
मेरो बच्चाले किन सुनुवचाईिो पररक्षण गन्न 
आवश्यि छ?

स्वास्थ्य से्वा परवामर्शको लवागि healthdirect Australia मवा 
समपक्श  िर््शहोलवा। 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

तपवाईंको बच्वालवाई जी्रको पगहलो केही हप्वामवारै स्वास्थ्य को एक 
श्रृंखलवा्द्व जवाँच िरररेछ। ्यी मध्ये एक स्न्े रक्ती ह्वास आउरे जवाँच हो। 
स्र््वाई पररक्षण जनम पगछ सकेसमम चवाँडो िरररेछ।

्यदि ्यो तपवाईं र तपवाईंको बच्वा असपतवाल हिँवा िर्श सम्भ् छैर ्भरे, तपवाईं 
असपतवाल िगेख िएपगछ, एक outpatient ्वा स्वारी्य सम्िवा्य स्वार मवा 
आफरो बच्वाको लवागि स्र््वाईको पररक्षण िरने प्रसतवा् िरररेछ।

मेरो बच्चािो किन सुनुवचाईिचा पररक्षण 
गन्नआवश्यि छ?
हरेक १०००गरर्हरु मध्ये  एक िई् गरर्लवाई महत्पूण्श स्र्वाई हवागर 
ह्वास हरेछ।

्यो ्य्वा गरघ्र तपवाईं र तपवाईंको बच्वालवाई सही सललवाह र सह्योि प्रवाप् िर्श 
सकछर् ्भरेर आफरो बच्वालेकगतिको रवाम्ररी स्नछ पतिवा लिवाउर महत््पूण्श 
छ। जब उगरहरूएक ्र्शको हिँवा आफरो पगहलो रबि बोलिवा िगेख रै 
हवामीले कसरी बोलिछौं उगरहरुले स्गररहकेवा हनछर् ।

मेरो शििु िो पररक्षणमचा िे िे समचावेि छ?
तपवाईको आफरो बच्वा स्तेको ्वा च्पचवाप बसेको बेलवा जब एक प्रगरगक्षत 
स्र््वाईकवा पररक्षण कतवा्शले पररक्षण पूरवा िरनेछ। तपवाईं सक्तीर ्भइरहकेो 
बेलवा, आफरो बच्वा सृंिै रहर गस्कवा्य्श छ।

तपवाईको आफरो बच्वाको टवाउको मवा सवारो सेनसर पैड रवाखेर ररम गकलक 
आ्वाज आउरे एक ईरफोर मवाध्यमबवाट बच्वाको कवारमवा स्गरनछ। सेनसर 
पैडले आ्वाज प्रती तपवाईको आफरो बच्वाको प्रगतदक््यवाहरू रेकड्श िि्शछ।

सवामवान्यत्यवा पररक्षणले बच्वालवाई अगस्र िरने छैर। पररक्षण पूरवा िर्श 
१०-२०गमरेट लवाग्न सकछ।

नतिजचाहरु
स्र््वाई पररक्षणपूरवा हरे गबगतिकै, तपवाईंलवाई पररणवाम बतवाईनछ र आफरो 
बच्वाको व्यगक्ित स्वास्थ्य रेकड्श (बल् ब्क) मवा रेकड्श िरररेछ।

्यदि पररणवामले िोहोरवाउर् आ्श्यक छ ्भरी िखेवाएमवा, ्यसको मतलब 
आफरो बच्वाको स्र्वाईमवा हवारी परेको छ ्भन्े होइर। त्यहवाँ पररणवाम 
लवागि अन्य कवारणहरू पगर हर सकछ। एक िोहोरवाउर् पिवा्शकवा सबै 
्भनिवा सवाधवारण कवारण बच्वाजनमे पछी तरल पिवा््श िएर ्वा त्यसैले बनि 
िररदिएमवा हर सकछ।

म मेरो शििु हुिकं दै गएपछछ िे गनु्नपछ्न?
स्न्े रक्ती सधैं समवार रै रहर सकछ ्भन् सदकिरै।

तपवाईले आफरो बच्वाको बोली र ्भवारवा ग्कवास सवा्ै ध्गर प्रती उगरहरुको 
प्रगतदक््यवामवा गरिरवारी रवाख्् महत््पूण्श छ।

तपवाईं आफरो बच्वाको प्रिगत को गरिरवारी िर्श पछवाडी दिईएको 
सूचीसृंकेतमवा हरे्श सक््हरेछ।

्यदि तपवाईंले ्भग्ष्यमवा आफरो बच्वाको स्र््वाई ्वा बोली र ्भवारवा ग्कवास 
गचगनतत हर् ्भ्यो ्भरे, आफरो बच्वाको स्र््वाईकवा परीक्षण िर्श व्य्स्वा 
िर््शहोस्। आफरो बच्वाको स्र््वाईकवा परीक्षण िर्श को लवागि एक उप्य्क् 
से्वा िर्श एक गसफवाररर को लवागि आफरो परर्वार डवाकटर सृंि सोध््होलवा।

स्न्े पररक्षण क्रै पगर उमेरमवा िर्श सदकनछ।
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थप जचानिचारीिो लचातग िृप्यचा िलिो  

वेभसचाईटमचा हेनु्नहोलचाः

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families
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