नयाँ देशमा स-साना बालबाललकाहरूको लालनपालन:
प्रारम्भिक शिक्रा र स्वस्थ विकरासमरा सहरायतरा

यो हरात-े पुस्तिकरा, अररातथा् नयाँ देशमा स-साना बालबाललकाहरूको लालनपालन: प्ारम्भिक शशक्ा र स्वस्थ विकासमा सहायता,
मूल हरात-े पुस्तिकरा नयाँ देशमा बालबाललकाहरूको लालनपालन: सचित्र हाते-पुस्तिका , को सं योजन हो, र यो पुस्तिकरा
प्सिपूिथाको अिधिमरा पुगेकरा महहलरा दखि
े पराचँ िरसम्मकरा
था
बरालबराललकराहरूको स्राहरार गरररहकरा
े िरणरारथी पररिरारहरूमरा
के न्द्रित छ। यसले पररिरारहरूलराई विशिन्न कु रराहरूको बरारेमरा जरानकरारी प्दरान गदथाछ, ती हुन:् स्वस्थ विकरास; प्रारम्भिक
शिक्रा तररा विद्रालय जरानकरा लरागग तयरारी; र प्रारम्भिक स्राहरारमरा पररिरारको सं लग्नतरा। यो हरात-पु
े स्तिकराले िरणरारथी पुनिराथास
र प्रारम्भिक बराल्रािस्थरा हेड स्रारथा/अलथी हडे स्रारथा ( Head Start/Early Head Start) समुदरायहरूको दोहोरो
करायथाक्त्रलरा
े ई एकै ठराउँ मरा ल्राउँ दछ, र यो पुस्तिकरालराई िरणरारथी पररिरारहरूलराई सिरा
े हदइरहेकरा सबकरा
ै लरागग एउररा स्ोतको
रूपमरा ललइएको छ। यो हराते-पुस्तिकरा िरणरारथी पुनिराथास र हडे स्रारथा करायथाक्रमहरू बीचको सराझदे रारीलराई बढरािरा हदनकरा
लरागग तयरार पराररएको िरणरारथी पुनिरास-हे
था ड स्रारथा सहकाररता टलककट
ू
को एउररा अि
ं हो। यो प्गवतिील र महत्त्वपणथा
ू
सं यक्त
था य (OHS) बीचको सहकरायथालराई दिराउथा ँ छ: जो
ु प्यरासले िरणरारथी पुनिराथास करायराथालय (ORR) र हेड स्रारथाको करायराल
िरणरारथी युिरा तररा बरालबराललकरा सम्बन्ध सेिरा (BRYCS), र ररावट्यरि सरास्
ँ कृ वतक तररा िरावरक प्वतहक्रयरा क्रि
े (National
Center on Cultural and Linguistic Responsiveness - NCCLR) करा सं घीय आरथीक सहयोगी हुन।्

नयाँ दशमा
े स-साना बालबाललकाहरूको लालनपालन: प्ारम्भिक शशक्ा र स्वस्थ विकासमा सहायता सयक्त
ं ु रराज्य स्वरास्थ्य
तररा मरानि सेिरा वििरागको अनुदरान नं . 90HC0001, बरालबराललकरा तररा पररिरार प्िरासन, हेड स्रारथाको करायराल
था य
(DHHS/ACF/OHS) को सहयोगमरा ररावट्रिय सरास्
ँ कृ वतक तररा िरावरक प्वतहक्रयरा क्रि
े (NCCLR) र िरणरारथी युिरा
तररा बरालबराललकरा सम्बन्ध सेिरा (BRYCS) द्राररा तयरार पराररएको धरयो। यस हराते-पुस्तिकराको मूल सं स्रण, नयाँ दशमा
े
बालबाललकाहरूको लालनपालन: सचित्र हाते-पुस्तिका, सन् 2007 मरा अनुदरान न.ं 90RB0022 अन्तगथात िरणरारथी
पुनिराससचचत्र
था
हराते-पुस्तिकरा, सन् 2007 मा अनुदान न.ं 90RB0022 अन्तर्गत शरणार्थी पुनिास्ग कायालय
्ग (ORR/
ACF/DHHS) को सहयोरमा शरणार्थी युिा तर्ा बालबाललका सम्बन्ध सिाहरू
े
(BRYCS) द्ारा प्काशन रररएको
थर्यो। काया्गलय (ORR/ACF/DHHS) को सहयोरमा शरणार्थी यिा
ु तर्ा बालबाललका सम्बन्ध सिाहरू
े
(BRYCS)
द्ारा प्काशन रररएको थर्यो।
यो हाते-पुस्तिका शित्र व्यक्त रररएका बयान, वििार, तर्ा अिधारणाहरूका लागर के िल लखकहरू
े
जिम्िार
े छन् र ती
वििारहरूले हेड स्ाट्गको कायालय
्ग िा शरणार्थी पुनिास्ग कायालयलका
्ग
वििारहरूलाई सं कत
े रदनन।
दै ्

BRYCS
आप्िरासन तररा िरणरारथी सेिरा, सयक्त
ं ु रराज्यको क्रारोललक प्मुि परादरी सघ
ं (Migration
and Refugee Services, United States Conference of Catholic Bishops MRS/USCCB) को एउररा पररयोजनराको रूपमरा रहेको िरणरारथी युिरा तररा बरालबराललकरा सम्बन्ध
सेिराहरू (Bridging Refugee Youth and Children’s Services - BRYCS), ले
मूलिरारकरा सङ्गठनहरू र िरणरारथी र आप्िरासी समुदरायहरूकरा बीचको “अन्तर कम गनथा”, वििेरगरी
प्रारम्भिक बराल शिक्रा तररा विद्रालयहरू, र बरालकल्राण तररा यूिरा करायथाक्रमहरूको क्त्रमरा
े ररावट्यरि
तिरको प्रावििक सहरायतरा प्दरान गदथाछ। BRYCS ले प्शिक्ण,पररामिथा, सं सरािन विकरास, र
िेबमरा आिराररत वितरण-के ्रिको मराध्यमबरार िरणरारथी तररा निआगन्तक
ु बरालबराललकरा, यिरा
ु ,र
पररिराहरूको सफल उत्रान सुवनश्चित गनथा सं यक्त
ु रराज्य अमेररकरा िरर रहकरा
े सिरा
े सङ्गठनहरूको
क्मतरालराई सुदृढ बनराउँछ। BRYCS को यो हरात-े पुस्तिकरा लगरायतकरा प्राविधिक सहरायतरा र
प्करािनहरू वनम्न धसद्रान्तहरूद्राररा वनददेशित छन:्
1) िरणरारथी तररा आप्िरासी बरालबराललकरा तररा युिराहरूलराई आफनो जरातीय परम्पररासँ ग बललयो
र सकराररात्मक सम्बन्ध विकरास गनदे, उनीहरूको मरातिरा
कृ ररा करायम रराख्े र अमेररकी नरागररकको
रूपमरा सकराररात्मक बहु-सराँस्वतक
कृ
पहहचरानको विकरास गनदे करायथामरा मद्दत गनुथा जरूरी छ।
यसले पररिरारलराई सिक्त बनराइ रराख् मद्दत गनुथाकरा सरारै यो देिमरा सफल हुनकरा लरागग
बरालबराललकराहरूलराई आिश्यक रहेको सहरायतरा प्दरान गदछ।
था
2) सेिरा प्दरायकहरूले पवन िरणरारथी र आप्िरासीकरा सिरालमरा पररिरार तररा समुदराय-कन्दे ्रित,
सिक्क्तकरणमरा आिराररत अििरारणराहरूको प्योग गनुथा जरूरी छ। यसले निआगन्तक
ु
पररिरारहरूलराई सफलतरापिथाू क सलग्न
ं गरराउन तररा सिरा
े प्दरान गनथाकरा लरागग पररिरार र समुदरायको
सहयोग बढराउन र सराँस्वतक
कृ
गहनराहरूको विकरास गनथामरा मद्दत गदथाछ।

3) समुदरायहरूले सिरा
े प्दरायकहरूसँ गको रचनरात्मक सहकरायथालराई बढरािरा हदनु जरूरी छ। यसले
मूलिरारकरा सेिरा प्दरायकहरूलराई िरावरक र सराँस्वतक
कृ
रूपमरा उपयक्त
ु सिरा
े हरूको विकरास
गनथा, र सरारसरारै िरणरारथी पुनिरासथा मरा सहयोग गरररहकरा
े वनकरायहरूलराई बरालबराललकरा, यिरा
ु ,र
पररिरारहरूलराई उनीहरूको पयराथाप्त उत्रान र दीघथाकरालीन एकीकरणलराई रिरा
े पुरयराउने विशिन्न
हकधसमकरा सेिराहरूमरा पहुच
ँ स्थरावपत गरराउन मद्दत गदथाछ।
4) प्रारम्भिक स्राहरार तररा शिक्रा प्दरायकहरूले पररिरारहरूलराई सिक्त बनराउने र प्राम्भिक स्राहरार
तररा शिक्रा सेिराहरूमरा सश्जलै पहुच
ँ पराउने उनीहरूको क्मतरा प्वत लशक्त सरास्
ँ कृ वतक र िरावरक
रूपमरा उपयुक्त सहरायतरा तररा सिरा
े हरू प्दरान गनुथा जरूरी छ। यसले पररिरारहरूलराई आफनरा
बरालबराललकराहरूको प्रारम्भिक शिक्रा र स्वस्थ विकरासमरा सहरायतरा गरररहँ दरा बरालस्राहरार र अन्य
सेिराहरू सम्बन्धी पररिरारको आिश्यकतरा अनुरूपको गुणतिरीय प्रारम्भिक स्राहरार सिरा
े हरू
पहहचरान गरी वतनीहरूमरा सहिरागी हुन मद्दत गदथाछ।
रप जरानकरारीकरा लरागग ककृ पयरा www.brycs.org जरानुहोस।् BRYCS लराई िरणरारथी पुनिराथास
करायराल
था य ( Office of Refugee Resettlement - ORR), बरालबराललकरा तररा पररिरार
प्िरासन (Administration for Children and Families), स्वरास्थ्य तररा मरानि सेिरा
वििराग (Department of Health and Human Services), अनुदरान नं . 90RB0032
द्राररा सहरायतरा प्दरान गररएको छ। ORR ले िरणरारथीकरा लरागग तयरार पराररएको यो हरात-पु
े स्तिकराको
मूल सं स्रणको प्करािनमरा सहयोग गरेको छ, जसलराई शिरक
था हदइएको छ, नयाँ देशमा
बालबाललकाहरूको लालनपालन: सचित्र हातेपुस्तिका (2007)।

i

NCCLR
हेड स्रारथाको करायराल
था य ररावट्यरि सराँस्वतक
कृ
तररा िरावरक प्वतहक्रयरा क्रि
े (NCCLR) हेड स्रारथा
करायरालयको
था
प्शिक्ण तररा प्राविधिक सहरायतरा सं यन्त्रको अंि हो। NCCLR ले जन्ेदेखि पराँच
िरथा सम्मकरा सराँस्वतक
कृ
र िरावरक रूपमरा विविितरा बोककरा
े बरालबराललकरा, र वतनकरा पररिरारहरूको
सिवोत्कृट् सरामराश्जक र िशक्क
ै
प्गवत सुवनश्चित गनथा हडे स्रारथा समुदरायलराई अनुसन्धरानमरा आिराररत
जरानकरारीहरू र सराँस्वतक
कृ
रूपमरा अनुकू ल अभ्रास र रणनीवतहरू प्दरान गनदे गदछ।
था NCCLR को
करामलराई वनददेशित गनदे सरातिररा महत्त्वपणथा
ू सन्ेिहरू यस प्करार छन:्
1) सँ स्कृ वत एउररा जहरल, पररितथानिील प्हक्रयरा हो जो समयसँ गै पररितथान हुद
ँ ै जरानछ र
बरालबराललकराहरूलराई यस बरारेमरा उनीहरूको दैवनक परालन-पोरण गनदे शिलशिलरामरा, पररिरार र
स्राहरारकतराथा तररा चचहकत्सकद्राररा गररने ियस् र बच्रा बीचको अन्तहक्रथायरा द्राररा धसकराइनछ।
2) पररिरारको सँ स्कृवत(हरू) र मरातकृ िराररा(हरू) उनीहरूकरा बरालबराललकराहरू विद्रालय र जीिनमरा
सफल हुने आिरारहरू हुन्,
3) कलललरा बरालबराललकराहरू एकिन्रा बढी िराररा र सँ स्कृवतहरू धसक्न सक्म हुनछन्,
4) एकिन्रा िरेै सँ स्कृवत र एकिन्रा बढी िराररा बोललने ठराउँमरा बस्े बरालबराललकराहरू ज्रानकरा
हहसराबले र सरामराश्जक हहसराबले िेरै अगराडी हुनछन् र वतनीहरू िनेकरा बहु-सराँस्वतक
कृ
समराजकरा
गहनरा हुन्,

ii

5) उच्-गुणतिरीय, अनुकूल िैशक्क िरातरािरण, र अनुििहरूले बरालबराललकराहरूलराई एकिन्रा
बढी िराररा धसक्न र बहु-सराँस्वतक
कृ
स्थरानमरा कराम गनथा सहयोग पुरयराउँ छ,
6) EHS/HS करायथाक्रम र सराझदे रारहरूले सुव्यिम्स्थत, प्वतहक्रयरात्मक, उच्-गुण्तिरीय िशक्क
ै
िरातरािरण तररा अनुििहरू प्दरान गनथा पररिरार तररा समुदरायसँ ग सहकरायथा गरेमरा, बरालबराललकराहरू
विद्रालयमरा सफल हुनछन्, र
7) EHS/HS ले सराँस्कृ वतक र िरावरक प्वतहक्रयरात्मक अभ्रासहरू मराधर गरररहेको जरारी समीक्राले
बरालबराललकरा र पररिरारहरूकरा लरागग प्रासंगगक र अरपूथा णथा करायथाक्रमहरू सुवनश्चित गदथाछ।
रप जरानकरारीकरा लरागग ककृ पयरा http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/
cultural-linguistic/center मरा जरानुहोस्। NCCLR लराई हेड स्रारथाको करायराल
था य (OHS),
बरालबराललकरा तररा पररिरार प्िरासन, स्वरास्थ्य तररा मरानि सेिरा वििराग, अनुदरान नं . 90HC0001
द्राररा सहरायतरा प्दरान गररएको छ।
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परिचय
िरणरारथी तररा आप्िरासी पररिरारहरू सं युक्त रराज्य अमेररकरा आउँ दरा लरालनपरालन गनदे क्मतरा,
सँ स्कृवतक कलरा, परम्पररा, र पराररिराररक अनुििहरू जतिरा गहनराहरू बोके र ल्राएकरा हुनछन।्
सं यक्त
ु रराज्य अमेररकरामरा रहकरा
े अधिकराि
ं आमराबिरा
ु हरू जतिै वतनीहरू पवन श्जम्मेिरार र आफनरा
बच्राको लरालनपरालनमरा ध्यरान हदइरहेकरा हुनछन्, र वतनीहरू आफनरा बरालबराललकराहरूलराई यस नयराँ
देिमरा सुरशक्त र सफल हुने अिसर प्दरान गनथा िरैे नै त्राग गरकरा
े हुनछन।् सँ गसँ गै, नि आगन्तुक
आमराबिरा
ु हरूले सयक्त
ं ु पररिरार, समुदराय, तररा मरातकृिगम
ू लगरायतकरा कररा
ु हरूमरा असरािरारण क्वत
बेहोरको
े अनुिि पवन गरकरा
े हुनछन् र वतनीहरूले आफनरा मरान्यतरा र पररपरारीहरूको तुलनरामरा
असरामरान्य लराग्ने नयराँ परम्पररा र जीिनिैलीहरू अपनराउनै पनदे हुनछ। सरारै िरणरारथी र आप्िरासी
पररिरारहरूले आफू लराई आिश्यक पनदे सरामुदराययक सेिराहरूमराधर पहुँ च पराउन सराँस्वतक,
कृ
िरावरक,
र व्यिहराररक बरािरा-अड्चनहरू परार गननैपनदे हुनछ, जबकी यतिरा सिरा
े हरूले पवन आफनो समुदरायकरा
निआगन्तुक पररिराहरूको बरारेमरा र वतनीहरूलराई रराम्ोसँ ग कसरी सेिरा प्दरान गनथा सहकनछ िन्ने बरारे
अवनिरायथा रूपमरा रराहरा पराउनु पदथाछ।
सरामुदराययक सं स्थराहरू र हडे स्रारथा करायथाक्रमहरूले सगै
ँ गमलेर कराम गदराथा िरणरारथी पररिरारहरूले
अवतररक्त सुवििराहरू पराउने गदथाछन।्
त्तिरा सुवििराहरूमरा वनम्न कु रराहरू पदथाछन:्
• शरणार्थी आमाबुवाहरूलाई सं यक्त
ु राज्य अमेररका आइसके पछि र्प छिटो काममा जान सक्षम
बनराउने के ्रिमरा-आिराररत प्रारम्भिक बराल विकरास सिरा
े हरूमराधर पहुँ च;

iv

• शशक्षा, पोषण, स्ास्थ्य, र मानससक स्ास्थ्यका क्षेत्रमा सम्पूण्ण पररवारका लागि ववस्तृत मपूल्ाङ्कन
तररा सेिराहरू; र
• पररवारलाई आफना बालबाछलकाहरूको शशक्षामा सं लग्न भई उनीहरूलाई आफना शैशक्षक
र रोजगरारीकरा लक्ष्यहरूमरा पुग्न मद्दत गनथा सहरायतरा प्दरान गनदे सहिरागीमूलक पराररिराररक
अिसरहरू।
िरासमरा, सं युक्त रराज्य अमेररकरा आइपुगेपलछ 5 िरथाकरा बरालबराललकरा िएकरा िरणरारथी आमराबिरा
ु हरू
हेड स्रारथा सिरा
े करा आम्रानीमरा-आिराररत योग्यतरा सम्बन्धी मरापदण्डहरू पूररा गनदेछन।् हेड स्रारथा
करायथाक्रमहरूले यो दिकरा
े
बढ्दरा सराँस्वतक
कृ
तररा िरावरक विविितरायक्त
ु समुदरायहरूलराई बढी महत्त्व
हदने िएकराले, प्रारम्भिक हडे स्रारथा/हेड स्रारथा र िरणरारथी पुनिराथास सम्बन्धी कराम गनदे वनकरायहरूले
प्दरान गनदे सुवििराहरू सबै सरामु छलङ्गथा छन।्
यो हराते पुस्तिकरा नि आगन्तुक आमराबिरा
ु हरूले जन्ेदेखि 5 िरथाकरा बरालबराललकराहरूलराई यो दिमरा
े
हुकराउन
था आफलरा
ू ई चराहहने आिरारिूत जरानकरारी प्राप्त गरकरा
े छन् िनी सवनश्
ु चित गनथा िरणरारथी तररा
आप्िरासी जनतरालराई सेिरा हदइरहेकरा प्रारम्भिक हेड स्रारथा/हेड स्रारथा करायथाक्रमहरू, िरणरारथी पुनिरासथा
र अन्य सरामुदराययक सं स्थराहरूकरा लरागग तयरार पराररएको धरयो। निआगन्तुकहरूलराई यो हरात-े
पुस्तिकरालराई आफै मरा उपयोगी लरागे पवन, यो मुख्यत: सरामुदराययक सिरा
े प्दरायक कमथाचरारीकरा लरागग
उनीहरूकरा िरणरारथी तररा आप्िरासी ग्राहकहरूसँ गै गमलरे प्योग गनथाकरा लरागग तयरार पराररएको हो।
यो हरात-े पुस्तिकरा अङ् ग्ेजी कम बोलन सक्ने /कम सराक्र निआगन्तक
ु आमराबिरा
ु हरू प्वत लशक्त छ।
प्राय: जहरल लराग्ने अििरारणराहरू यस हरात-पु
े स्तिकरामरा आिश्यक रूपमरा सरलीकत
कृ गरी सचचत्र प्तितु
गररएको हुनराले, स्ोत सरामग्ी िण्ड (पष्ठकृ 31 दखि
े 39 सम्म) ले सिरा
े प्दरायकहरूलराई यो हरात-े

परिचय
पुस्तिकराकरा आिरारिूत कु रराहरूको न्यनतरा
ू पूर्त गनथा चराहहने सश्जलै प्राप्त गनथा सहकने जरानकरारीहरू
प्दरान गदथाछ। यसकरा सरार,ै प्योगकतराहथा रूले BRYCS र NCCLR ले तयरार परारेको सहकाररता
टू लककट को अंिको रूपमरा रहेकरा पूरक “सुझराि परानराहरू” पराउनेछन।्

2) सुिक्ा ि सिक्ण:
ं
सयक्त
ं ु रराज्य अमेररकरामरा आमराबुिराहरू आफनरा बरालबराललकराहरूलराई घर शित्र
तररा बराहहर जहराँ िएपवन रेिदेि गनदे, र जन्न्नु अधघ र बराल्रािस्थरा िरर उनीहरूलराई हरावन
पुग्नबरार सुरशक्त रराख्े करायथाकरा लरागग श्जम्मिरा
े र मरावननछन।्

उत्कृ ट् पररणरामकरा लरागग, हरामी यो हरात-पु
े स्तिकरालराई मूलत: अनुििी निआगन्तक
ु आमराबिरा
ु र
सं यक्त
ु रराज्य अमेररकरामै जन्करा
े सोही जरावतकरा आमराबिरा
ु को सहकरायथामरा कमथाचरारीहरूद्राररा सञ्राललत
सराँस्वतक
कृ
र िरावरक रूपमरा उपयक्त
ु आमराबिरा
ु सहिरागी गवतविधि िरा करायथाक्रमहरूमरा प्योग गनथा
धसफराररस गदथाछौ।ं यतिरा गवतविधिहरूले िरणरारथी तररा आप्िरासी आमराबिरा
ु हरूलराई प्श्नहरू सोध्े,
नयराँ अभ्रास गनदे, र आफनो नयराँ देिको बसराईलराई सहज बनराउन आिश्यक पनदे सकराररात्मक
सहरायतरा िोज्े अिसरहरू प्दरान गदथाछन् (करायथाक्रम र अन्य सं सरािनहरू लगरायत आमराबिरा
ु सहरायतरा
समूहहरूको बरारेमरा रप जरानकरारीकरा लरागग BRYCS को नयाँ देशमा लालनपालन: निआरन्तक
ु
आमाबुिासर
ँ काम रन्गका लागर तयार पाररएको टलककट
ू
http://www.brycs.org/
documents/upload/RaisingChildren-Handbook.pdf नरामक प्कराि सरामग्ी
पढ्नुहोस)।
्

3) मार्गदश्गन तथा अनुशासन: चरालचरालन अनुसरार अनुिरासनकरा विधिहरू फरक-फरक हुन
सकछन्। सयक्त
ं ु रराज्य अमेररकरामरा िने प्रारम्भिक बराल्रािस्थराकरा सरामरान्य अनुिरासन विधिहरूमरा
सकराररात्मक कु ररामरा जोड हदने, सही र गलत व्यिहरार छु ट्राउने (असल बरारो देिराउने), र उमेर
अनुकूल वनयम र पररणरामहरू स्थरावपत गनदे लगरायतकरा कररा
ु हरू हुन।् सयक्त
ं ु रराज्यमरा के -कतिरा
कु रराहरू स्वीकरायथा छन् र के -कतिरा कु रराहरू अस्वीकरायथा छन् िन्ने बरारेमरा रराहरा हुनु जरूरी छ
जसले गदराथा नि आगन्तक
ु पररिरारहरू आफनरा पररिरारकरा लरागग उपयक्त
ु हुने विधिहरू अपनराउन
सकछन्। आफू ले पवन लगरातरार रूपमरा परालनरा गदराथा र रराम्ो व्यिहरार दिरा
े उँ दरा अनुिरासन अझ
प्िरािकरारी हुनछ।

यस सचचत्र हराते-पुस्तिकराले वनम्न छ कररा
ु हरूलराई महत्त्व हदनछ:
1) पारिवारिक स्ास्थ्य्यः आमराबिरा
ु हरू आफनरा बरालबराललकराको स्वरास्थ्य प्वत श्जम्मिरा
े र हुनछन।्
यसमरा स्वस्थ जीिनिैली, आहरार व्यिस्थरापन, सरसफराइ, र मुिको स्वरास्थ्य जतिरा विशिन्न
प्करासरकरा स्वरास्थ्य रक्रा प्वत समर्पत विशिन्न गवतविधिहरू पदथाछन।्

4) स्स्थ मस्तिष्कको ववकास: मस्तिष्कको विकरास हुने महत्त्वपूणथा अिधि िनेको जन्दखि
े े
5 िरथाको उमेर हो। आमराबिरा
ु हरू बरालबराललकराहरूलराई सकराररात्मक अन्तहक्रयरा
था , कररा
ु करानी,
सरल िेलहरू िेलने, पढ्ने, घर बराहहर गएर िेलने र वनयगमत गवतविधिहरूलराई धसकराईकरा
अिसरहरूको रूपमरा प्योग गनदे शिक्रामूलक तररा स्ू र्तदरायक अनुििहरू प्दरान गनदे करायथामरा
महत्त्वपूणथा िगमकरा
ू
िेल्दछन।् यतिरा हकधसमकरा प्रारम्भिक अनुििहरूले बरालबराललकराहरूको
मस्तिष्कको विकरास कसरी हुनेछ र उनीहरूले आफनो जीिनमरा विश्व सरामु कसरी अन्तहक्रथायरा
गनदेछ िन्ने कु ररालराई पूणथातयरा प्िरावित गदथाछन।्
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5) प्ािम्भिक शशक्ा तथा ववद्ालयका लागर तयािी: धसकराई जन्न्नरासरार सुरू हुनछ,
र विद्रालयमरा िरािी सफलतराकरा लरागग पहहलो 5 िरथा अत्न्तै महत्त्वपूणथा मरावननछ।
आमराबिरा
ु हरू बरालबराललकराहरूकरा पहहलरा र सबिन्रा
ै
महत्त्वपणथा
ू गुरू हुन् र आमराबिरा
ु हरूले नै
बरालबराललकराहरूसँ ग िरान्त िएर कु ररा गदनै सरारमरा समय वबतराएर र सरारमरा नयराँ कु रराहरूको
अन्ेरण तररा िोजी गदनै िेलहरू िेलेर उनीहरूमरा शिक्रा प्वतको आजीिन प्मको
े विकरास
गनथा सकछन्। सुत्,े नुहराउने, िरानरा िराने र हकररानरा पसलसम्म घुम्न जराने जतिरा हदनचयराहथा रूलराई
पररिरारको िराररा, मूल्, र मरान्यतराहरू धसकराउने तररा सञ्रार गनदे अिसहरूको रूपमरा प्योग गनथा
सहकनछ।
6) प्ािम्भिक बाल स्ाहाि तथा शशक्ा सेवासर
ँ सम्बन्ध: बराल स्राहरार र प्रारम्भिक शिक्रा
प्दरायकहरूसँ ग आमराबिु राको सं लग्नतरालराई जोड हदएको कु ररा के ही िरणरारथी र आप्िरासी
आमराबिरा
ु हरूकरा लरागग नौलो हुन सकछ। रप्ु ै दिहरूमरा
े
शिक्रालराई मुख्यत: शिक्कशिशक्कराहरूको श्जम्मेिरारीको रूपमरा ललइनछ। सयक्त
ं ु रराज्य अमेररकरामरा, बराल स्राहरार तररा
प्रारम्भिक बराल शिक्रा प्दरान गनदे सं स्थराहरूले आमराबिु रारूलराई बच्राको विकरास र शिक्राकरा
सरारसरारै करायथाक्रममरा सहक्रयतराकरा सरार सलग्न
ं हुन प्ोत्सराहहत गदथाछन्। यतिो हकधसमको
सं लग्नतरामरा बठकहरूमरा
ै
, आमराबिरा
ु -शिक्ककरा बीचमरा हुने सम्मलनहरूमरा
े
उपम्स्थत हुने, क्रिमरा
े
स्वयम् सेिकको कराम गनदे, र घरमरा पवन शिक्रा हदने र अन्य गवतविधिहरूमरा सलग्न
ं हुने कररा
ु हरू
पदथाछन।्

vi

यो सचचत्र हरात-े पुस्तिकरा अझै पवन विकरासको क्रममै छ। यसको विकरास क्रममरा हरामीले िरणरारथी
पुनिरासथा सिरा
े प्दरायकहरू, िरणरारथी नेतत्व,
कृ प्रारम्भिक हडे स्रारथा/हेड स्रारथा प्दरायकहरू, प्रारम्भिक
बराल शिक्रा तररा विकरास सम्बन्धी वििेरज्हरू, र स्वयम् िरणरारथी तररा आप्िरासी पररिरारहरूबरार
सहयोग प्राप्त गरेकरा धरयौं (स्वीकरारोक्क्त हनुे थाहोस)।
् हराम्ो लक्ष्य वनरन्तर रूपमरा हरात-पु
े स्तिकराको
विकरास गनुथा हो जसले गदराथा यो हराते-पुस्तिकरा अद्रािधिक र विशिन्न वनकरायहरू र वतनीहरूले सेिरा
प्दरान गनदे निआगन्तुकहरूकरा लरागग उपयोगी रहहरहनछ। यो हराते-पुस्तिकरा करायथा क्त्रमरा
े प्योग तररा
परीक्ण हुने हुँ दरा हरामीले तपराईंबरार वनरन्तर रूपमरा प्वतहक्रयरा प्राप्त गनदे आिरा ललएकरा छौ।ं िरािी
सं स्रणकरा लरागग जे-जवत सुझरािहरू छन् कपयरा
कृ ती सबलरा
ै ई info@brycs.org िरा ncclr@
bankstreet.edu मरा पठराउनुहोस।्

पारिवारिक स्ास्थ्य
िरानरा, आफनो िरीरको स्राहरार, सरसफराइ, दराँतको स्वरास्थ्य, र पयराप्त
था सुत्े
जतिरा—स्वस्थ जीिनिैलीकरा अभ्रासहरूले—पररिरारहरूलराई सबल रहन र
बरालबराललकराहरूको विकरास र शिक्रामरा सहयोग पुरयराउँछन्

प्सवपूवको
्ग स्ाहाि:
आमरा र बच्रालराई स्वस्थ रराख्, गिथािती महहलराहरूले वनम्न कु रराहरू गनुथा पदथाछ:
• माससक समय ताछलका अनुसार चिककत्सककहाँ जानुहोस।्
• चिककत्सकसि
ँ िभा्णवस्ा र बच्ाको वतृगधि-ववकासका बारेमा कु राकानी िनु्णहोस्।
• चिककत्सकसँ ि बच्ा जन्मिसके पछि िनु्णपनने तयारीका बारेमा कु रा िन्णहोस्।
• स्स् आहार र िभ्णवती मकहलाहरूले खाने ववशेष ककससमका शभटागमनहरू
िरानुहोस।्
• व्ायाम िनु्णहोस।्
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पारिवारिक स्ास्थ्य
स्ास्थ्य
बरालबराललकराहरू वबररामी पदराथा चचहकत्सक तररा नसहरूल
था े मद्दत गदछन।
था ्
बरालबराललकराहरूको वनयगमवत जराँच गरराउनु पदथाछ जसले गदराथा चचहकत्सकहरूले
उनीहरूको िकृगद्-विकरास जराच्नँ र िोपहरू हदन सकछन।्
• के ही महहनराको अन्तररालमरा बच्राहरूलराई “स्वरास्थ्य परीक्ण िेरघरार” करा
लरागग चचहकत्सककहराँ लैजरानु पदछ।
था
• 2 वष्ग वा सोरन्दा बढी उमेिका बरालबराललकराहरूलराई िरथामरा कम्तिमरा पवन
एक परक चचहकत्सककहराँ लैजरानु पदछ।
था
चचहकत्सककहराँ गएको समयमरा चचहकत्सकहरूले वनम्न कु रराहरू गनथा सकछन:्
• बच्ालाई ज्वरो वा दादरा
ु जस्ा रोिहरू लाग्न नकदने खोप कदन।
• तपाईंको बच्ाले राम्ोसँ ि देख्न र सुन्न सके को ि कक िै न भनी परीक्षण िन्ण।
• तपाईंको बच्ाको वतृगधि-ववकास राम्ोसँ ि भइरहेको ि भनी सुवनश्चित िन्ण।
• आफनो बच्ाका बारेमा तपाईंसँ ि भएका प्रश्नहरूको जवाफ कदन।
• तपाईंको बच्ा ववद्ालय जानका लागि तयार ि भनी सुवनश्चित िन्ण।
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सिसफाइ
परक-परक हरात िुनराले तपराईं र तपराईंको बच्रालराई वबररामी हुन र हकरराणहु रू
फै लनबरार बचराउनेछ।
• बालबाछलका (र वयस्क) ले बाकहरबाट आइसके पछि, खाना खानुअसि, र
िौचरालय प्योग गररसके पलछ सराबनु र मनतरातो परानीले हरात िुनुपछथा ।
• वयस्क व्क्क्तले बालबाछलका तर्ा शशशुहरूलाई हात धुन सहयोि िन्ण
सकछन्।
• बच्ाहरूलाई खोक्ा मुख र नाक िोप्े वा हाच्छुँ िदा्ण कु इनामा िनने
कु रराहरू धसकराउन सहकनछ।
कललला शशशुहरू: हरेक हदन बच्राको डरायपर छोपेको ठराउँ, अनुहरार, हरातहरू र
घराँरी सफरा गनुथाहोस्। तपराईंको बच्रालराई हरेक 2 देखि 3 हदनमरा नुहराइहदनुपनदे
हुन सकछ।
2 देखि 5 वष्ग उमेिका बालबाललकाहरू: बच्राहरूलराई रोरै हदनको
अन्तररालमरा, िरा उनीहरू फोहोर िएमरा िरा उनीहरूलराई सनम््रिन हक्रम
लगराइएको िए हरेक हदन नुहराइहदनुपनदे हुनसकछ।
बेबी स्राम्पु जतिरा आँिरा नपोलने सराबनु को प्योग गनुथाहोस्। विशिन्न मसलरा
तररा अत्तरहरू युक्त सराबनु हरूले बच्राको छरालरा िरा
आँिराकरा पोलन सकछन्। बरालबराललकराहरूले
नुहराउने पूरै अिधिसम्म उनीहरूको
हेरविचरार गनुथाहोस्। बच्रालराई
नुहराइहदन 15 गमनेरको समय
पयराप्त
था हुनछ।
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मुिको स्ास्थ्य
बच्राकरा दराँत र गगजराहरू हरेक हदन वबहरान र िरानरा िुिराइसकपलछ
े
सफरा गनुथा पदथाछ।
• शशशुहरू: गगजरा र पहहलरा दरातँ हरूलराई शिजेको सफरा ररालोले हेरक हदन 2 परक
सफरा गनुथाहोस्; पहहलो आहरार पलछ एकचोरी र अन्न्तम आहरार पलछ एकचोरी।
• 1 देखि 8 वष्ग उमेिका बालबाललकाहरू:
- दराह्राकरा दरातँ हरू दखिएपलछ
े
कोमल ररब्रसल
ू
े दरातँ मराझ्न सुरू गरराउनुहोस्।
- बच्राहरूलराई दरातँ मराझ्न सहयोग गनुथाहोस।्
- कोमल, बच्राको रू रब्रसमरा के रराउको दरानरा बरराबरको मरात्ररामरा मरात्र
फ्ोरराइड रू रपेस् प्योग गनुथाहोस।्
- बच्राकरा दरातँ र गगजराहरू स्वस्थ छन् छनन्
ै िनी सुवनश्चित गनथा बच्रालराई
1 वष्णको उमेरपछि वष्णमा एक देखख दईपटक
सम्म दन्तचिककत्सककहाँ
ु
लैजरानु पछ।था
सं यक्त
ु रराज्य अमेररकरामरा िरारराको परानी वपउनु सुरशक्त मरावननछ। परानीमरा िएको
ँ ै
फ्ोरराइडले दराँत सडन् हददन।
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बाल पोषण
तिनपरान
िातीको दधु शशशुहरूका लागि सबैभन्ा उत्तृ ष्ट आहार हो र यसले शशशुहरूलाई राम्ोसँ ि हुक्ण न र
स्वस्थ रहन मद्दत गदथाछ। बच्रालराई 6 महहनरा िरा सोिन्रा लरामो समयसम्म तिनपरान गरराउनु रराम्ो हुनछ।
साव्णजवनक स्ानहरूमा, र्ुप्रै अमेररकी आमाहरूले स्नपान िराउँ दा सलले िोप्े वा वनजी स्लमा जाने
गदथाछन।्
तिनपरान नगनदे शििुहरूले आइरनयुक्त फमुथालरा वपउनुपछथा । तपराईंको चचहकत्सकले कतिो हकधसमको फमुथालरा
प्योग गनदे िन्ने कु ररा बतराउनुहुनेछ। फमुथालराको गमश्रण बनराउन प्राके रमरा हदइएकरा वनददेिनहरूको परालनरा
गनुथाहोस्। तपराईंको चचहकत्सक िरा WIC वनकरायले* कवत फमुथालरा प्योग गनदे िन्ने सम्बन्धी प्श्नहरूको
जिराफ हदन सकछन।्
• जन्मदखि
े 1.5 वष्गसम्म: शििुहरूले “इच्रा अनुसरार” (िोकराएपलछ) िराने गदथाछन्। प्राय: 1.5
देखि 3 घण्रामरा उनीहरूलराई िोक लराग्ने गदथाछ।
• 4 देखि 6 महहनासम्म: यो उमेरमरा शििुहरूले ठोस िरानराहरू िरान ररालछन्। विशिन्न हकधसमकरा
िरानराहरूको मरात्ररा 8 देखि 24 महहनराको उमेरसम्म बढराउँ दै लैजरानुपछथा ।
• शशशुहरूलाई चचनी रवपएकरा पेयपदरारहरू
था वपउनु हुँ दैन। यहद उनीहरूलराई जुस हदनुपरयो िने, एक
हदनमरा आिरा जुस र आिरा परानी गमसराइ 4 देखि 6 औंस मरात्र वपउन
हदनुहोस।्

* िख्गररै पुनिासको
्ग व्यिस्था गमलाइएका
शरणार्थीहरू सं घीय मकहला, शशशू तर्ा बालबाललका
(WIC) सुविधाहरूका लागर योग्य हुनछन।्
http://www.fns.usda.gov/wic/

5

पारिवारिक स्ास्थ्य
पोषण
स्वस्थ िरानरा िरानराले र सहक्रय रहनराले तपराईंको िरीरलराई स्वस्थ रराखदछ।
बरालबराललकराहरूलराई हदनहुँ स्वस्थ िराजरा र विशिन्न हकधसमकरा िरानेकुरराहरू
िुिराउनु पदथाछ। हरेक हदन सहक्रय रहँ दरा पवन बरालबराललकरालराई स्वस्थ िजन प्राप्त
गनथा मद्दत पुग्दछ।
िरानराहरू
हरेक हदन कम्तिमरा पवन एकपरक सँ गै बसेर िरानरा िरानराले पररिरारलराई नश्जहकन
र पररिरारकरा मूल्-मरान्यतरा र परम्परराहरू बुझ्न मद्दत पुग्न सकछ।
• 1.5 दखख
े 5 वष्ण उमेरका बालबाछलकाहरूलाई हरक
े कदन तीन पटक खाना र
दईु वा तीन पटक स्स् खाजा खान कदनुपि्ण ।
- िरानरामरा अनराज; प्ोहरन (मरासु िरा गेडरागुडी); र पयराथाप्त मरात्ररामरा फलफू ल
तररा सरागपरात जतिरा मुख्य िराद्पदरारहरू
था समरािि
े हुनुपछ।था
- बालबाछलकाहरूले हरेक कदन दईु कप दधु (वा भटमासको दध,
ु िामलको
दध,
्ण
ु बदामको दध)
ु वपउनु पदि।
• कम चिल्ोपदार््ण भएको दधु र अन्य खानेकु राहरूले वयस्क र अछल ठपू ला
बरालबराललकराहरूलराई बढी तौलको हुन हददँैनन।्
• सबै बालबाछलकाहरूले हरेक कदन पढ्नलाई शक्क्त प्रदान िनने स्स् नास्ा
िरानु पदथाछ।
• पया्णप्त मात्रामा पानी वपउनु सम्ण
पू ्ण पररवारको लागि राम्ो हुनि।

6

पारिवारिक स्ास्थ्य
सुत्े ि बझन
ँ ु े बानी
बरालबराललकराहरूले पयराप्त
था मरात्ररामरा विश्रराम गनुथा जरूरी छ। बरालबराललकराहरूले धसक्न
र विद्रालय जरानकरा लरागग तयरार हुन सुत्ु जरूरी हुनछ।
• 0 देखि 6 महहनाको उमेि: शििुहरू हरेक हदन 13 देखि 20 घण्रा सुत्
सकछन्। ििरथा रै जन्करा
े शििुहरू िरानकरा लरागग हरेक 3 देखि 4 घण्रामरा
उठ्न सकछन।्
• 6 देखि 12 महहनाको उमेि: यो उमेरकरा शििुहरू हदउँ सो करीब 3 घण्रा र
रराती 9 देखि 11 घण्रासम्म सुत् सकछन्।
• 1 देखि 3 वष्ग: यो उमेरकरा बरालबराललकराहरू हरेक हदन 10 देखि 13
घण्रासम्म सुत् सकछन।् वतनीहरू 15 गमनेर देखि 1 घण्रासम्म विश्रराम गनथा
िरा हदउँ सो सुत् सकछन।्
• 3 देखि 5 वष्ग: यो उमेरकरा बरालबराललकराहरू हरेक ररात करीब 10 देखि 12
घण्रासम्म सुत् सकछन।् यहद उनीहरू पयराप्त
था सुतेकरा छन् िने उनीहरू हदउँ सो
नसुत् सकछन।् 15 देखि 30 गमनेरको विश्रराम समय लरािदरायी हुन सकछ।
रराती, कोही कोही आमराबिरा
ु हरूले बरालबराललकराहरूलराई अकवो हदन बराल स्राहरार
िरा वप्स्ू लमरा लगराउनकरा लरागग चराहहने लुगरा र अन्य कु रराहरू
तयरारी अिस्थरामरा रराख्े गदथाछन।्
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सुत्े समय
सुत्े तररा उठ् ने समय सिै ँ एउरै िएमरा बरालबराललकराको लरागग
रराम्ो हुनछ।
• सुत्ु पपूव्ण दातँ माझ्,े पैजामा लिाउने, कर्ा पढ्ने अर्वा िीत
गराउने जतिरा हक्रयराकलरापहरूको समयतराललकरा बनराउनुहोस।्
• बालबाछलकालाई हरेक कदन एउटै समयमा सुताउने िनु्णहोस।्
सुत्े समय बरालबराललकरालराई आफनो सकराररात्मक समझनरा,
कररा तपराईंको सँ स्कृ वतसँ ग सम्बन्न्धत गीतहरू गराएर
सुनराउनुहोस्।
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सुिक्ा ि सिक्ण
ं
घिमा सुिक्ा
पररिरारकरा सदस्हरूले आफनरा बरालबराललकराकरा लरागग घर
कसरी सुरशक्त रराख्े िन्ने बरारेमरा रराहरा पराउन सकछन।्
• हावनकारक वस्ुहरू बालबाछलकाले नभेटने् ठाउँ मा
रराख्होस।
ु ्
• शौिालय, भरयाङ, आिेनो, कहटर, तर्ा दराज बन्
रराख्होस
ु ् अरिरा कलललरा बरालबराललकराको पहुचिन्रा
ँ
रराढरा
रराख्होस।
ु ्
• बालबाछलकालाई रङ (पेन्ट) उपकाउने, कोट्ाउने अर्वा
वनकरालने जतिरा हक्रयराकलरापहरू गनथा नहदनुहोस् तररा हरात,
िेलौनरा, बोतलहरू सफरा गरी िुनुकरा सरारै रङ र िरा रङकरा
पत्रहरू जतिरा फोहोर कु रराहरू िएकरा झ्राल र िँ ुई सफरा
रराख्होस।
ु ्
• यकद तपाईंको बच्ाले के ही हावनकारक वस्ु मुखमा हाल्ो,
बँ श्झदैन, िरा सरास फे नथा समस्रा ियो िने तरून्त
ु 911 मरा
फोन गनुथाहोस।्
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सुिक्ा ि सिक्ण
ं
सडकमा सुिक्ा
ियस् व्यक्क्तहरूले बरालबराललकरालराई सडक परार गनथा मद्दत गनुथापदथाछ।
जेब्रराक्रधसङ अररातथा ् बरारो करारन् े ठराउँको प्योग गनुथाहोस्, र कलललरा
बरालबराललकरालराई पवन सडक परार गनुथा पूिथा "रोक्न, हेनथा, तररा सुन्न"
धसकराउनुहोस्।
कलललरा बरालबराललकराले ियस् व्यक्क्तहरूलराई सरारमरा नललई घर िन्रा
बराहहर जरानु हुँ दैन।
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सुिक्ा ि सिक्ण
ं
काि तथा ट्ाक्ीमा सुिक्ा
बाल सुरक्षा ससट तर्ा ससट बेल्टहरूले दि्णु टना हुँ दा िोट लाग्नबाट बिाउँ ि र धेरै
जतिो रराज्यहरूमरा करानूनले यी कु रराहरू अवनिरायथा मरानेको छ।
10 िरथािन्रा कम उमेरकरा बरालबराललकरालराई करारमरा एक्ै नछोड्नुहोस्।
सबै ियस् व्यक्क्तहरू तररा बरालबराललकराले धसर बेल्टको प्योग गनुथापदथाछ।
कलललरा बरालबराललकराले करारको पछराडीको वििेर बच्राहरूको लरागग
बनराइएको धसरमरा बस्पछ।
ु था
करारको धसरको पोश्जिन बच्राको उमेर अनुसरार हुनछ*:
• जन्म देखि 1 वष्गरन्दा मुवनका बालबाललका : एक िरथािन्रा
मुवनकरा बरालबराललकराको धसर सिै ँ पछराडीको धसर तफथा फकराथाएर
(पछराडी फकराएर)
था रराख्होस।
ु ्
• 1 देखि 3 वष्ग: यो उमेर शभत्रका बालबाछलकाको ससट जवत सक्ो
रराढरासम्म पछराडी फकराएर
था नै रराख्पदछ।
ु था
• 4 देखि 7 वष्ग: यो उमेर शित्रकरा बरालबराललकराले धसर बेल्ट (हरानदेस)
बराँिरे अगराडीको (धसिरा) धसरमरा बस्पद
ु थाछ।
बरालबराललकरा धसर बेल्ट (हरानदेस) बरािँ ी अगराडीको धसरमरा बस्े िइसके पलछ,
बुस्र धसरको प्योग गरी अगराडीको धसरमरा बस् पराउनेछन।् 13 िरथािन्रा कम
उमेरकरा बरालबराललकराले पछराडीको धसरमरा बस्पदछ।
ु था

*थसट व्यिस्थापन सम्बन्धी वनयमहरूको
बारेमा आफनो स्थानीय वनकायहरूलाई
सोध्ुहोस् र तपाईंको कार थसटले बच्ाको
उिाई तर्ा तौल सम्बन्धी मापदण्ड पूरा ररेको
छ कक छै न िनी हनुे ्गहोस।्
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सुिक्ा ि सिक्ण
ं
साव्गजवनक स्थानहरूमा सुिक्ा
बरालबराललकरालराई आफनो पररिरारले नचचनेको मरावनसहरूबरार
गमठराइ अरिरा उपहरारहरू नललने, र यहद कु नै व्यक्क्तले डरराउने
कोधसस गछथा िने आफु ले विश्वरास गनदे कु नै ियस् सदस्लराई
िन्नुपछथा िनी धसकराउनुहोस्।
बरालबराललकरा िएको ठराउँमरा आफु पवन िुम्परान नगनुथाहोस्
र अन्य व्यक्क्तहरूलराई पवन गनथा नहदनुहोस्।
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सुिक्ा ि सिक्ण
ं
बच्ाको िेिदेि
सके सम्म पणथा
ू समय आमराबिरा
ु ले नै आफनरा बरालबराललकराको रिदि
े े गनदे
अपेक्रा गररनछ। लछमेकीलराई बरालबराललकरा हेररहदनुहोस् िनी निन्रासम्म
ँ सम्म कहहल्ै पवन अरूको
तररा उनीहरूले हुनछ िनी जिराफ नहददरा
बरालबराललकरा हेनदे छनन।
ै ्
बरालबराललकराको रेिदेि सम्बन्धी प्त्क
े रराज्यकरा आ-आफनरा फरक-फरक
वनयमहरू हुनछन्। कलललरा बरालबराललकरालराई सुरशक्त रराख् यहराँ कही
े
सरामरान्य वनददेिनहरू हदइएकरा छनः्
• कछलला बालबाछलकालाई सुरशक्षत राख्न, उनीहरूको िर शभत्र तर्ा
बराहहर सिै ँ पररिरारकरा ियस् सदस्हरूले ध्यरान रराख्पद
ु थाछ।
• बच्ाको स्ाहारकता्णलाई आमाबुवा तर्ा पररवारको अन्य श्जम्मवार
े
सदस्हरूलराई कसरी सम्पकथा गनदे िनी तररा कु नै आकस्मिक घरनरा
घरेको िण्डमरा 911 मरा कल गनदे बरारे रराहरा हुनुपदथाछ।
• सयक्त
ं ु राज्यमा बालबाछलका 11 अर्वा 12 वषका
्ण नहुँ दासम्म
बच्राको रेिदि
े गनथा पराउँ दनन्
ै र 15 िरथाको नहुदरा
ँ सम्म निजरात शििु
तररा कलललरा बरालबराललकरालराई हेनथा पराउँ दनन।
ै ्
• कछलला बालबाछलकालाई ककहल्ै पवन एक्ै निोड्नुहोस।्
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सुिक्ा ि सिक्ण
ं
बालबाललकालाई हावनबाट सुिक्ा
बरालबराललकरालराई सही बरारोमरा ल्राउन तररा अनुिरासन धसकराउन सकराररात्मक
तररकाहरू अपनाउनुहोस्। यकद तपाईंलाई कनै
ु प्रकारको सल्ाह तर्ा मद्दत
चराहहनछ िने आफनो िरणरारथी पुनिरासथा वनकराय तररा बरालबराललकरा सिरा
े क्रि
े (हेड
स्रारथा) मरा सोध्हु ोस।्
बरालबराललकरालराई वनम्न चरार प्करारले हरावन पुग्न सकछ:
1. शािीरिक दर्वहाि:
वपरने् , लरात्तराले हरान्न,े दरातँ ले रोक्न,े िक्रा हदने
ु ्ग
हक्रयराकलरापहरू लगरायत बरालबराललकरालराई हरावन पुग्न सक्ने अन्य
हक्रयराकलरापहरूको करारण बच्रालराई चोरपरक लराग्नु।
2. बच्ाको बेवातिा: बच्रालराई एक्ै छोड्नु, बच्राको रिदि
े े नगनुथा; बच्राको
िरारीररक, िैशक्क, अरिरा चचहकत्सरा सम्बन्धी आिश्यकतराहरू पूररा नगनुथा
आहद यस शित्र पदथाछन।् गरीब हुदमरा
ँ ै आमराबिरा
ु ले बरालबराललकराको बेिरातिरा
गनुथा पछथा िन्ने हुँ दैन।
3. यौन दर्वहाि:
बच्रा तररा एउररा ियस् बीचको यौन सम्बन्धी
ु ्ग
करियाकलापलाई यौन दव्
ु ्णवहार भवननि।
4. मानससक दर्वहाि:
बरारम्बरार ठू लो स्वरले करराउने, नराम वबगरारेर बोलराउने,
ु ्ग
अरिरा बच्रालराई बहहष्करार गनदे जतिरा हक्रयराकलरापहरू यस अन्तगथात पदथाछन।्
सं युक्त रराज्यले बरालबराललकरालराई पुरयराइने यस प्करारकरा हरावनलराई गैर-करानूनी
मानेको ि। बच्ाको शरीरमा बाल दव््ण
ु िाउ अर्वा
ु वहार अन्ति्णत पन्ण सक्े कनै
चोरपरक लरागेको देखिएमरा शिक्क, चचहकत्सक, तररा सरामराश्जक करायथाकतराहरू
था
जतिरा वििेर व्यक्क्तहरूले ररपोरथा गनुथापदछ।
था
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मार्गदश्गन तथा अनुशासन
कलललरा बरालबराललकराले आफु ले मरागेको अरिरा महसुस गरेको कु ररा अरूलराई
रराहरा गरराउन विशिन्न तररकराहरू अपनराउँछन।् कलललरा बरालबराललकरालराई
आफु ले महसुस गरेको कु ररा अशिव्यक्त गनथा तररा व्यिहरारमरा सुिरार ल्राउनकरा
लरागग मद्दत चराहहनछ।
सकराररात्मक वनददेिन तररा उमेर अनुसरारको अनुिरासन सम्बन्धी के ही
उदराहरणहरू वनम्न प्करार छन।्
जन्मेदेखि 1.5 वष्ग
कलललरा बच्राहरूले उनीहरूलराई हराम्ो सहरायतरा चराहहएको छ िनी हरामीलराई
रराहरा गरराउन करराउने, रूने अरिरा चचच्राउने गदथाछन।्
• तत्ाल आवश्यकताहरू (खाना खुवाउने, डाइपर फे नने, सुताउने,
आरामपपूव्णक बसाउने, िुप लिाउने, बच्ासि
ँ खेलने) जवतसक्ो िाडो
ँ
पूररा गनुथाहोस।्
• हेरक कदन एउटै समयमा खेलने, नुहाउने, खाना खुवाउने तर्ा सुताउने
गनुथाहोस।्
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मार्गदश्गन तथा अनुशासन
1.5 देखि 2 वष्ग
बरालबराललकरा हुकथाँ दै जरादँ रा तररा उनीहरूको उमेरसँ गै, मरागथादिथान तररा
अनुिरासन पवन पररितथान हुनुपदथाछ।
• तपाईंको बच्ाले खराब व्वहार (धक्ा कदने, लात्ाले हान्न,े दातले
ँ
रोक्ने, झर्कने) देिराउँदरा, बच्रालराई यतिो हक्रयराकलराप गनथाबरार
रोक्ु होस् र जस्ै "यस्ो िनु्ण हुद
ँ ैन दाँतले टोक्ो भने दखि"
ु भनी
समझराउनुहोस।्
• के कारणले िदा्ण बच्ाले नराम्ो व्वहार देखाउँ दैि भनी वविार
गनुथाहोस।्
• बालबाछलकालाई अन्य िवतववसधका लागि वनदनेशन कदनुहोस।्
• बालबाछलकालाई आफनो कु रा अशभव्क्त िन्ण अर्वा उनीहरूको
आिश्यकतरा पूररा गनथा अन्य तररकरा देिराउनुहोस।्
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मार्गदश्गन तथा अनुशासन
2 देखि 5 वष्ग
बरालबराललकराले िरेै लछरो आफनो स्विराि बदलन तररा झर्कने अरिरा आिेगमरा
आउन सकछन।्
• तपाईंले उनीहरूबाट के अपेक्षा िनु्णभएको ि भनी बताउन सरल र िोटो
तररकराले समझराउनुहोस।्
• के कारणले िदा्ण बच्ाले नराम्ो व्वहार देखाउँ दैि भनी वविार िनु्णहोस्।
• र्प उपयुक्त करियाकलापको बारेमा भन्नुहोस्। जस्ै उदाहरणका लागि,
यहद तपराईंको बच्रालराई अकवो बच्राले िुईँमरा िके लछ िने, तपराईं आफनो
बच्रालराई उठराएर यतिो गनुथाको सट्रा बल फरालन िन्न सक्नुहुनछ।
• बच्ालाई अन्य दईु मध्े कु न काम िन्ण बढी मन ि भनी रोज्न कदनुहोस्।
जतिै उदराहरणकरा लरागग, कु नै सश्जलैसँग रुरन् े सरामरान चलराउने बरानी
हरराउनकरा लरागग, तपराईं आफनो बच्रालराई यसो िन्न सक्नुहुनछ, "वतमीलराई
ररिकसँ ग िेलन अरिरा पजल गमलराउन मन छ?"
• तपाईं आफनो बच्ाबाट जस्ो व्वहारको अपेक्षा िनु्णहुनि आफपू ले पवन
बच्रासँग त्तिै व्यिहरार गनुथाहोस।्
• सामान्य वनयमहरू बनाउनुहोस।्
• तपाईंको बच्ाले राम्ो व्वहार देखाएमा
स्राबरासी हदने तररा प्ोत्सराहन गनदे
गनुथाहोस।्

PUZZLE
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स्स्थ मस्तिष्कको ववकास
स्वस्थ मस्तिष्क विकरासकरा लरागग रराम्ो स्वरास्थ्यकरा सरारै रराम्ो सम्बन्ध हुनु वनकै
महत्पूण्ण ि। आफनो बच्ासि
ँ माततृ भाषामा बोलनुहोस।् दईु अर्वा सोभन्ा
बढी िरारराको बरारेमरा जरान्नु मस्तिष्कको लरागग रराम्ो मरावननछ।

ससक्नका लागर तयाि
वनम्न हक्रयराकलराप गरराएर हरेक हदन आफनरा बरालबराललकरालराई के ही नयराँ कु ररा
धसक्न मद्दत गनुथाहोस:्
• दैवनक करियाकलापहरू सके सम्म वनयगमत रूपमा िनने (खेलने, खाने, नुहाउने,
सुत्)े ।
• पाररवाररक परम्राित कराहरू
ु
(सिीत,
ं
कर्ा, िाडपव्ण
ँ हरू, माततृ भाषा) को
प्योगमरा ल्राउने
• सिै
ँ गमलरे काम िनने (जस्ै खाना पकाउने, भाडा
ँ धुने, खेलहरू खेलने तर्ा
गीत गराउँने)।
• आफनो बच्ाले भनेको कु रा ध्ान कदएर सुन्ने अर्वा कु रा िनने।
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स्स्थ मस्तिष्कको ववकास
बहु सम्ेदक ससकाई
ु , बोलने, सन्न,
बरालबराललकराले नयराँ कररा
ु हरू (छने
ु े स्वराद ररापरा पराउने, हनदेे ,
सुँघ्े जतिरा गवतविधि) धसक्नकरा लरागग िरीरको सम्पूणथा अंगहरूको प्योग
गनुथापदथाछ।
जन्ेदखि
े 2 िरसम्मकरा
था
बरालबराललकरालराई TV हेनथा नहदनुहोस्; यो
मस्तिष्कको विकरासकरा लरागग हरावनकरारक हुन सकछ।
2 िरथािन्रा मराधरकरा बरालबराललकरालराई िरेै समयसम्म TV हेनथा तररा
कमप्ुरर गेम िेलन नहदनुहोस।्
तपराईंकरा बरालबराललकराले हेनदे करायथाक्रम उनीहरूकरा लरागग सही छ िनी
सुवनश्चित गनथा उनीहरूले के हेदनै छन् िनी ध्यरान हदनुहोस्।
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प्ािम्भिक शशक्ा तथा ववद्ालयका लागर तयािी
तपराईंको बरालबराललकराले जन्देखि 5 िरथा शित्रको उमेरमरा धसके करा कु रराहरूले
उनीहरूको आगरामी िैशक्क सफलतरामरा महत्त्वपूणथा िूगमकरा िेलछन्।
• आमाबुवा बालबाछलकाका प्रर्म र सबैभन्ा राम्ो शशक्षक हुन्।
उनीहरूले आफनरा बरालबराललकरासँ ग सँ गै समय वबतराउँ दरा महत्त्वपूणथा
सीपहरू धसकराउँ छन्।
• जमिदेखख 5 वष्णसम्मका यी सकारात्मक प्रभावहरूले बालबाछलकालाई
विद्रालयकरा लरागग तैयरारीमरा मद्दत गदथाछन्।
• आफनो माततृ भाषाको बारेमा राम्ो ज्ान भएका बालबाछलकाले
विद्रालय पवन रराम्ो गनथा सकछन्।
तपराईंको बच्राको चचवतत्सकले तपराईंको बच्रा कवत लछरो बढ्दैछ तररा
ससक्ैि भनी र्ाहा पाउन मद्दत िन्ण सकिन्।
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प्ािम्भिक शशक्ा तथा ववद्ालयका लागर तयािी
सामाशजक तथा मानससक ववकास
बरालबराललकराले आफनो आमराबुिरा तररा अन्य ियस् सदस्हरूसँ गको स्ेहपूणथा
सम्बन्ध मराफथात सम्बन्धहरूको बरारेमरा जरान्न सकछन्। आफनरा अनूिुवतहरू व्यक्त
गनथा सक्ने, िरािनराहरू मराधर वनयन्त्रण गनथा सक्ने, तररा अन्य व्यक्क्तहरूसँ ग घुलगमल
हुन सक्ने बरालबराललकरा विद्रालय तररा जीिनमरा बढी सफल हुने गदथाछन्।
बरालबराललकराले वनम्नललखित कु रराहरूको बरारेमरा जरान्नु आिश्यक छ:
• उनीहरूबाट के अपेक्षा िररएको ि।
• आफना अनपूभुवतहरू अशभव्क्त िन्ण तर्ा अन्य व्क्क्तहरूसँ ि कु राकानी िन्ण
(जतिै िरान्त व्यिहरार देिराउनु, गमलेर िेलनु, अरूलराई परालो हदनु, बराडँ ्नु,
अरूलराई मद्दत गनु,था सरामरान्य वनयमहरूको परालनरा गनु)।
था
• उनीहरू सही िददैिन् भनी प्रशं सा सुन्नु।
• वयस्क व्क्क्तहरूको असल व्वहारहरूको बारेमा सुन्नु तर्ा ध्ान कदनु।
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राषा तथा साक्िता ववकास
जन्देखि 5 िरथा शित्रमरा, बरालबराललकरामरा सुन्ने तररा कु ररा गनदे सीपको विकरास
हुनछ। यी सीपहरू बरालबराललकरालराई अरू मरावनसहरूसँ ग कु रराकरानी गनथा धसक्न र
पढ्न तररा लेख्मरा मद्दतगरार बन्नेछन्। बरालबराललकराले नयराँ कु रराहरू आफनो मरातकृ
िराररामरा धसक्नराले कु नै पवन कु रराहरू लछट्ै धसक्न सकछन्। िरे ै िरारराहरू बोलने
बरानीले बरालबराललकराको मस्तिष्कको तीव्र विकरासमरा मद्दत गदथाछ।
जन्मदेखि 3 वष्गसम्म
• कदनभरी आफनो बच्ासँ ि कु रा िनने िनुहोस्
्ण ।
• आफनो बच्ाको आवाज तर्ा शब्द सुनेर बुझ्े प्रयास िनुहोस्
्ण । तपाईंको
बच्ाले वनकालने आवाज तर्ा शब्द दोहोरयाउनुहोस्
• आफु ले कदनभरी िरररहेको कामको बारेमा कु रा िददै बच्ालाई नयाँ-नयाँ
शब्दहरू ससकाउनुहोस्।
• राइम, िीत तर्ा कु नै भावद्ारा आफनो बच्ालाई भाषा ससकाउनुहोस्।
• आफनो बच्ालाई चित्र देखाएर, ककताब पढाएर, िुकडयाहरू खेलाएर,
अरिरा अन्य ितिुहरूको प्योग गरी कररा सुनराउनुहोस्।
• आफनो बच्रालराई अनूिुवतकरा सरार,ै अझ रोचक ढङ्गमरा हकतराब
पढेर सुनराउनुहोस्।
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प्ािम्भिक शशक्ा तथा ववद्ालयका लागर तयािी
3 देखि 5 वष्ग
• िरमा माततृ भाषा बोलने िनु्णहोस्।
• बालबाछलकासँ ि ववद्ालयमा माततृ भाषा र अङ् ्ेजी भाषा बोलने िनु्णहोस्।
• दवु ै भाषाहरूमा नयाँ-नयाँ शब्दहरू प्रयोि िनने िनुहोस्
्ण ।
• दवु ै भाषामा िीत िाउने, राइम ससकाउने तर्ा कर्ाहरू सुनाउने िनुहोस्
्ण ।

ABC

• बालबाछलकालाई दवु ै भाषामा तपाईंलाई कर्ा सुनाउन भन्नुहोस्।
• चित्रहरू भएको पुस्कका सार्ै दवु ै भाषामा लिु कर्ा, राइम, कववताहरू र
िणथामरालराको पुतिक प्दरान गनुथाहोस्।
• चित्र कोन्ण तर्ा लेख्न ससकाउनका लागि बच्ालाई माक्ण र, रङ्ीन पेन्सिल, र
करागज हदनुहोस्।
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प्ािम्भिक शशक्ा तथा ववद्ालयका लागर तयािी
ससकाई सम्बन्धी अवधािणाहरू
पररिरारकरा सदस्हरूले बच्रालराई कु नै पवन कु ररामरा ध्यरान हदन, सकृजनिील तररा
श्जज्रासु बन्नमरा मद्दत गनथा सकछन्। यी सीपहरू बरालबराललकरालराई विद्रालय तररा
जीिनमरा कराम लराग्नेछन्।
बच्रालराई नयराँ कु रराको बरारेमरा धसकराउने तररकराहरू:
• ववशभन्न वस्ुहरू बारेमा भन्ने तर्ा मावनसहरूसँ ि अन्तकरि्ण या िराउने।
• बालबाछलकालाई कु नै पवन कु रा आफै रोज्न कदनुहोस्, जस्ै खेलौना तर्ा
आफु ले लगराउने लुगरा रोज्े।
• उनीहरूले सुरू िरेको काम पपूरा िन्ण मद्दत िनुहोस्
्ण ।
• बाबाछलकालाई प्रश्न सोध्न प्रोत्साकहत िनुहोस्
्ण ।
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• उनीहरूले िरेको प्रयासमा ध्ान कदनुहोस् तर्ा त्यसको प्रंशसा िनु्णहोस्।
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ज्ानको ववकास तथा सामान्य ज्ान
आफनो बच्राको श्जज्रासरा तररा धसकराई िैलीको प्ोत्सराहन गरी हरेक हदन बच्राको ज्रानको विकरास
गनथा मद्दत गनदे। तपराईंले:
• खेलौनाहरूको रङ, आकार, तर्ा आकतृ वतको बारेमा भन्न तर्ा ययनीहरूको बीिमा तुलना िन्ण
सक्नुहुनछ।
• खेलौनाहरू िन्न, मापन िन्ण तर्ा गमलाउन सक्ु हुनि।
• खेलौनाहरूलाई अलि-अलि िरी पपून: एकसार् गमलाएर राख्न सक्ु हुनि।
• हरेक ववशभन्न सामानहरूको प्रयोि िन्ण ससकाउनुहोस्, जस्ै काइँ यो अर्वा दाँत माझ्े ब्रश।
उमेर अनुसरारको सुझराि:
• जन्मदेखि 1.5 वष्गसम्म: बच्राहरूसँ ग घर शित्र तररा घर बराहहरकरा ितिुहरूको आकरार,
आककृ वत, तररा रङ लगरायत उनीहरूको िररपरर िएकरा कु रराहरूको बरारेमरा कु ररा गनुथाहोस्।
फरक-फरक रङ, आकरार, तररा फरक बनरािर िएकरा िेलौनरा तररा ितिुहरूको प्योग
गनुथाहोस्, जतिै बज्े तररा हरातले दबराउदरा आिराज वनकरालने िेलौनरा, कपडराको िेलौनरा, र
नरम रबरको बलहरू।
• 1.5 देखि 3 वष्ग: तपराईंले हरेक हदन गनदे हक्रयराकलरापहरूको बरारेमरा आफनो बच्रासँ ग
कु ररा गनुथाहोस्। कु नै पवन कराम हरामी "हकन" गछछौं िनी समझराउनुहोस्, जतिै "हरामी िँ इु
हकन बढराछछौं? फोहोर सफरा गनथा िनी िन्नुहोस्।"
• 3 देखि 5 वष्ग: तपराईंको बच्रालराई विगतमरा धसके करा कु रराहरू तररा घरनराहरूको
बरारेमरा मिरण रहोस िन्नकरा लरागग "वतमीलराई यराद छ.....?" िन्ने जतिरा िेल िेली
तररा विगतमरा िएकरा कु रराहरूको बरारेमरा कु रराकरानी गनुहोस्
था ।
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शािीरिक ववकास
मरासं पेिीको तीव्र विकरास, उमेर अनुसरारको तौल करायम रराख्, तररा िरीरकरा अंगहरू
सन्तुलनमरा रराख् दैवनक िरारीररक हक्रयराकलराप (अभ्रास) वनकै महत्त्वपूणथा छ।
दैवनक िरारीररक हक्रयराकलराप:
• जन्मदेखि 1.5 वष्गसम्म: बच्रालराई दैवनक रूपमरा सश्जलैसँग यतरा-उतरा पल्टन हदने।
• 1.5 देखि 3 वष्ग: प्त्ेक हदन 60 देखि 90 गमनेर िरारीररक हक्रयराकलराप गरराउने।
• 3 देखि 5 वष्ग: प्त्ेक हदन 60 देखि 120 गमनेर िरारीररक हक्रयराकलराप।
बरालबराललकराले विद्रालयमरा िरीरकरा प्त्ेक अंग प्योग हुने िराले सबै िरारीररक
हक्रयराकलराप गनुपछथा
था ।
ठू ला मांसपेशीहरू प्योर हुने हरियाकलापहरू: यतरा-उतरा पम्ल्टनु, उशिनु, घचस्ने, हहडँ ्ने,
दौड्ने, चढ्ने, र बल फरालने तररा समरात्े।
साना मांसपेशीहरू प्योर हुने हरियाकलापहरू अन्तर्गत: स-सरानरा सरामग्ीहरू मराधर
उठाउने, रङ्ीन पेन्सिल, पेन्सिल, वा कप समात्े, प्ास्टिकका टुरिाहरू गमलाउने,
विशिन्न दरानराहरूको मरालरा बनराउने, ढोकरा िोलन सक्ने, चचत्र बनराउने अरिरा लेख्े, गमचेको
वपठोबरार विशिन्न आककृ वतहरू बनराउने, र पजल गमलराउने आहद हक्रयराकलरापहरू पदथाछन्।
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प्ािम्भिक बाल स्ाहाि तथा शशक्ामा सामेल हुनु
तपराईंको समुदरायमरा बराल स्राहरार सेिराहरूको बरारेमरा जरान्नकरा लरागग
िरणरारथी पूनिरासथा वनकरायमरा सम्पकथा गनथाहोस्। सं युक्त रराज्यमरा
विद्रालय जरान उमेर नपुगेकरा बरालबराललकरालराई आमराबुिराहरूले
वनयगमत रेिदेि गनुपदथा
था छ। कराम गनदे आमराबुिराहरूले आफनरा
बरालबराललकराकरा लरागग बराल स्राहरार सम्बन्धी सेिराहरूको बरारेमरा
जरानी रराख्ुपदथाछ। हेरक समुदरायमरा बराल स्राहरार तररा िुल्क
फरक-फरक प्करारको हुनछ। अलथी हेड स्रारथा तररा हेड स्रारथा
करायथाक्रमहरूले बच्राको विकरास तररा धसकराई सम्बन्धी सेिराहरूकरा
सरारै बराल स्राहरार सेिराहरू पवन प्दरान गदथाछ।
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B

C

नयराँ करायथाक्रम तररा नयराँ विद्रालयमरा िनराथा हुँ दरा बरालबराललकरा
तररा आमराबुिराहरूलराई के ही समस्राहरू देखिन सकछन्।
बरालबराललकरालराई नयराँ िरातरािरणमरा घुलगमल हुन सहरायतराकरा
लरागग अलथी हेड स्रारथा तररा हेड स्रारथा, बराल स्राहरार करायथाक्रमहरू, र
स्थरानीय हकन्डरगरारदेनको मद्दत ललनुहोस्।
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प्ािम्भिक बाल स्ाहाि तथा शशक्ामा सामेल हुनु
बाल स्ाहाि तथा शशक्ा सेवासँ रै परिवािको
सं लग्नता
हेड स्रारथा जतिरा बराल स्राहरार तररा शिक्रा प्दरायक र करायथाक्रमहरूले
आमराबुिराहरूलराई सहक्रय रूपमरा आफनो करायथाक्रमहरूमरा सहिरागी हुन
प्ोत्सराहन हदनछ। जब आमराबुिराहरू आफनरा बरालबराललकराको शिक्कलराई
िेरछ
् न् तररा आफनो बरालबराललकराको विद्रालय िरा बराल स्राहरार
करायथाक्रमममरा सहिरागी हुनछन्, बरालबराललकराले अझ बढी रराम्री धसक्न
सकछन्।
आमराबुिराहरूलराई बैठकहरूमरा सहिरागी हुन, विद्रालय तररा आफनो
घरमरा शिक्कहरूसँ ग िेर गनथा, िरा के ्रिमरा स्वयं सेिक बन्न आग्ह गनथा
सहकनेछ।
शिक्कहरू अरिरा अन्य करायथाक्रमहरूकरा कमथाचरारीहरूलराई िेरद् रा, तपराईं
सँ िै दोिरारेको लरागग आग्ह गनथा सक्नुहुनेछ।
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सन्दर्ग तथा स्ोत सामग्रीहरू
1. पारिवारिक स्ास्थ्य (पृष्ठ 1-8)

स्ास्थ्य, सिसफाई (पृष्ठ 2-3)

प्सवपूव्ग स्ाहाि (पृष्ठ 1)

रोग वनयन्त्रण तररा रोकरराम के ्रि—“आमराबुिरा: सुरशक्त तररा स्वस्थ बच्रा हुकराथाउने बरारेमरा आिरारिूत
कु रराहरू।” http://www.cdc.gov/family/parentabc/
“स्ेवनि िराररामरा पररिरार स्वरास्थ्य जरानकरारी।”
http://www.cdc.gov/spanish/vidasaludable/etapas.html
“स्ेवनि िराररामरा जीिनकरा चरणहरू र वििेर जनसङ् ख्यरा।”
http://www.cdc.gov/spanish/etapas/
“बराल स्राहरार र विद्रालयको सम्बन्धमरा प्वतरक्ण िोप सम्बन्धी मरापदण्डहरू।” http://www.
cdc.gov/vaccines/parents/record-reqs/childcare-school.html

रोग वनयन्त्रण तररा रोकरराम के ्रि (Centers for Disease Control and Prevention)—
गिरािथा स्थरा अधघ र गिरािथा स्थरा दौररान जन् दोर उत्पन्न हुन नहदने।http://www.cdc.gov/
ncbddd/birthdefects/prevention.html
स्ेवनि िराररामरा।
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/birthdefects/prevention.html
आकस्मिक तररा सरामुदराययक स्वरास्थ्य पहुँ च (Emergency & Community Health
Outreach)—प्सिपूिथा स्राहरारको बरारेमरा अनलराइन शिहडयोहरू; ह्मङ, िमेर, लराओ, सोमराली,
स्ेवनश र शभयतनामी भाषाको शभकडयोका लागि दायाँपट्ी रहेको भाषाको छलङ्कमा क्क्क िनु्णहोस्।
http://www.echominnesota.org/library/prenatal-health
Kaiser Permanente—िभा्णवस्ा तर्ा प्रसवपपूव्ण अवस्ा बारे जानकारी; मासर्ल्ो दायाँ
कु नराको स्ेवनि आइकन। https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/
pregnancy
सं युक्त रराज्य स्वरास्थ्य तररा मरानि सेिरा वििराग (Department of Health and Human
Services)—प्सिपूिथा स्राहरार बरारे उपयोगी जरानकरारी।http://www.womenshealth.
gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.cfm
स्ेवनि िराररामरा। http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/birthdefects/
prevention.html

गमनेसोटा बाल अस्ताल तर्ा क्क्वनक—अङ् ्ेजी, ह्ोङ, सोमाली वा स्ेवनश भाषामा वबरामी/
पररिरारकरा लरागग विशिन्न स्वरास्थ्य विरयहरूमरा िैशक्क सरामग्ी। http://www.childrensmn.
org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp#PFSDocListB%20multilingual%20
health%20materials
टोरोन्टो सामुदाययक जीवनयापन (Community Living Toronto) (क्ान्ा)—ववद्ालय
जराने उमेर पूिथा स्वरास्थ्य, सरसफराई तररा बोलीचरालीको विरयमरा अनुिराद गररएकरा जरानकरारीमूलक
सरामग्ीहरू; अरवबक, चचवनयरा,ँ फरासथी, फ्े न्च, इरराललयन, कोररयराली, पचुथागराली, सोमराली, स्ेवनि,
तािालि, तागमल, टर्कश, उद्णु र शभयतनामी भाषाम उपलब्ध िन्। http://connectability.
ca/2011/03/02/foreign-language-tip-sheets/
प्रारम्भिक बराल्रािस्थरा अनुसन्धरान प्वतष्ठरान (Early Childhood Research Institute)
को सरास्
ँ कृ वतक तररा िराररागत दृवट्ले उपयुक्त सेिराहरू (Culturally and Linguistically
Appropriate Services (CLAS))—अम्राररक, क्राम्बोहडयन, चचवनयरा,ँ अङ् ग्जी,
े फरासथी,
ह्मङ, हङ्गे ररयन, कोररयराली, लराओ, पोललि, रधसयन, स्ेवनि, शियतनरामी िराररामरा पररिरारकरा लरागग
ब्रोशुर, हातेपुस्स्का, शारीररक तर्ा मानससक ववकासका स््रिवनङहरू उपलब्ध िन्। http://www.
clas.uiuc.edu/special/childfind/index.html
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सन्दर्ग तथा स्ोत सामग्रीहरू
KidsHealth—बराल स्वरास्थ्य सम्बन्धी जरानकरारी।
http://kidshealth.org/parent/
स्ेवनि िराररामरा। http://kidshealth.org/kid/centers/spanish_center_esp.html
ररावट्रिय स्वरास्थ्य प्वतष्ठरान (National Institutes of Health)—बच्राको िरारीररक स्वरास्थ्य
जराचँ , िीरथा दरायरापँ ट्ी रहेको स्ेवनि आइकन मराफथात। http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/ency/article/001928.htm
हेड स्रारथाको करायरालय—ररा
था
वट्रिय स्वरास्थ्य के ्रि
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health
स्ेवनि िराररामरा स्वरास्थ्य जरानकरारी।
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/espanol
मुिको स्ास्थ्य (पृष्ट 4)
फटि्ण फाइफ (First 5) स्ान्टा क्ारा काउन्टी—अङ् ्ेजी, स्ेवनश र शभयतनामी भाषामा मुखको
स्वरास्थ्य सम्बन्धी जरानकरारी। http://www.first5kids.org/health/children_dental
ररावट्रिय मरातकृ तररा शििुको मुिको स्वरास्थ्य सं सरािन के ्रि (National Maternal and Child
Oral Health Resource Center)—अङ् ग्ेजी र स्ेवनि िराररामरा हेड स्रारथा सम्बन्धी
सं सरािनहरू। http://mchoralhealth.org/publications/list.php
पोषण (पृष्ठ 5-6)
ररावट्रिय स्वरास्थ्य प्वतष्ठरान—बराल पोरण।
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childnutrition.html
स्ेवनि िराररामरा। http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
childnutrition.html
सं युक्त रराज्य ककृ वर वििराग (United States Department of Agriculture
(USDA))—पोरण तररा सूचनरा के ्रि (स्वस्थ िरानपरान, म््रिवनङ तररा आंकलन, WIC);
“Search” (अररातथा ्, िोज) विन्डोमरा िरारराको नराम लेिेर अनुिराहदत सरामग्ीहरू िोज्ुहोस्। http://
www.fns.usda.gov/
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सुत्े तथा हहडँ न् े, सुत्े समय (पृष्ठ 7-8)
गमनेसोररा स्वरास्थ्य वििराग—अङ् ग्ेजी, ह्मोङ, सोमराली र स्ेवनि िराररामरा शििुलराई सुरशक्त रूपमरा
सुतराउने सम्बन्धी जरानकरारी। http://www.health.state.mn.us/divs/translation/
index.html
ररावट्रिय वनद्रा प्वतष्ठरान (National Sleep Foundation)—बच्राहरूको वनद्रा।
http://www.sleepforkids.org/
बच्राहरूको वनद्राको बरारेमरा जरान्नहोस्
ु । http://www.sleepforkids.org/html/tp.html
स्ेवनि िराररामरा। http://www.sleepforkids.org/html/spsheet.html

2. सुिक्ा (पृष्ठ 9-14)
ररावट्रिय अपरराि रोकरराम परररद् (National Crime Prevention Council)—सुरक्रा
सम्बन्धी विशिन्न समस्राहरूको विरयमरा आमराबुिराहरूकरा लरागग स्ोतसरािनहरू।http://www.
ncpc.org/topics/by-audience/parents
स्ेवनि िराररामरा। http://www.ncpc.org/topics/by-audience/en-espanol
घिमा सुिक्ा (पृष्ठ 9)
रोग वनयन्त्रण तररा रोकरराम के ्रि—बरालबराललकराहरूमरा विरराक्ततरा तररा चोरपरकहरूको रोकरराम।
http://www.cdc.gov/family/parentabc/
आफनरा वप्यजनहरूको सुरक्रा गनुथाहोस्: बरालबराललकरालराई चोरपरक लराग्नबरार जोगराउन सहकनछ।
http://www.cdc.gov/safechild/
स्ेवनि िराररामरा सुरशक्त तररा स्वस्थ बच्रा हुकराथाउने बरारेमरा सुझरािहरू।
http://www.cdc.gov/family/parenttips/tips-sp.pdf
अकु पेशनल नलेज इन्टरनेशनल—अङ् ्ेजी, बोचनियन, चिवनयाँ, फासथी, फ्े न्च, ह्ङ, रससयन, सोमाली,
स्ेवनश, उद्णु र शभयतनामी भाषामा बालबाछलका छलडको सम्क्ण मा आउने बारेमा जानकारीमपूलक
सरामग्ीहरू। http://www.okinternational.org/lead-paint/Resources

सन्दर्ग तथा स्ोत सामग्रीहरू
"अपराङ्गतरा िरा स्वरास्थ्य स्राहरार आिश्यकतराहरू िएकरा बरालबराललकराहरूकरा लरागग आकस्मिक तयरारी"
सहहत सरामरान्य सुरक्रा जरानकरारी, स्ेवनि िरारराको अनुिरादको सरारमरा। https://tn.gov/health/
article/disaster-resources-by-keyword
Safe Kids USA—उमेर िगथा अनुसरार सुरक्रा सम्बन्धी आिरारिूत कु रराहरू।
http://www.safekids.org/safety-basics/big-kids/at-home/?gclid=CM2pz9
vvrK0CFYJdtgodQWJZKA
अङ् ग्ेजी र स्ेवनि िराररामरा िैशक्क सुझराि सरामग्ीहरू।
http://www.safekids.org/listing/tip
सडकमा सुिक्ा (पृष्ट 10)
रोग वनयन्त्रण तररा रोकरराम के ्रि—सुरक्रा उपरायहरू।
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/kidswalk/pdf/section11.pdf
स्ेवनि िराररामरा सडक सुरक्रा सम्बन्धी सरामग्ीहरू। http://www.cdc.gov/spanish/
especialesCDC/SeguridadPeatones/
राडी ि ट्ाक्ीमा सुिक्ा (पृष्ठ 11)
ररावट्रिय रराजमरागथा ररिराहफक सुरक्रा प्िरासन (National Highway Traffic Safety
Administration)—पैदलयरात्ररा गदराथा बरालबराललकराको सुरक्रा। http://www.nhtsa.gov/
ChildPedestrianSafetyCurriculum
सबैिन्रा तल स्ेवनि िरारराको सं सरािन ट्राबको सरारमरा बरालबराललकरा सुरक्रा धसर।
http://www.nhtsa.gov/Safety/CPS
Safe Kids USA—गराडी शित्र र िररपरर बरालबराललकराहरू। http://www.safekids.org/
safety-basics/safety-guide/kids-in-and-around-cars/
चचवनयरा,ँ फ्े न्च, कोररयन, स्ेवनि, तरागरालग, शियतनरामी िराररामरा गराडीको धसरमरा सुरक्रा सम्बन्धी
आिरारिूत कु रराहरू। http://www.safekids.org/educators/educational-tipsheets.html

साव्गजवनक स्थानहरूमा सुिक्ा (पृष्ठ 12)
The Learning Community—अपररचचत व्यक्क्तबरार सुरक्रा।
http://www.thelearningcommunity.us/resources-by-format/tips-forparents/stranger-danger.aspx
हरराएकरा तररा िोरणमरा परेकरा बरालबराललकराकरा लरागग ररावट्रिय सेिरा के ्रि (National Center
for Missing and Exploited Children)। http://www.missingkids.
com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_
US&PageId=2814
स्ेवनि िराररामरा स्ोत सरामग्ीहरू। http://www.missingkids.com/missingkids/
servlet/ResourceServlet?LanguageCountry=es_US&PageId=0
बच्ाको िेिदेि (पृष्ठ 13)
बराल कल्राण सूचनरा के ्रि (Child Welfare Information Gateway)—आफनो बच्रालराई घरमरा
एक्ै छोड्ने। http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone.cfm
स्ेवनि िराररामरा।
http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone_sp.cfm
KidsHealth—आफनो बच्रालराई घरमरा एक्ै छोड्ने।
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/home_alone.html
बराल िोरण रोकरराम अमेररकरा (Prevent Child Abuse America)—बच्रालराई घरमरा एक्ै
छोड्दरा अपनराउनुपनदे सुरक्रा उपरायहरू।
http://preventchildabuse.org/resource/home-alone-tips-to-ease-yourmind-when-children-are-alone-at-home/
बरालबराललकरालराई हरावनबरार सुरक्रा (पकृष्ठ 14)
बराल िोरण रोकरराम अमेररकरा—बराल िोरण तररा उपेक्राको बरारेमरा उपयोगी जरानकरारी। http://
preventchildabuse.org/resources/
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सन्दर्ग तथा स्ोत सामग्रीहरू
3. मार्गदश्गन तथा अनुशासन (पृष्ठ 15-17)
रोग वनयन्त्रण तररा रोकरराम के ्रि—सकराररात्मक परालनपोरण सम्बन्धी सुझरािगरू। http://www.
cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/index.html
स्ेवनि िराररामरा। http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/
positiveparenting/index.html
हेड स्रारथा समरािेिीकरण के ्रि (Head Start Center for Inclusion)—वििेर
आिश्यकतराहरू िएकरा बरालबराललकराकरा आमराबुिराकरा लरागग सूचनरामूलक पराररिराररक िेबपकृष्ठ। http://
depts.washington.edu/hscenter/families
अङ् ्ेजी र स्ेवनश भाषामा अपठे रो बानी व्वहार सम्बन्ी सुझावहरू।
http://depts.washington.edu/hscenter/challenging
गमनेसोटा ववश्वववद्ालयको एक्सेसिन सेवा (University of Minnesota Extension
Service)—आमराबुिराहरूकरा लरागग अङ् ग्जी,
े ह्मङ, सोमराली र स्ेवनि िराररामरा सकराररात्मक अनुिरासन
सम्बन्धी वनददेशिकरा। http://www.extension.umn.edu/family/partnering-forschool-success/preview-and-order/positive-discipline-english/
4. स्स्थ मस्तिष्कको ववकास (पृष्ठ 18-19)
Action Alliance for Children—आफनो बच्राको मस्तिष्कलराई पोरण हदने।
http://losangeles.networkofcare.org/mh/library/article.
aspx?id=448&cat=39

Zero to Three—मस्तिष्कको विकरास सम्बन्धी सुझराि र सरािनहरू http://www.
zerotothree.org/child-development/brain-development/braindevelopment-tips-and-tools.html
5. प्ािम्भिक शशक्ा तथा ववद्ालयका लागर तयािी (पृष्ठ 20-26)
प्रारम्भिक हेड स्रारथा ररावट्रिय सं सरािन के ्रि (Early Head Start National Resource
Center (EHS NRC))—दैवनक पालनपोषण, के ही साम्ीहरू स्ेवनश भाषामा उपलब्ध िन्।
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family
PBS Parents—बच्राको उमेर अनुसरार बराल विकरास सम्बन्धी सुझराि र पररज्रान।
http://www.pbs.org/parents/child-development/
विद्रालय जराने। http://www.pbs.org/parents/goingtoschool
अपराङ्गतरा िएकरा बरालबराललकराहरू। http://www.pbs.org/parents/disabilities
स्ेवनि िराररामरा http://www.pbs.org/parents/about/spanish/
यब्रहरि कोलन्म्बयरा प्रान्त (क्रानडरा)—Ready, set, learn, तीन िरदे बरालबराललकराहरूको लरागग
प्रारम्भिक धसकराईकरा हक्रयराकलरापहरू, अरवबक, चचवनयरा,ँ फ्े न्च, हहन्ी, जरापरानी, कोररयन, फरारसी,
पनजाबी, रससयन, स्ेवनश, तािालि र शभयतनामी भाषामा उपलब्ध िन्। http://www.bced.
gov.bc.ca/early_learning/rsl/

Better Brains for Babies—उपयोगी जरानकरारी। http://www.fcs.uga.edu/ext/
bbb/factSheets.php .
स्ेवनि िरारराको िेबसराइर। http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/images/BBBbroch_
Span.swf

ररावट्रिय सरास्
ँ कृ वतक तररा िरावरक उत्तरदराययतरा के ्रि (National Center on Cultural and
Linguistic Responsiveness)—दोहोरो िराररा, बराल विकरास, पररिरार तररा सरामुदराययक
सराझेदरारी, स्वरास्थ्य तररा अन्य कु रराहरूको विरयमरा कमथाचरारी र पररिरारहरूकरा लरागग सरास्
ँ कृ वतक रूपमरा
प्िरािग्राही सरामग्ीहरू। http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/culturallinguistic
स्ेवनि िराररामरा स्ोत सरामग्ीहरू। http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol

गमनेसोररा शिक्रा वििराग, परालनपोरण सम्बन्धी वितिकृत जरानकरारी—मस्तिष्कको विकरास, अङ् ग्ेजी,
ह्मङ, सोमराली र स्ेवनि िराररामरा। http://parentsknow.state.mn.us/parentsknow/
age1_2/topicsAZ/PKDEV_000333

गमनेसोररा विश्वविद्रालय—बच्राहरूको बरारेमरा श्जज्रासरा, के ही सरामग्ीहरू ह्मङ, सोमराली र
स्ेवनश भाषामा उपलब्ध िन्। http://www.cehd.umn.edu/ceed/publications/
questionsaboutkids/
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सामाशजक तथा मानससक ववकास (पृष्ठ 21)
प्रारम्भिक शिक्णको सरामराश्जक तररा िरािनरात्मक आिरार के ्रि (The Center on the Social and
Emotional Foundations of Early Learning)—कलललरा बरालबराललकराहरूलराई सरामराश्जक
तररा िरािनरात्मक रूपमरा सक्म हुन मद्दत गनदे। http://csefel.vanderbilt.edu/
स्ेवनि िराररामरा स्ोत सरामग्ीहरू। http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html
ग्ेर स्रारथा/प्रारम्भिक बराल्रािस्थरा लगरानी सं स्थरान (Great Start/Early Childhood
Investment Corporation)—सरामराश्जक मरानधसक स्वरास्थ्य तररा विद्रालय जरानकरा
लरागग तयरारी। http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/social_
emotional_2009.pdf
स्ेवनि िराररामरा। http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/Social%20
Emotional/Social%20Emotional%20booklet%20Spanish.pdf
हेड स्रारथाको करायरालय—जन्े
था
देखि विद्रालय जराने उमेरसम्म सरामराश्जक तररा मरानधसक विकरास।
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/safety-injuryprevention/domestic-violence/SocialandEmotio.htm
स्ेवनि िराररामरा। http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/salud/Health/
salud-bienestar/Eldesarrollosoc.htm
राषा तथा साक्िता ववकास (पृष्ठ 22-23)
कोलोररन कोलोरराडो (Colorín Colorado)—वप्स्ू ल अङ् ग्ेजी िराररा शिक्रारथीहरूको िराररा तररा
सराक्रतरा विकरास। http://www.colorincolorado.org/article/36679/
स्ेवनि िराररामरा स्ोत सरामग्ीहरू।
http://www.colorincolorado.org/es/m%C3%A1s-recursos-0

ररहडङ रके रस् —बराल पराठकहरूको लरागग आिरार वनमराण
था गनदे, अनलराइन शिहडयोहरू।
http://www.readingrockets.org/shows/launching/
अङ् ग्ेजी ह्मोङ, सोमराली र स्ेवनि िराररामरा पररिरारकरा लरागग वनददेशिकरा।
www.readingrockets.org/guides/readingrockets/
ससकाई सम्बन्धी अवधािणाहरू, ज्ानको ववकास तथा सामान्य ज्ान (पृष्ठ 24-25)
समरािेिी बराल स्राहरार के ्रि (Center for Inclusive Child Care)—मरानधसक तररा
िरारीररक विकरासकरा महत्त्वपूणथा चरणहरू, प्रारम्भिक हतिक्ेप र वििेर आिश्यकतराहरू िएकरा
बरालबराललकराहरूको समरािेिीकरण सम्बन्धी सोमराली िराररामरा शिहडयो।
http://www.inclusivechildcare.org/somali.cfm
फे यरफ्राक् फ्ुचसथा (Fairfax Futures)—आफनो बच्रालराई पढ्न मनपरराउन मद्दत गनुहोस्
था ।
http://www.fairfaxcounty.gov/ofc/docs/ffparentguideeng.pdf
स्ेवनि िराररामरा: http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/webdocs/childcare/
helpingyourchildlearn_spa.htm
सं युक्त रराज्य शिक्रा वििराग—आफनो विद्रालय जराने उमेर नपुगेको बच्रालराई धसक्न मद्दत गनदे।
http://www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/part.html
स्ेवनि िराररामरा। http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/preescolar/
part.html
कहस्प्ावनक पररवारका लागि टुलककट, अङ् ्ेजी र स्ेवनश भाषामा उपलब्ध ि। http://www2.
ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html

ररहडङ रके रस् (Reading Rockets)—आमराबुिराहरूकरा लरागग विशिन्न उमेर िगथा तररा कक्रा
तिरको आिरारमरा पठन सम्बन्धी सुझरािहरू। उपयोगी सुझरािहरू अरवबक, चचवनयरा,ँ हराइहरयन,
रिे ओल, ह्ङ, कोररयन, नाभाजो, रससयन, स्ेवनश, तािालि र शभयतनामी भाषामा पवन उपलब्ध िन्।
http://www.readingrockets.org/article/18935/
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शािीरिक ववकास (पृष्ठ 26)

6. प्ािम्भिक बाल स्ाहाि तथा शशक्ा सेवासँ र सम्बन्ध (पृष्ठ 27)

अमेररकी बराल चचहकत्सरा परररद् (American Academy of Pediatrics)—ब्रराइर फ्ुचसथा्
(Bright Futures) बराल स्राहरार स्वरास्थ्य सराझेदरारी, आमराबुिराकरा लरागग अङ् ग्ेजी र स्ेवनि िराररामरा
जरानकरारी पुस्तिकरा।
http://www.healthychildcare.org/bfutures.html

All Things Child Care—रराज्यद्राररा सूचीककृ त बराल स्राहरारकरा स्ोत र ररफे रल वनकरायहरू।
http://www.all-things-child-care.com/resource-and-referral.html
बराल स्राहरारकरा विकल्पहरू—http://www.all-things-child-care.com/child-careoptions.html

सहकारी एक्सटेसिन प्रणाली (Cooperative Extension System)—बाल स्ाहारमा ठपू ला
मरासं पेिी र सरानरा मरासं पेिीको चरालको विकरासमरा सहरायतरा गनदे। http://www.extension.
org/pages/25372/supporting-both-large-motor-and-small-motordevelopment-in-child-care

Child Care Aware—बराल स्राहरार चयन गनदे 5 कदम। http://childcareaware.org/
parents-and-guardians/child-care-101/5-steps-to-choosing-care
स्ेवनि िराररामरा। http://childcareaware.org/es/los-padres-y-tutores/
información-básica/5-pasos-para-encontrar-cuidado

गमनेसोररा स्वरास्थ्य वििराग—गमनेसोररामरा वििेर आिश्यकतराहरू िएकरा बरालबराललकरा तररा युिराकरा
लागि शारीररक तर्ा मानससक ववकासको िरि, अङ् ्ेजी, सोमाली, ह्ङ र स्ेवनश भाषामा उपलब्ध
छ। http://www.health.state.mn.us/divs/cfh/program/cyshn/milestone.
cfm

विद्रालयमरा अवनिरायथा हराश्जरी सम्बन्धी रराज्य करानून—http://www.infoplease.com/ipa/
A0112617.html

परालो अल्टो मेहडकल फराउण्डेसन (Palo Alto Medical Foundation)—बच्राको सरामरान्य
विकरास, उमेर अनुसरार िरारीररक तररा मरानधसक विकरास सम्बन्धी जरानकरारी पुस्तिकरा, अङ् ग्जी
े र
स्ेवनश भाषामा उपलब्ध ि।
http://www.pamf.org/children/common/development/
सं युक्त रराज्य शिक्रा वििराग—जन्ेदेखि एक िरथाको नपुग्दरासम्म बराल विकरासको सम्बन्धमरा Healthy
Start, Grow Smart को मराधसक प्करािन श्रकृङ्खलरा। http://www2.ed.gov/parents/
earlychild/ready/healthystart/index.html

सं युक्त रराज्य बराल स्राहरार बूरो (Child Care Bureau), ररावट्रिय बराल स्राहरार सूचनरा के ्रि
(National Child Care Information Center)—सं सरािन सम्बन्धी वनददेशिकरा:
पररिरारहरूको लरागग बराल स्राहरार सम्बन्धी जरानकरारी। https://childcareta.acf.hhs.gov/
resource/resource-guide-child-care-information-families
प्ािम्भिक बाल स्ाहािमा परिवािको सं लग्नता (पृष्ठ 28 )
हेड स्रारथाको करायरालय—आमरा
था
बुिरा, पररिरार र समुदरायको सं लग्नतरा।http://eclkc.ohs.acf.hhs.
gov/hslc/tta-system/family
स्ेवनि िराररामरा। http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/espanol
पररवार र आमाबुवाहरूलाई सं लग्न िराउने, के ही स्ोत साम्ीहरू स्ेवनश भाषामा उपलब्ध िन्।
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/teaching/eecd/FamiliesParent%20Involvement
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BRYCS का स्ोत सामग्रीहरू

अन्य स्ोत सामग्रीहरू

BRYCS का फोकस क्ेत्रहरू

1. पराररिराररक स्वरास्थ्य

• बाल कल्ाण। http://www.brycs.org/child_welfare.cfm

Du Mond, C., र Mindell, J. A. (2011). Sleep and Sleep Problems: From
Birth to 3. Zero to Three, 32(2), 30-35.

• प्रारन्भिक बाल्ावस्ा।
http://www.brycs.org/head-start-collaboration.cfm
• पाररवाररक सम्बन् बछलयो बनाउने।
http://www.brycs.org/family_strengthening.cfm
• ववद्ालय। http://www.brycs.org/schools.cfm
• युवा ववकास।
http://www.brycs.org/youth_development.cfm
BRYCS करा “आिराजनक अभ्रासहरू।”
http://www.brycs.org/promisingPractices/index.cfm

Eiserman, W., र Shisler, L. (2010). Identifying Hearing Loss in Young
Children: Technology Replaces the Bell. Zero to Three, 30(5), 24-28.
Kessler, D. B. (2012). Nurturing Healthy Eating Habits From the Start.
Zero to Three, 32(3), 38-41.
Kessler, D. B. (2012). Zero to Three Podcast: “Feeding the Body and the
Mind: Nurturing Healthy Eating Habits from the Start.”
http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parentingresources/podcast/feeding-the-body-and-the-mind.html

BRYCS करा प्करािनहरू। http://www.brycs.org/publications/index.cfm

Milgrom, P., Huebner, C., र Chi, D. (2010). The Importance of Tooth
Decay Prevention in Children Under Three. Zero to Three, 30(5), 19-23.

BRYCS िरणरारथी जरानकरारी।
http://www.brycs.org/aboutRefugees/index.cfm

Mindell, J. A. (2012). Talking About Babies, Toddlers, and Sleep. Zero to
Three, 32(3), 58-62.

BRYCS रुलहकरहरू

Mindell, J.A. (2012). Zero to Three Podcast: “Night-Night…or Not:
Talking About Babies, Toddlers, and Sleep.”
http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parentingresources/podcast/night-nightor-not-talking.html

• बाल स्ाहार।
www.brycs.org/documents/upload/EnhancingChildCare.pdf
• बाल कल्ाण। www.brycs.org/documents/upload/Refugee-and-the-USChild-Welfare-System.pdf
• अशभभावकको श्जम्मेवारी। http://www.brycs.org/guardianship/index.cfm
• पालनपोषण। www.brycs.org/documents/upload/
raisingchildreninanewcountry_web.pdf
• सकारात्मक युवा ववकास। www.brycs.org/documents/upload/
GrowingUpInANewCountry-Web.pdf

ररावट्रिय दन्त चचहकत्सरा तररा िप्पर तररा अनुहरारको सं रचनरा अनुसन्धरान प्वतष्ठरान (National
Institutes of Dental and Craniofacial Research)। (2010). आफनो बच्राको
मुि स्वस्थ रराख्े। http://www.nidcr.nih.gov/oralhealth/Topics/ToothDecay/
AHealthyMouthforYourBaby.htm
Papousek, M. (2009). Solving Sleep Behavior Disorders in Infants and
Toddlers: The Munich Research and Intervention Program for Fussy
Babies. Zero to Three, 29(3), 38-43.

• ववद्ालय। http://www.brycs.org/publications/schools-toolkit.cfm
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Parlakian, R., र Lerner, C. (n.d.) Sleep Challenges. http://www.
zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/sleepproblems.html

कफलाडेन्फिया बाल अस्ताल (गमवत उल्ेख िै न) बुटिर ससटहरूमा बेल्ट कहाँ कसरी बाँध्न:े प्रयोि िन्ण
सुरशक्त र सश्जलो। http://www.chop.edu/health-resources/belt-positioningbooster-seats#.Vt3M_PkrKUk

Rappaport, D. M. (2010). Promoting Public Policy that Supports Healthy
Infants and Toddlers. Zero to Three, 30(5), 35-38.

हफलराडेम्फियरा बराल अस्तराल। (2006). बच्रालराई धसर बेल्ट लगराउने र गराडीकरा सुवििराहरू सम्बन्धी
चचत्रहरू। http://injury.research.chop.edu/education-advocacy-tools/imagegallery#.Vt3NLPkrKUk

Sturm, L. A., Zimet, G. D., र Klausmeier, T. (2010). Talking with
Concerned Parents about Immunization. Zero to Three, 30(5), 11-18.

3. मार्गदश्गन तथा अनुशासन
2. सुिक्ा ि सं िक्ण
Governors Highway Safety Association. (2012). बराल यरात्रीको सुरक्रा सम्बन्धी
करानूनहरू। http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html
बच्राको विकरासको सम्बन्धमरा ररावट्रिय विज्रान परररद् (National Scientific Council on the
Developing Child)। (2005). अत्धिक तनरािले विकरास िइरहेको मस्तिष्कको सं रचनरामरा
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स्ीकािोक्ति
यो हरातेपुस्तिकरा िरे ै मरावनसहरूको धसजथानिील मेहनत र सहकरायथाको प्वतफल हो। सिथाप्रम, हरामी
हेड स्रारथाको करायरालयकरा
था
Sharon Yandian लराई िन्यिराद हदन चराहनछौं। उहराक
ँ ो सरास्
ँ कृ वतक
तररा िरावरक उत्तरदराययतराको दू रदिथी अििरारणरा र उहराक
ँ ो अरक प्यरास र दृढतराको करारणले नै यो
हरातेपुस्तिकरा सभिि िएको हो। त्सपलछ, BRYCS करा वनददेिक Lyn Morland, NCCLR
करा सह-वनददेिक Faith Lamb-Parker र NCCLR करा सहरायक वनददेिक Tarima Levine
लाई पवन धन्यवाद कदन िाहनिौं। उनीहरूले दईु सं िीय वनकायहरू र प्राववसधक सहायता प्रदायहकरू
बीचको यस निीन सहकरायथाको आिरारिीलरा हुनुहुनछ। एकसरार गमलेर उनीहरूले आफनो कयौं घण्रा
समय हदएर यो हरातेपुस्तिकरा बनराउने पररकल्पनरा गनुथाियो र यस करायथामरा मरागथादिथान प्दरान गनुथाियो।
मुख्य तीनजनरा पररामिथादरातराको मेहनत र वििेरज्तरा वबनरा उहराहँ रूको कराम पूररा हुन सक्ेन: Debra
Drake र Dina Dajani ले यस हरातेपुस्तिकराको िीरथाकहरूको बरारेमरा गहन विचरार गनथा, यसको
िराकरा तयरार परानथा र तयरार िएको िराकरा हेरेर पकृष्ठपोरण आफनो कयौं घण्रा समय योगदरान हदनुियो।
Susan Schmidt ले वििेरज्तरा, सम्परादन र आिश्यक समन्यमरा सहयोग पुरयराउनुियो।
Margaret MacDonnell र Anna Meserve ले सम्परादन सम्बन्धी सेिराहरू प्दरान गनुथाियो।
BRYCS करा प्ोग्राम स्ेसललस् Jacqui Zubko समग् रूपमरा यस पररयोजनरामरा समरथान
हदनुियो। अन्तमरा, यस हरातपे ुस्तिकराको चचत्रकलरा (आरथािकथा ) र सजरािरमरा अमूल् योगदरानकरा लरागग
SYZYGY Media करा Rosi र Wardell Parker लराई िन्यिराद हदन चराहनछौं।
सरारै विशिन्न समीक्कहरूले आफनो वििेरज्तरा र योगदरानहरू हदनुिएकोमरा हरामी हृदयदेखि नै आिरारी
छौं। समीक्कहरूमरा गमधसगनको Lutheran Social Services करा Belmin Pinjic र Dan
Cure; Colorado African Organization करा Sara Ford; अमेररकी बराल कल्राण सं घ
(Child Welfare League of America) करा Julie Collins; एररजोनरा रराज्य िरणरारथी
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पुनिरासथा करायथाक्रम; First Things First, एररजोनराकरा Eman Yarrow; P.E.A.C.E., Inc.
सेरराक्ुज, न्यूयोकथा मरा हेड स्रारथा करायथाक्रम; Ahmed Abdalla र ररावट्रिय सरामराश्जक सं स्थरा, सं युक्त
रराज्य क्रारोललक प्मुि परादरी सं घको आप्िरासन तररा िरणरारथी सेिराहरूको िरणरारथी व्यिस्थरापन
तररा िरणरारथी पुनिरासथा करायथाक्रमकरा कमथाचरारी। रराज्य करायरालयहरू,
था
समुदरायमरा आिराररत जरातीय
सङ्गठनहरू, िरणरारथी पुनिरासथा सञ्रालहरू र हेड स्रारथाको करायरालयको
था
वनम्नललखित सबै ररावट्रिय के ्रिहरू
यस हरातेपुस्तिकराको िराकराको बरारेमरा पकृष्ठपोरण हदएकरा धरए: गुणतिरीय पठनपराठन; स्वरास्थ्य;
आमराबुिरा, पररिरार र सरामुदराययक सं लग्नतरा; प्रारम्भिक हेड स्रारथा ररावट्रिय सं सरािन के ्रि।
आफनो बच्रालराई प्िति अिसर र आिराले िररएको िविष्य हदलराउनको लरागग आफनो
पररिरारलराई नयराँ सरास्
ँ कृ वतक पररिेिमरा हुकराउन
था त्राग तररा सं घरथा गनदे कयौं िरणरारथी तररा आप्िरासी
आमराबुिराहरूलराई पवन BRYCS र NCCLR आिरार प्कर गदथाछ। हराम्ो सं गठन र हराम्ो सहरायतरा
ललने गनदे सेिरा प्दरायकहरूले यी आमराबुिराहरूबरार हरेक हदन के ही धसकछन्।
उनीहरू हराम्ो प्ेरणराको स्ोत हुन्।

