
 
 

 
नया ँदेशमा स-साना बालबाललकाहरूको लालनपालन:   
प्रारिम्भक �शक्रा र स्वस्थ �वकरासमरा सहरायतर  

यो पाठ्यक्रम BRYCS’ तथा Head Start को कायार्लयको National Center on Cultural and 
Linguistic Responsiveness’ (NCCLR) को व्याख्या ग�रएको हातेपुिस्तका Raising Children in a 
New Country:Supporting Early Learning and Healthy Development मा आधा�रत छ। ढाँचाले 
�नम्न�ल�खत �वषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गदर्छ: पा�रवा�रक भलाई, सुर�ा तथा संर�ण, मागर्दशर्न 
तथा अनुशासन, स्वस्थ मिस्तष्क �वकास, प्रारिम्भक �सकाइ तथा स्कूल तयार�हरू र प्रारिम्भक स्याहार 
तथा �श�ामा जोड्ने। 

यो पाठ्यक्रम 42नेपाल� बोल्ने नयाँ आउने अ�भभावकहरू42 तथा उहाँहरूलाई सहयोग र सहायता गन� 
�नकायहरूको ला�ग �सजर्ना ग�रएको हो। पाठ्यक्रम कायर् संयुक्त राज्यको कानून तथा अ�भभावकहरूले 
गनुर्पन� कायर्हरूको बारेमा उहाँहरूले चाहनु भएका आधारभूत जानकार� हुन्छन ्भन्ने कुरालाई सु�निश्चत 
गन� ल�य राख्दछ र न्यनू स्तरको अङ्गे्रजी �नपुणता र/वा न्यून सा�रता स्तर भएका नयाँ आउने 
अ�भभावकहरू प्र�त ल��त छ। उत्कृष्ट प�रणामहरूको ला�ग, BRYCS ले संस्कृ�तक रूपमा उपयुक्त 
अ�भभावक सहायता समूहमा यो पाठ्यक्रमको प्रयोग गर�, किम्तमा प�न समान जा�तयताको एक जना 
अनुभवी नयाँ आउने अ�भभावक र एक जना संयुक्त राज्यमा जिन्मएका अ�भभावकद्वारा प्राथ�मक 
रूपमा सञ्चालन गनर् �सफा�रश गदर्छ, जहाँ आफ्ना प�रवतर्नलाई सहज बनाउन सहयोग गनर्को ला�ग 
शरणाथ� तथा आप्रवासी अ�भभावकहरूले प्रश्न सोध्न, नयाँ व्यवहारहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन र 
सकारात्मक सहायता फेला पानर् सक्छन।् 

Nepali Pre-test 

1) तपा� अमे�रकामा आफ्ना बालबा�लकालाई हुकार्उने �वषयमा �चिन्तत हुनुहुन्छ? 

 छु   

 छैन   

 
2) तपा� संयुक्त राज्यमा आफ्ना बालबा�लकालाई हुकार्उने �वषयमा सबैभन्दा बढ� के कुरामा �चिन्तत 

हुनुहुन्छ?  

http://brycs.org/documents/upload/handbook-supporting-early-learning-and-healthy-development.pdf
http://brycs.org/documents/upload/handbook-supporting-early-learning-and-healthy-development.pdf


Nepali Post-test 

1) तपा� गभर्वती भएमा, तपा�ले क�त पटक �च�कत्सकसँग भेट्नु पछर्? 

 किम्तमा प�न म�हनामा एक पटक   

 3 पटक   

 बच्चा जिन्मदा मात्र   

 
2) तपा� आफ्नो बच्चाको वदृ्�धको जाँच तथा प्र�तर�ण खोपहरू �दनको ला�ग �च�कत्सकसँग दै�नक 

जाँचहरू गराउनु मह�वपूणर् हुन्छ भन्न ेकुरामा सहमत हुनुहुन्छ?  

 छु   

 छैन   

 
3) सावर्ज�नक स्थानमा स्तनपान गराउँदा, तपा�ले ब्ल्याङकेटको प्रयोग गनुर्हुन्छ वा आफ्नो बच्चालाई 

स्तनपान गराउन �नजी स्थान �तर जानुहुन्छ?  

 छु   

 छैन   

 
4) प्रत्येक �दन किम्तमा एक समयको खाना सँगै बसेर खानाले तपा�को प�रवारलाई ब�लयो बनाउँछ 

भन्ने कुरामा तपा� सहमत हुनुहुन्छ?   

 छु   

 छैन   

   

5) तपा� आफ्नो बच्चाको ला�ग �नय�मत कायर्ता�लका (सुत्ने समय, खान ेसमय र खेल्ने समय) 
बनाउनु मह�वपूणर् हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनहुुन्छ? 

  छु   

  छैन   

 
6) तपा�को बच्चाले उनीहरूलाई हा�न गनर् सक्ने केह� कुरा �नलेको खण्डमा तपा�ले कसलाई कल 

गनुर्पछर्?  

 साथी   

 प्रहर�   

 �च�कत्सक   



 911   

 
7) 4 वषर् भन्दा मुनीका बालबा�लका उनीहरूको आकारको कार �सटमा हुनुपछर्? 

 छु   

 छैन   

 
8) साना बालबा�लकाकोलाई आफूले न�चनेको मा�नसहरूबाट �मठाई वा उपहारहरू �लनु हँुदैन भन्ने 

कुरा �सकाउन मह�वपूणर् छ?  

  छु   

  छैन   

 
9) बच्चा (7 वषर् वा सो भन्दा मुनीका) लाई घरमा एक्लै छोड्नु ठ�क हो?  

 छु   

 छैन   

 
10)  संयुक्त राज्यमा, तपा�ले क�त वषर्को उमेरसम्म �शशु तथा साना बच्चाको स्याहार गनुर्पछर्? 

 8 वषर्को   

 10 वषर्को   

 12 वषर्को   

 15 वषर्को   
 
11)  संयुक्त राज्यमा कस्ता प्रकारका कायर्हरू स्वीकारयोग्य छन?् 

 शार��रक कायर् (धकेल्ने, �पट्ने, झापड हान्ने, टोक्न)े   

 �वश्रामहरू/पुरस्कारहरू र प�रणामहरू/�वशषेा�धकारहरू र सीमाहरू   

 
12)  दईु वा सो भन्दा बढ� भाषा �सक्नु मिस्तष्कको ला�ग फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा तपा� सहमत 

हुनुहुन्छ?  

 छु   

 छैन   

 
13)  बालबा�लकाले �टभी तथा कम्प्युटरमा के हेछर्न ्भनी अ�भभावकहरूले �नगरानी गनुर्पछर्? 

 छु   

  



 छैन   

   
14)  बालबा�लकाले प्रशंसा गरेको सुन्ने र उनीहरूले कायर्हरू राम्रोसँग गन� कुरा मह�वपूणर् छ?   

 छु   

 छैन   

 
15)  वदृ्�ध हुन बालबा�लकाको ला�ग �नय�मत शार��रक �क्रयाकलाप (व्यायाम) मह�वपूणर् छ?    

 छु   

 छैन   

 
16)  तपा�ले आफ्नो बच्चालाई Early Head Start तथा Head Start, बाल स्याहार कायर्क्रमहरू तथा 

स्थानीय �कन्डरगाट�नहरूमा भनार्को ला�ग सहयोग प्राप्त गनर् कसलाई सम्पकर्  गनुर्पछर्?  

 तपा�को शरणाथ� पूनर्स्थापना एजेन्सी   

 प्रहर�   

 वक�ल   

 
17)  तपा�ले यो पाठ्यक्रम �लएप�छ अ�भभावकको रूपमा थप आत्म�वश्वास महसुस गनुर्भयो?  

 छु   

 छैन   

 
18)  तपा�ले यस पाठ्यक्रमबाट के नयाँ �वचारहरू �सक्नु भयो?  

 
 
   
 


