Nepali

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

ाेह� वषर य्ा, जापानमा बच्ा हुाार्ने �वमे शी अ�भभावाहर बढमै जानुभएाक ्। �वशेष गर�, बालबच्ााक व�ृ द-�वाास बारे मा �्न्ा लागेाक ाेह� ाुरा हुँमा, ाहाँ गएर, ाक सँग परामशर गरे मा �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 �वमे शी अ�भभावाहरले,
आवशया पन� जानाार� ्था सपकटर पार् गनर सिजलक हुनेगर�, यस पुिस्ाा ्पयकग ग�र�मनुभएमा ननय हुने �थय�।
्माहरणाक ला�ग ा्ै यस्क भएाक ् ्ै न ?

1. भाषा (बोल�) को व�ृ द-�वकासमा �ढलाइ भएको ्। 2. नाम बोलाए प�न फक�र हे द�न।

गा्ँ पा�लाा / नगरपा�लााले गन� सवाससय ्ेाजाँ्मा सहभागी हकऔँ

3. आँखामा आँखा �मलाउँ दै न, �मलाउन गाहो हुन्। 4. आवाजमा एकदमै संवेदनशील (आफ�ले कान बनद ग्र )।

गाउँ पा�लका / नगरपा�लकाको का्ारल्मा, �नशुलक दध
ु ेबालकको सवासस् चेकजाँच गन� ग�रएको ्। बालबचचाको सवासस् ्ा

7. कुनै एकै कुरा रफर मात रुच राखने (कुनै �वशेष रर, टे रमाकर, �समबोल, अ�र, अङक आ�द)।

8. सबैसँग सँगसँगै ग�र�वुध गन� बेलामा, अन् बचचाहहले जसरै गर� �क्ाकलाप गनर सकदै न।

●ुच�कतसककवारा सवासस् पर��ण हुन्। सवासस् चेकजाँचको खचर, सबै 0 ्ेन हो।
●�व�भनन सवासस् चेकजाँचको सम् भने स्ानी् �नका् अनुसार फरक पदर ्। कृप्ा सरकार� (वरा) का्ारल्मा बुझनह
ु ोला।

10. सानो�रनो कुरामा �रसाई हालने, हतरपतर �रस नमन�।

【मन
ु ेबाला सवाससय ्ेाजाँ्】

र रहन नसक�, ्राउरा च�लरहन्।
5. अन् बालबा�लका प�र चासो राखदै न। 6. शानर पूवक

9. टोइलेट ्ा लुगा फेन� लगा्रका जीवनशैल�मा बा�न बसालन सम् लाग्।

्ी कुराहह अस्ा्ी समस्ा प�न हुनसक्न न अ्वा बालबचचामा व�ृ द-�वकासका समस्ाहह, �वशेष गर�
व�ृ द-�वकास अपाङगरा रहे को प�न हुनसक्।

अलावा खव
ु ु न्।
ु ाउनु पन� पोषण बारे मा बराइ�दनह
【1 वषर 6 म�हनााक बच्ााक सवाससय ्ेाजाँ्】

बालबचचा 1 वषर 6 म�हना भएप�् 2 वषर पगु नु अ�घ सममको अवुध। सवासस् कम�सँग ुचनरा लागे को कुरा बारे मा परामशर गनर
स�कन्।

व�ृ द-�वाास अपाङग्ा भननाले

"व�ृ द-�वाास अपाङग्ा" भनेाक, मिस्तााक संयन्ाक व�ृ द-�वााससँग समबिनन्, नेरैजसक जिनममै �लएर आएाक अपाङग्ा हक।

व�ृ द-�वाास अपाङग्ा अन्गर्, ्लाक �््मा मे खाइए जस्ै नेरै पाारहर हुन्न न। ए्टै अपाङग्ा भएप�न �वशेष्ा अ�भवयय् गन�
्�राा वयिय् अनुसार फरा पन� गमर ्। साथै, एा भनमा नेरै व�ृ द-�वाास अपाङग्ा भएाा वयिय्हर प�न हुन्न न।
बौ�दक व�ृ द-�वकास

वयापा व�ृ द-�वाास अपाङग्ा

(�पभेिजव रेभलपमेनट �रसअररर)

(अ�टजम सपेकटम �रसअररर ASD)

असवाभा�वक रुच, व्वहार
भएको एसपगरसर �सन्ोम

 बोल� को व�ृ द-�वकासमा �ढलाइ

(एसपगरस र �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,

【3 वषराक बच्ााक सवाससय ्ेाजाँ्】

बालबचचा 3 वषर भएप�् 4 वषर पगु नु अ�घ सममको अवुध। �पसाब जाँच हुन्। आँखा र कान (दे खने शिकर ्ा सुनने शिकर) को
जाँच हुन्। सवासस्कम�, पोषण�वक, मनो�वकहहसँग ुचनरा लागेको कुरा बारे मा परामशर गनर स�कन्।

【साुल पवेश समयाक सवाससय पर��ण】

बालबचचा पा्�मक सकुल पवेश गनुर भनदा अ�घललो वषरको सेपटे मबर �रर, गाउँ पा�लका / नगरपा�लकाको �श�ा प�रषक बाट सूचना

पापर हुन्। भनार गन� ्ोजना रहे को पा्�मक सकुलमा गएर, सकुल पवेश सम्को सवासस् पर��णमा सहभागी होऔँ। आँखा

�ढला हुने प�न हुनसक्

ढङग नपुर्ाउने आ�द

●हरे क सवासस् चेकजाँच अनस
ु ार, सहभागी हुन स�कने उमेर �नधाररण ग�रएको ्।

बालबचचा 3 दे �ख 4 म�हना पग
ु ेको बखर। सवासस् कम�सँग ुचनरा लागेको कुरा बारे मा परामशर गनर स�कन्। पोषण�वकले दध
ु को

बालबचचामा ्सरो खालको समस्ा भ्ो भने, ुचनरा लाग् �न है न ....

अ�टजम

व�ृ द-�वकासको िस्�र चेक गनरको लाुग महतवपूणर अवसर हुनसक्। जसर� भएप�न सहभागी होऔँ।

सावनानी अपना्न नसयने अपाङग्ा AD/HD

(एटे नसन रे�फ�सट हाइपर एिकट�भ�ट �रसअररर)
(एटे नसन रे�फ�सट / हाइपर एिकट�भ�ट �रिजज,

एटे नसन रे�फ�सट / हाइपर एिकट�भ�ट �रसअररर)



ध्ान केिन्र गनर नसकने



एकाग रहन नसकने



आवेशमा काम गन�

पढाइमा गाहक हुने ल�नर् �डसअडरर LD
(पढाइमा कुनै �व�शषट �क�समको दब
र रा अ्ारर
ु ल

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

 समग बौ�दक व�ृ द-�वकास �ढला भएको ्ै न रर, "पढने", "लेखने",
"�हसाब गन�" मध्े कुनै न कुनैमा धेरै कमजोर

* ्स बाहे क, टोरे टस �सन्ोम (जे पा्ो रेह� बोलने, मुख �बगान�, िजउको कुनै भाग बङग्ाउने आ�द), सटट�रर अ्वा सट्ाम�रर (भकभकाउने), रेभलपमेनटल
कोअ�ररनेशन �रसअररर (अहसँग �मलेर गनुप
र न� का्र वा खेलमा ल् �मलाउन नसकने) आ�दलाई प�न व�ृ द-�वकास अपाङगरामा वग�करण ग�रएको ्।

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 गरे को ्। सकुल पवेश परामशरको लाुग अपोइनटमेनट (सम् �लने) आवश्क ्।
अपोइनटमेनट (सम् �लने) बारे मा, �श�ा प�रषक मा सोधनह
ु ोला।
 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 गदर ्।

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

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

परामशर गर�

बालबा�लकाको �वशेषता या व�ृ द-�वकास हुने त�रका व्यिक �पच्छ फरक पदर्छ �चन्त लागेको कुरा भएमा चाँडै नै परामशर गरे र,

अपाङ्गत भएका व्यिक्त पिु स्तक बारे मा

अपाङ्गत भएको इङ्�ग गन� पिु स्तक (अपाङ्गत भएका व्यिक्त पिु स्तक) भएमा, अपाङ्गताक प्रक

बालबच्चाक �वशेषतासँग �मल्न व्यवहा गनुर महत्वपूण हुन्छ
●बच्च हुकार्उन �चन्त होस ् या बालबच्चाक व�ृ द-�वकास सम्बन् �चन्त लागेको कुरा होस ्, प�हला गाउँ पा�लका / नगरपा�लकाको

या हद(श्रे) अनस
ु ार, �व�भन् कल्या सेवा (भत्त रकम आ�द) उपयोग गनर स�कन्छ

●बाल नसर्र स्कु / �कन्डरगाट� गइरहे को भएमा, बालबच्चाक िस्थ� बारे , समयसमयमा नसर्र �श�कहरूसँ राम्रोस ्लफल गर�।

कल्या पिु स्तक", "शार��रक अपाङ्गत भएका व्यिक्त पिु स्तक" गर� 3 प्रकार छन ्।

स्वास्थ्यकम� परामशर गर�।

●गाउँ पा�लका / नगरपा�लका अनस
ु ार व�ृ द-�वकास परामशर कमर्चार द्वा व्यिक्त परामशर या घम
ु ्त परामशर सेवा �दने ग�रएको ्।
●गाउँ पा�लका / नगरपा�लका अनस
ु ार अ�भभावक र बालबच्च सँगसँगै जाने �मल्न बच्च हुकार्उन सहायताको क�ा प�न खुलेको ्।
बालबच्चाक व�ृ द-�वकासको ला�ग �मल्द व्यवहा कसर� गन� भन्न अध्यय गनर स�कन्छ

अस्पता बारे मा

�वशेष� �च�कत्स (बाल �च�कत्स, बाल मनो�च�कत्स) द्वार व�ृ द-�वकास अपाङ्गताक चेकजाँच या �नदान ग�रन्छ

�च�कत्सकद्वा स्वास् पर��ण गराउन चाहनभ
ु एको भए, �नम्नानुसारक तयार� गर�।

गाउँ पा�लका / नगरपा�लकाको स्वास्थ्य या व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएकाको ला�ग

सहायता केन् आ�दमा परामशर गर� (धेरैजसो अस्पतालहरू अपोइन्टमेन प्रणा अथार् सम् �लएर मात जानप
ु न� हुन्)
●प�हलो पटक स्वास् पर��णमा जाँदा स्वास् �बमा प्रमाण र मात�ृ शशु स्वास् पिु स्तक �लएर जाऔँ।

●बालबच्चाक बारे मा �चन्त लागेको कुरा होस ् या घर वा बाल नसर्र स्कुलम उनीहरूल गन� व्यवहा बारे मा, अ�ग् रूपम सङ्कल
गरे र, लेखेर राखेमा राम् होला।

जाँच, व्यिक्त थेरापी

अस्पतालम आवश्यकत अनस
ु ार, �वशेष� कमर्चार�ल जाँच या व्यिक्त थेरापीद्वार उपचार ग�रन्छ ्स जाँच अन्तगर, बौ�द् /
व�ृ द-�वकास जाँच, श्र शिक् जाँच, इलेक्ट-एन्सेफलोग् (मिस्तष्क तरङ) जाँच आ�द पदर्छ न्

बालबच्चाला व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भनेर �नदान ग�रएमा....

बालबच्चाला व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भनेर �नदान हुँदा, �चन्त लाग्न स्वभा�व नै हो। यद्य�, प�रवेश राम् बनाउने उपायहर या

उ�चत व्यवहा गन� त�रकाहरूबा, बालबच्चाक िस्थ� �नरन्त रूपम राम् हुँदै जानेछन ्। व्यवहा गन� त�रका बारे मा, ईन्चाज रहे का

�च�कत्स या �वशेष� कमर्चार सम� परामशर गर�।

व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएकाको ला�ग सहायता केन् बारे मा
व�ृ द-�वकासमा अपाङ्गत भएका व्यिक्त सहायता सम्बन् ऐन बारे मा

जापानमा "व�ृ द-�वकासमा अपाङ्गत भएका व्यिक्त सहायता सम्बन् ऐन" भ�नने कानुन रहे को ्। व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएका व्यिक (बालबा�लका
दे �ख वयस् सम्) या �नजको प�रवारको सहयोगाथर बनेको कानुन हो।

व�ृ द-�वकासमा अपाङ्गत भएका व्यिक्त सहायता सम्बन् ऐनले, व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएका बालबा�लका स्वस रूपम हुक�र, �नजको प�रवार

ढुक् भएर बच्च हुकार्उ सक्न स्थानी समाज �नमार्णक ल�य राखेको ्।

व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएकाको ला�ग सहायता केन् बारे मा

व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएका व्यिक या �नजको प�रवार ढुक् भएर जीवनयापन गनर सक्नेगर, स्थानी �ेत्र �व�भन् परामशर �नकायहर स्था�प

रहे का छन ्। "व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएकाको ला�ग सहायता केन्" ले, प्रत् प्रान्तह हुने सहायताको केन्द्र� भू�मका �नवार् ग�ररहे का छन ्। सबै
प्रान् तथा सरकार� अध्यादेशम तो�कएको शहरहरूम छन ्।
【यहाँहरूक बसोबास रहे को �ेत्र, व�द-�वकास अपाङ्गत भएकाको ला�ग सहायता केन्】
राष्ट्रभर व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएकाको ला�ग सहायता केन् केन्द् नाम:
सम्बन् जानकार� तलको वेबसाइटमा रा�खएको ्।

व�ृ द-�वकास सम्बन् अपाङ्गताक जानकार� तथा सहायता केन् सम्पक स्थ:

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

पिु स्तक चा�हएको

पिु स्तकाह, अपाङ्गताक प्रक अनस
ु ार "न�सर् पिु स्तक", "मान�सक अपाङ्गत भएका व्यिक्त स्वास्



यो पिु स्तक भयो भने, कल्या सेवा प्रा गन� बखतको प्र�क सरल हुनजान्छ

भत्त रकम आ�दको रा�श भने, अपाङ्गताक प्रक या हद(श्रे) अनस
ु ार फरक हुन्छ

दायरामा पन� व्यिक, सेवाको �वषयहर, गाउँ पा�लका / नगरपा�लका अनस
ु ार केह� फरक हुनसक्छ
* �वस्तृ रूपम, यहाँहरूक बसोबास रहेको गाउँ पा�लका / नगरपा�लकाको कल्या ईन्चाजर् काउण्टरम सोध्नुहोस्


* परामशर �दने व्यिक / ठाउँ (काउण्ट) भने, गाउँ पा�लका / नगरपा�लका अनस
ु ार फरक हुन्छ �वस्तृतम स्वास्थ्यकम� सोध्नुहोला

●�वशेष� �च�कत्स भएको अस्पता खोज�।

व्यिक्त, सरकार�(वडा) कायार्लयम प्र�क अपनाउनु पदर ्छ

ृ

सन्दभ सामाग् स्वरूप जानकार�

◆�नधार्�र स्थाय बसोबासी �वदे शी नाग�रक सम्बन् नी�तको पोटर् साइट

प्रान्तह अन्तरार्िष भेटघाट स�म�तमा टे �लफोन परामशर काउण्टरक सू�च हे नर स�कन्छ
https://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html
◆टे �लफोन परामशर्द्वा �दइने जानकार� सेवा
AMDA अन्तरार्िष �च�कत्स जानकार� केन्
यहाँहरूक मातभ
ृ ाषाबाट उपचार गराउन स�कने �च�कत्स �नकाय �चनाउने या, �च�कत्स कल्या

प्रणाल� मागर्�नद�श �दने ग�रन्।
टो�कयो अ�फस स�चवालय：03-6233-9266
https://www.amdamedicalcenter.com/activities
◆Google अनव
ु ाद ［�वकास: google,Inc］

यो टे क्स अनव
ु ाद, क्यामेर अनव
ु ाद, हाते लेखन अनव
ु ाद, स्व अनव
ु ाद गनर स�कने एिप्लकेश हो।

डाउनलोड गनर होस ् या प्रय गनर, सबै �नशुल् हुन्छ
◆�व�भन् भाषाको स्व अनव
ु ाद गन� एिप्लकेश VoiceTra

NICT (रािष्ट अनस
ु न्धा तथा �वकास संस्थ सच
ू ना सञ्चा अनस
ु न्धा सङ्गठ)

यो बोल्य भने �वदे शी भाषामा अनव
ु ाद ग�र�दने स्व अनव
ु ाद गन� एिप्लकेश हो। यसमा अनव
ु ाद गनर

स�कने भाषाहर 31 ओटा छन ् र, डाउनलोड गनर होस ् या प्रय गनर सबै �नशुल् हुन्छ
http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html
◆CLARINET मा स्वाग ्
समग स्कु �श�ा सम्बन् जानकार� साइट【�श�ा मन्त्र】

�वदे शमा बस्न बालबा�लकाको �श�ा, दे श �फत�/ �वदे शी बाल �वद्याथ �श�ा आ�द सम्बन् वेबसाइट हो।
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
◆व�ृ द-�वकास अपाङ्गत �श�ा प्रवद केन्
व�ृ द-�वकास अपाङ्गत भएका बालबा�लकाको सहायता तथा गाइडेन् �व�ध, व�ृ द-�वकास अपाङ्गत
सम्बन् अनस
ु न्धा या पठन सामग्, टे वा �दने उपकरणहर हे नर स�कन्छ
http://icedd_new.nise.go.jp/

[मुद्]

अपाङ्गत भएका व्यिक्त ला�ग रािष्ट �रह्या�ब�लटेस सेन्ट

व�ृ द-�वकास सम्बन् अपाङ्गताक जानकार� तथा
सहायता केन्
http://www.rehab.go.jp/ddis/

व�ृ द-�वकास सम्बन् अपाङ्गताक जानकार�
तथा सहायता केन्

अपाङ्गत भएका व्यिक्त ला�ग रािष्ट
�रह्या�ब�लटेस सेन्ट

[मुद् �म�त]
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