न। व्वहार गन� र�रका बारेमा, ईनचाजर रहेका 
ुच�कतसक ्ा �वशेष� कमरचार� सम� परामशर गर�। 

व�ृद-�वाासमा अपाङग्ा भएाा वयिय्ाक सहाय्ा समबननी ऐन बारेमा 
जापानमा "व�ृद-�वकासमा अपाङगरा भएका व्िकरको सहा्रा समबनधी ऐन" भ�नने कानुन रहेको ्। व�ृद-�वकास अपाङगरा भएका व्िकर (बालबा�लका 
दे�ख व्सक समम) ्ा �नजको प�रवारको सह्ोगा्र बनेको कानुन हो।   

 व�ृद-�वकासमा अपाङगरा भएका व्िकरको सहा्रा समबनधी ऐनले, व�ृद-�वकास अपाङगरा भएका बालबा�लका सवस् हपमा हुक� र, �नजको प�रवार 
ढुकक भएर बचचा हुकारउन सकने स्ानी् समाज �नमारणको ल�् राखेको ्। 

व�ृद-�वाास अपाङग्ा भएाााक ला�ग सहाय्ा ाेन् बारेमा 
व�ृद-�वकास अपाङगरा भएका व्िकर ्ा �नजको प�रवार ढुकक भएर जीवन्ापन गनर सकनेगर�, स्ानी् �ेतमा �व�भनन परामशर �नका्हह स्ा�पर 

रहेका ्न न। "व�ृद-�वकास अपाङगरा भएकाको लाुग सहा्रा केन्" ले, पत्ेक पानरहहमा हुने सहा्राको केन्�कृर भू�मका �नवारह ग�ररहेका ्न न। सबै 
पानरहह र्ा सरकार� अध्ादेशमा रो�कएको शहरहहमा ्न न। 
राषटभर�को व�ृद-�वकास अपाङगरा भएकाको लाुग सहा्रा केन्  

समबनधी जानकार� रलको वेबसाइटमा रा�खएको ्। 
व�ृद-�वाास समबननी अपाङग्ााक जानाार� ्था सहाय्ा ाेन् 
http://www.rehab.go.jp/ddis/ 
 
 
 

 

अपाङगरा भएको इङुगर गन� पिुसरका (अपाङगरा भएका व्िकरको पिुसरका) भएमा, अपाङगराको पकार 
्ा हद(शेणी) अनसुार, �व�भनन कल्ाण सेवा (भतरा रकम आ�द) उप्ोग गनर स�कन्।  पिुसरका चा�हएको 
व्िकरले, सरकार�(वरा) का्ारल्मा प�क्ा अपनाउनु पदर्।   
पिुसरकाहह, अपाङगराको पकार अनसुार "न�सरर पिुसरका", "मान�सक अपाङगरा भएका व्िकरको सवासस् 

कल्ाण पिुसरका", "शार��रक अपाङगरा भएका व्िकरको पिुसरका" गर� 3 पकारका ्न न। 
 ्ो पिुसरका भ्ो भने, कल्ाण सेवा पापर गन� बखरको प�क्ा सरल हुनजान्। 
 भतरा रकम आ�दको रा�श भने, अपाङगराको पकार ्ा हद(शेणी) अनसुार फरक हुन्। 
 दा्रामा पन� व्िकर, सेवाको �वष्हह, गाउँपा�लका / नगरपा�लका अनसुार केह� फरक  हुनसक्। 
* �वसररृ हपमा, ्हाँहहको बसोबास रहेको गाउँपा�लका / नगरपा�लकाको कल्ाण ईनचाजरको काउणटरमा सोधनुहोस न। 

◆�ननार�र् सथायी बसकबासी �वमेशी नाग�रा समबननी नी�्ाक पकटरल साइट 
पानरहहको अनररारिषट् भेटघाट स�म�रमा टे�लफोन परामशर काउणटरको सूुच हेनर स�कन्। 
https://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html 

◆टे�लफकन परामशर् वारा �मइने जानाार� सेवा   AMDA अन्रारितिय �्�ा्सा जानाार� ाेन् 
्हाँहहको मारभृाषाबाट उपचार गराउन स�कने ुच�कतसा �नका् ुचनाउने ्ा, ुच�कतसा कल्ाण 
पणाल�को मागर�नद�शन �दने ग�रन्।        टो�क्ो अ�फस सुचवाल्：03-6233-9266 
https://www.amdamedicalcenter.com/activities 

◆Google अनवुाम ［�वकास: google,Inc］ 

  ्ो टेकसट अनवुाद, क्ामेरा अनवुाद, हारे लेखन अनवुाद, सवर अनवुाद गनर स�कने एिपलकेशन हो। 
राउनलोर गनर होस न ्ा प्ोग गनर, सब ै�नशुलक हुन्। 

◆�व�भनन भाषााक सवर अनवुाम गन� एिरलाेशन VoiceTra  
  NICT (राितिय अनसुननान ्था �वाास संसथा सू्ना सञ्ार अनसुननान सङगठन) 
्ो बोल्ो भने �वदेशी भाषामा अनवुाद ग�र�दने सवर अनवुाद गन� एिपलकेशन हो। ्समा अनवुाद गनर 
स�कने भाषाहह 31 ओटा ्न न र, राउनलोर गनर होस न ्ा प्ोग गनर सब ै�नशुलक हुन्। 
 http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html 

◆CLARINET मा सवाग् ्  समग साुल �श�ा समबननी जानाार� साइट【�श�ा मन्ालय】 
  �वदेशमा बसने बालबा�लकाको �श�ा, देश �फर�/ �वदेशी बाल �वक्ा्� �श�ा आ�द समबनधी वेबसाइट हो। 
  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm 
◆व�ृद-�वाास अपाङग्ा �श�ा पवदरन ाेन्        
व�ृद-�वकास अपाङगरा भएका बालबा�लकाको सहा्रा र्ा गाइरेनस �वुध, व�ृद-�वकास अपाङगरा 
समबनधी अनसुनधान ्ा पठन सामगी, टेवा �दने उपकरणहह हेनर स�कन्। 

http://icedd_new.nise.go.jp/ 

[मु्ण] 
अपाङग्ा भएाा वयिय्ाक ला�ग राितिय �रहयााब�लटेसन सेनटर 
व�ृद-�वाास समबननी अपाङग्ााक जानाार� ्था  
सहाय्ा ाेन् 

http://www.rehab.go.jp/ddis/ 
 
 
 
 

परामशर गर� 

असप्ाल बारेमा 

व�ृद-�वाास अपाङग्ा भएाााक ला�ग सहाय्ा ाेन् बारेमा 

अपाङग्ा भएाा वयिय्ाक पुिस्ाा बारेमा 

सनमभर सामागी सवरपाक जानाार� 

 [मुदा �म�्]  2019 सेपटेमबर 

【्हाँहहको बसोबास रहेको �ेतको, व�ृद-�वकास अपाङगरा भएकाको लाुग सहा्रा केन्】 

केन्को नाम: 

समपकर  स्ल: 

व�ृद-�वकास समबनधी अपाङगराको जानकार� 
र्ा सहा्रा केन् 

अपाङगरा भएका व्िकरको लाुग रािषट् 

�रह्ा�ब�लटेसन सेनटर 
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