
ग"भीर अपांगता भएको 
ब0चा वा वय4कलाई कसर8 

म:दत गन=?



प"रचया'मक नोट: COVID-19 को बखत अपांगता भएका
ब5चाह7 र वय9कह7लाई सहयोग गद>

के
• COVID-19 मा अ%याव(धक जानकार. र संसाधनह2 3ा4त गनु8होस।्
• देश नी@त @नयम अनशुरण गनु8होस ्गनु8होस।्
•फोन परामश8 सDचालन गनु8होस ्जहाँ Hमणह2 सIभव छैन।
• पMरवारका सदNयह2लाई कसर. आQना बSचाह2 अझ बढ. सVWय र NवतXY हुन सZम गन8 
[सकाउनहुोस।्
• COVID-19 को बारे मा जाग2कता बढाउनहुोस।्
• COVID-19 सIबिXधत Nथानीय @नयमह_मा पMरवारका सदNयह_लाई [श`Zत गनु8होस।् COVID-19 को 
सIबXधमा aयिbत वा एजेXसीह2को सIपक8  जानकार. 3दान गनु8होस।्

कहाँ
खुला ZेYह2मा हेरचाह र पुनःNथापना काय8ह2 3ाथ[मकताका साथ सDचालन गनु8होस।्

स'झनहुोस ्
• तपा$ आ'नो घरको क-पाउ/ड 1वेश गदा7 र छो9दा हात धुनुहोस ्।
• घर @मणको Cममा बEचालाई नछुनुहोस।्
• उIचत शारJKरक दरूJ कायम गन7 सNुनिPचत गनु7होस।्
• हात सेNनटाइजर 1योग गनु7होस।्
• Tलोभस ्र अनुहार माWक उIचत 1योग गनु7होस।्
• बEचाले 1योग गKररहेको सहयोगी उपकरणहY सZहत घरको साम[ीहY नछुनुहोस ्।
• तपा$को आ'नै ]श^ण साम[ीहY _याउनुहोस ्र NतनीहYलाई दू̀ षत हुनबाट बचाउनुहोस।्
• पKरवारका सदWयहYको WवाWbय अवWथाको NनरJ^ण गनु7होस;् यZद कुनै छ भने COVID-19 स-बि/धत ल^ण 
Kरपोट7 गनु7होस ्।
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प"रचय नोट: तपाइँको कामको संचालन
हेरचाह र पुनवा1स काय1 कसर3 गन5?
• एक `व]शfट पुनवा7स योजना तयार गनु7होस।्
• 1दान गKरएको साम[ीहY (]लgखत, Iचiमय, ...) 1योग गनु7होस ्वा आ'नै तयारJ गनु7होस।्
•घर र समदुायमा jोतहY पZहचान गन7 पKरवारलाई मkदत गनु7होस।्
• पKरवारका सदWयहYलाई उनीहYको आ'नै साम[ीहY 1योग गन7 1ोlसाहन Zदनहुोस।्
• एक अपांगता भएका पKरवारका सदWयहYको `व]शfटआवPयकताहY अवलोकन गन7 र बEचाको र पKरवारको दैNनक जीवनमा
गNत`वIधहY अनुकूल गन7 उपायहY पnा लगाउन पKरवारका सदWयहYलाई 1ोlसाZहत गनु7होस।्
• पKरवारका सदWयलाई यी चरणहY अनुसरण गन7 Nनदoशन Zदनहुोस:्

• Wपfट Yपमा एक पKरवारको सदWय संग पुनवा7स योजना छलफल गनु7होस ्।
•कि-तमा दईु हqताको लाIग 1lयेक चरण गन7 पKरवारका सदWयलाई Nनदoशन Zदनहुोस।्

•कि-तमा दईु हqतामा एक पटक जानुहोस ्वा कल गनु7होस।्
• थप काय7हY र ]सकाईका लाIग चुनौतीहY, यZद कुनै भएमा Kरपोट7 गनु7होस।्

अनगुमन गदा1 आव:यक चरणह<
• सो#नुहोस ्(क य+द प.रवार 2व2थ छ (5घा, खोक8, 9वरो छैन)।
• उ=चत हात धनेु Bव=ध बाट सुE गनुGहोस।्
• प.रवारका सद2यहEलाई उ=चत हात धनेु JदशGन गनुGहोस।्
• प.रवारका सद2यहEलाई पनु2थाGपना कायGको Lममा Jयोग ग.रएका सबै खेलौनाहE सरसफाई गनG JोQसाहन +दनुहोस।्
• गRतBव=ध JदशGन गनGका ला=गआTनै सामUीहE Jयोग गनुGहोस ्(यो बWचासँग साझदेारZ नगनुGहोस)्।
• सँधै बWचामा प.रवतGनहE वणGन गनुGहोस।्
• बWचालाई \यानो अ^भवादन गनुGहोस ्(तर उ=चत शारZ.रक दरूZ कायम राaुहोस)्।
• स(LयतापवूGक पनु2थाGपना कायGमा भाग ^लनको ला=ग बWचालाई JोQसाहन +दनुहोस ्(RतनीहEकोआTनै सवGbेcठ थेराBपcट ब\नुहोस)्
• बWचालाई COVID-19 र रोकथाम Bव=धहEको बारेमा ^शeा +दनुहोस।्
• सधf प.रवारका सद2यहEलाई ^सकाउनुहोस,् (कन शारZ.रक दरूZ आवgयक छ।
• COVID-19 मा हालको जानकारZ Jदान गनुGहोस।्
• Qयहाँ वाट जानु भ\दा प+हले आTनो हात धनुुहोस।्



दौन$ अव'थालाई ",मरगी" भ2न3छ। यी सं9ामक छैनन,् यो >यि@त ,भB वास गन$ आDमा होइन। दौरा
2नय3Bण गनH औषधीआवLयक पनH स@छ। सNलाहका लाOग डा@टरलाई सोRनहुोस।्
दौरा हुनु अ)घ ल,णह. हुन:्

• हिNलने
• U,मत भाषण
•अि'थर

• ए@होरो हेWररहने वा घोWरHने
• घYुने
• दाँत [क\ने र चबाउने
दौरा प2न एक "Nodding ,स3`ोम" को अव'थाको पWरणाम हुन स@छ । दौरा ज'तै ग2तbवOध जुन
ि'थ2तमा वcचाले टाउको Oथdeाउन स@दैन र वारYवार टाउको अगाfड झारछ (तल झन$) र / वा
वरवराउने हु3छ। एbपलेhसीको bवपरiत, तथाbप, नोfडगं ,स3`ोम सं9ामक हो। यो अव'थाले अचेत भई
शारiWरक र बौkOधक वkृOध रो[कने, र दौराले चोटपटक वा मDृयु 2नYDयाउन स@छ। नोfडगं ,स3`ोमको
लmणहnको अव'थामा डा@टरसँग परामशH ,लनहुोस।्

!मग$ र नो)डगं !स-.ोमको बारेमा
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!मग$ र नो)डगं !स-.ोमको बारेमा

हात का3ने वोल7 लरव8रने
काम :व;नु

भौता8रनु

घो8रएर हे8ररा>ु

दाँत [क\ने र चबाउने



1. 2निLचत गनुHहोस ्[क >यि@त सरुomत छ। खतराहn रो@नहुोस।्
2. क,सएको कपडा फुकाउनहुोस।्
3. मखुमा केहi नराrुहोस।्
4. >यि@तलाई साइडमा राrुहोस।्
5. त[कया वा कपडाको साथ टाउ राrुहोस ्।
6. दौराको भएको समय घडी वा घडीको साथ समय नोट गनुHहोस ्। अOधकांश दौराहn केsह ,मनेटमा

समाhत हुनपुदHछ।
7. >यि@तलाई नसमाती राrुहोस ्
8. शा3तपवूHक बोNनहुोस ्
9. अnलाई के हँुदैछ बताउनहुोस ्
10. न>यूuँझए सYम र सतकH नभएसYम >यि@तसँग रहनहुोस।्

दौरा परेमा के गन6

त?काल @यिCतलाई EवाEFय केGHमा डाCटरलाई भेKनको लाLग लजैानहुोस ्जब:
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• दौरा 5 ,मनेट भ3दा लामो हु3छ
• जब दौरा दोहोWर3छ
• >यि@त घाइते वा vबरामी छ

• सास फेनH गाwो छ
• पानीमा दौरा हु3छ
• पsहलो पटक दौरा



दौरा परेमा के गन6

VISIT A CLINIC TO SEE A DOCTOR



दौराहn 2नय3Bण गनH कsहलेकाँहi औषधी चाsह3छ। उOचतऔषधीको साथ, एक >यि@त सामा3य
nपमा कायH गनH स@दछ, 'कूल वा काममा जान स@छ, खेNन र समुदायमा समावेश हुन स@छ।

ü उपय@ुत, 2नधाHWरत ,मरगी औषधी सहi समयमा sदनहुोस ्

ü,मरगी औषधी समयमै Nयाउनहुोस ्ता[कऔषOध ,लन नछुटोस ्2निLचत गनुHहोस ्

üऔषOधलाई सरुomत र सxुखा ठाउँमा राrुहोस ्

ü ,मगzको साथ {यबहार गन$ >यि@तको >यवहारमा नजर राrुहोस ्यसको मतलब Dयहाँ सम'या छ

औषधी
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औषधी



ü ,मगzको भएको >यि@त माOथ नजर राrुहोस ्यsद उ'मा >यवहार पWरवतHन छ भने व|ुनहुोस ्क}
Dयहँा केहi सम'या छ

अ2नय,मत सDुने समय

ए@लै प~डी खेNने

उचाईमा च�ने

क7तो 9यवहार नगन6
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क7तो 9यवहार नगन6



खाने र >पउने बारे
उपय@ुत खानेकुरा र bपउने, रा�ो समOथHत ि'थ2तमा, बcचा वा गYभीर अपांगताको लाOगआवLयक छ, 
र 2तनीहnलाई मkदत गदHछ:

•अ�[कन नsदनहुोस ्
• रोग लाdन नsदनहुोस ्
• ऊजाH sदनहुोस ्
• सामािजककरण

• bवकास
• 2न3�ा
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सरुomत खानाको लाOग आवाLयक हु3छ: रा�ो ,सट ि'थ2त, चपाउन र 2नNनको लाOग पयाHhत 
समय sदन, नयाँ vबटको पWरचय sदनको लाOग संचार गनुHहोस।्



खाने र >पउने बारे



खानाको @कार
ü हNका खाना र बा@लो तरल पदाथH sदनहुोस ्जुन 2नNन सिजलो हु3छ र बcचालाई खोक} र गला

लाdने सYभावना कम हु3छ

ü धेरै @यालोरiको साथ 'व'थ, रंगीन खाना sदनहुोस ्

खानेकुराको मxुय �ोतका nपमा @या3डी र vब'कुट sदने बेवा'ता नsदनहुोस,् [कन[क 'व'थ र
पौि�टक bवकNपहn हुदैन

ठोस र झोल ,म,सएको खानेकुरा 2नNन गाwो हु3छ र घाँटiमा अ�कन स@छ
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खानाको @कार

X ü



ü उनीहnलाई खानेकुरामा मkदत गदाH तपाइँ के गद� हुनहुु3छ बcचालाई भ3नहुोस ्

ü चबाउन र 2नNनको लाOग समय sदनहुोस ्

ü रा�ो संग अडसे लगाएर ि'थ2त ,मलाउनहुोस ्

बcचालाई सतुाएर नखाउनहुोस।् यसले खोक}, घाँटiमा अ�कने वा बा3ता हुन स@छ र खाना वा पेय
[फताH भएर र फो@सोमा जाने जोuखम पदैा गदHछ। यसले फो@सोको सं9मण ,सजHना गनH स@छ।

खाने र >पउनेमा राAो अवि7थEत
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खाने र >पउनेमा राAो अवि7थEत



खाने र >पउने सहयोग गनुGहोस ्
ü हात माLथ हात :वLध: यसको अथH खाँदै वा bपइरहेको >यि@तको हातलाई मागH2नद$शन गनुH हो।

vब'तारै तपाईले sदने सहयोगको माBा घटाउनहुोस।् यsद सYभव छ भने, ऐनामा अगाfड अ�यास
गनुHहोस ्ता[क >यि@तले उसले गरेको चाल देxदछ। यसले >यि@तलाई कसरi हलचल गन$ र अक�
पटकआफै दोहो� याउन जा3ने हुन सहयोग गनH स@छ।

ü आवLयक भएमा मखु 2नय3Bण (जबडा र ओठ समथHन) �योग गनुHहोस ्

ü सहयोग �दान गनुHहोस ्र अनकूु,लत चYमच, कप, ... �योग गनुHहोस।्
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खाने र >पउने सहयोग गनुGहोस ्



सरसफाइको बारेमा
ü खाना बनाउनु र खानु भ3दा पsहले र पछाfडआ�नो हात धुनहुोस ्

ü खाए प2छ / bपए प2छ दाँत सफा गनुHहोस ्
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सरसफाइको बारेमा



संचारको बारेमा
इcछा र आवLयकताहn >य@त गनHका, द:ु ख, तपा�को वWरपWर पWरOचत र अपWरOचत 
>यि@तहnसँग अ3त[9H या गनHका लाOग स�चार मह�वपणूH छ र सवHbवOधतै छ ।
>यि@तले कसरi कुरा गछHन ्भ3ने vब,भ3न तWरकाहn छन:् श{दहn वा शारWरक हाउ भाउ बाट 
ज'तै अनहुारको भाव र हातले देखाउने ।
मौuखक र गैर मौuखक संचारको साथ, बcचाहn र गYभीर अपांगता भएका >यि@तहn:

•बोलi bवकास गनH
• शारWरक हाउ भाउ ,स@न
• >य@त र ब|ुन
• भावना, इcछा, bवचार >य@त गनH
• सामािजककरण
• रमाइलो गनH
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संचारको बारेमा

रमाइलो गनH

बोलi bवकास गनH

भावना, इcछा, bवचार 
>य@त गनH सामािजककरण

>य@त र ब|ुन

शारWरक हाउ भाउ ,स@न



संचारलाई कसरN @ोOसाPहत गन6
संचारलाई धेरै तWरकाले �ोDसाsहत गनH स[क3छ:
ü Rयान sदनहुोस ्
ü आँखा सYपकH गनुHहोस ्
üअ2तWर@त समय sदनहुोस,् �शंसा गनुHहोस,् �ोDसाहन sदनहुोस ्
üअनहुारको भाव र इशारा �योग गनुHहोस ्
üस3देश दोहोयाHउनहुोस ्
üvब'तारै vबचार �'तुत गनुHहोस,् एक पटकमा एक चीज
übवकNप छनौट गनुHहोस ्
üऔNंयाउने वा हेरेर उDसाsहत गनुHहोस ्
üपालपैालो गनुHहोस ्
üके भइरहेको छ बारेमा कुरा गनुHहोस ्

तर बोNन जोड नगनुHहोस ्
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संचारलाई कसरN @ोOसाPहत गन6



संचारमा @योग हुने साधन
श{दहn वा अ3य माफH त bव,भ3न तWरकाहn kवारा कुराकानीलाई सYभव बनाउनहुोस:्

ü ठूलो 'वरले प�ने, साधारण श{दहn, गाउँदै
ü OचB पिु'तका
ü सा�के2तक भाषा र हात ेअmर
üदै2नक व'तुह�

sदमागमा राrुहोस ्यो vब,भ3न तWरकाहn ,स@न समय ,ल3छ र कsहलेकाँहi तपाइँ लगायत
वWरपWरको मा2नसहnलाई कसरi ,सकाउने भनेर 2नद$शन sदनपुदHछ।
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संचारमा @योग हुने साधन



सRSय जीवनशलैNको बारेमा
यो बcचाहn वा गYभीर अपांगता भएका >यि@तको लाOग आवLयक छ। यसले 2तनीहnलाई 
हौसला sद3छ र मkदत गदHछ:

• रगत �वाह कायम राrुहोस ्
• मांसपे,शह� बनाउनहुोस ्
• सास फेनुHहोस ्
• ह�डी ब,लयो बनाउनहुोस ्
• 2तनीहnका हातहn �योग गनुHहोस ्
•खवुाउनहुोस ्
• पाचन [9या म�वदु वनाउनहुोस ्
• 2न3�ा
• bवकास
•अ3त[9H या

उनीहnले गनH स@ने र ,स@न स@ने चीजहnको खोजी गनुH मह�वपणूH छ र एक >यि@तले गनH 
नस@ने कुरामा Rयान केि3�त गनुH हुदैन। उनीहnको साम�यH र mमताहnले दै2नक जीवनमा 
चुनौतीहnको समथHन गनH स@दछन।् नसोच [क उनीहnसँग कुन ैसीप छैन। केवल मि'त�कको
केहi भागहn vबeेका छन,् सYपणूH मि'त�क नै होइन। ज2त क,ललोमा bवकास गनH सहयोग गनुH 
हु3छ Dय2त न ैउ�म हु3छ ।
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सRSय जीवनशलैNको बारेमा

sleep

feed

interact

maintain blood 
flow

build muscles

breathe

strengthen 
bones

use handsdigest

develop



दैEनक गEत>वXध
>यि@त स[9य nपले दै2नक जीवनका ग2तbवOधहnमा संलdन हुन आवLयक छ ज'तै चNने, 
खाने, खेNने वा अ3यको साथ मkदत गन$। दै2नक जीवनको ग2तbवOधहnमा एक}कृत सीप 
अ�यास गन$ पWरवारलाई ,सकाउनहुोस।्

एक सUVय जीवनशैल7 Yो?साZहत गन[, ब\चा वा @यिCत )नि^चत गनु[होस:्

ü दै)नक जीवनका ग)त:वLधह. Yदश[न गद_छ

ü Uकताब वा तEवीर आफc ले हे8ररहेको छ

ü खेलौनाह.सँग खेfदै छ, )तनीह.लाई Yयोग गद_, रमाईलो गद_

ü व8रप8र हेद_छ र समािजक छ

ü Eकूल ग)त:वLधहi jसCन िEथ)त मा छ

ü Eकूल / घरमा काम गन[ स,म छ
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ग3भीर अपांगता भएको ब:चा वा वय<कलाई 
कसर> म?दत गनA?
अनसूु&च

४ छारे रोग र नोfडगं ,स3`ोमको बारेमा
६ दौरा परेमा के गन$
८ औषधी
१० क'तो >यवहार नगन$

१२ खाने र bपउने बारे
१४ खानाको �कार
१६ खाने र bपउनेमा रा�ो अवि'थ2त
१८ खाने र bपउने सहयोग गनुHहोस ्
२० सरसफाइको बारेमा

२२ संचारको बारेमा
२४ संचारलाई कसरi �ोDसाsहत गन$
२६ संचारमा �योग हुने साधन
२८ स[9य जीवनशैलiको बारेमा
३० दै2नक ग2तbवOध


