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म मेरो बच्चाको सुन्े जचांच हुन छनौट 
गर द्िन। मैले के जचान्ु पछदि?

तपवाईंको बच्वालवाई जी्रको पगहलो केही हप्वामवारै स्वास्थ्य को एक 
श्रृंखलवा्द्व जवाँच िरररेछ। ्यी मध्ये एक स्न्े रक्ती ह्वास आउरे जवाँच 
हो। 

स्र््वाई पररक्षण बच्वा जनमेको जगत सक्ो चवाँडो िर्श गसफवाररस 
िरररेछ र असपतवालमै ्वा त्यहवाँबवाट िएपछी, ्वा एक स्वारी्य 
सम््वाग्यक स्वारमवा िर्श सकछर्।

आमवाबवाब्ले र्जवात गरस्लवाई िरेको स्र््वाईकवा छरोट लवागि सहमगत 
प्र्वार िर्श इनकवार िर्श सकछ। ्यो तपवाईको आफरो बच्वाको व्यगक्ित 
स्वास्थ्य ककतवाब (बल् ब्क) मवा रेकड्श िरररेछ। तपवाईं लवाई आफ्ले िरेको 
कवारण अस्ीक्र त प्गटि फवारममवा हसतवाक्षर िर्श आग्रह िरररेछ।

्यक् तपवाईंको आफरो बच्वालवाई जवाृंच िर्श च्यर रिर््श भए पगर, 
तपवाईंलवाई अझै पगर सक्तीर र ्यसको महत््को बवारेमवा जवारकवारी 
हुर्पछ्श।

सुनुवचाई पररक्षण गनदि ककन प्रस्चाव गररनछ?
जनमेकवा हरेक १००० गरर्हरुमवा एक ्ई् गरर्लवाई िगमभर स्र्वाई 
हवागर भएको पवाईएको छ।

तपवाईंको बच्वाको सही सललवाह र सह्योि बेलैमवा िर्श आफरो बच्वाले 
स्नछर् कक स्न्रैर् भरेर  ्यो ्य्वा गरघ्र पत्वा लिवाउर महत््पूण्श छ।

तपवाईको गरर्ले आफरो पगहलो रब् बोलरे बेलवा समममवा गतगरहरुले 
एक ्र्श ्खेीरै हवामीले िरेकवा क्रवाहरु स्गररहकेवा छर् ।

्यक् एक बच्वाले ्यस सम्यमवा रवाम्ररी स्रेको छैर भरे, उगरहरुको 
आफरो बोली र भवागरक ग्कवासमवा प्रभवाग्त हुर सकछ।

्यक् तपवाईं ्प जवारकवारी चवाहर्हुनछ भरे ्वा तपवाईं आफरो मर 
परर्त्शर िर््श भ्यो भरे र आफरो बच्वाको जवाृंच िर्श चवाहर्हुनछ भरे, 
सकेसमम चवाँडो आफरो स्वारी्य SWIS-H कवा्य्शक्म सृं्योजक सृंि 
समपक्श  िर््शहोलवा।

म मेरो शििु हुककं ्ै गएपछछ के गनुदिपछदि?
स्न्े रक्ती सधैं समवार रै रहर सकछ भन् सकक्रै। तपवाईले 
आफरो बच्वाको बोली र भवारवा ग्कवास सवा्ै ध्गर प्रती उगरहरुको 
प्रगतकक््यवामवा गरिरवारी रवाख्् महत््पूण्श छ।

तपवाईं आफरो बच्वाको प्रिगत को गरिरवारी िर्श पछवाडी क्ईएको 
सूचीसृंकेतमवा हरे्श सक््हुरेछ।

्यक् तपवाईंले भग्ष्यमवा आफरो बच्वाको स्र््वाई ्वा बोली र भवारवा 
ग्कवास गचगनतत हुर् 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 सककनछ।
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थप जचानकचारीको लचागग कृपयचा ्लको  

वेभसचाईटमचा हेनुदिहोलचाः
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