
लक्ष्यहरुको  
महत्व छ

तपाईंको बच्ाको व्वकासलाई लेखा 
राख्नुहोस्। ष्यदि तपाईंलाई चिनता छ 

भ्े समष्यमै किम िाल्नुहोस्। 

तपाईंको स्ानीय बालबाललका र पाररवाररक सवास्य सेवा फेला पान्नुहोस्:   
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services

सम्पकनु  वववरण

प्रवतक्ा ्ग्नुनुहोला। समष्यमै  
किम िाल्नुहोला

यदि तपाईको बालकले उसको उमेर अन्सारको लक्यहरु पालना 
नगरेको खण्डमा तपाईको सरोकारहरुको आिान प्रिान गन्नुहोला।

तपाईको बालबाललका र पररवार सवास्य नरनु वा पररवारको ्डाक्टर 
संग क्रा गन्नुहोला।

िक्षताहरुको ववकास हुँिैमा, बेलैमा किम चालन्होला। तपाईको 
बालकलाई उनको पूणनु सम्ावना हालसल गननुको लावग मद्दत 

गन्नुहोला।

थप पत्ा लगाउ्नुहोला  
My Personal Health Record (Blue Book) मा 

उपयोगी वेभसाई्ट र लक्यहरुको बारेमा थप  
जानकारीहरु पाउन्हनेछ। 

आफ्ो बच्ाहरुलाई उव्हरुको 
कौशल को व्वकासमा  

मद्दत ग्नुनुहोस
जसतै पवहलो किम चालने, पवहलो प्टक म्स।क्राउने, र हात 
हललाएर “बाई-बाई” भन््लाई ववकासलरल लक्यहरु भवननछ।

जनमेिेखख ५ वरनुसमम, तपाईंको बच्ाले कसरी खेलिछ, लसकिछ, 
बोलछ, काम गिनुछ र चहलपहल गिनुछ वत लक्यहरु प्गन्पछनु।

िैवनक क्राहरु ज्न तपाईको बालबाललकाले हरेक उमेरमा प्रा 
गिनुछ तयसको उपायहरुकोलावग वनर्क: Love, talk, sing, 

read, play यापस् ्डाउनलो्ड गन्नुहोला।

www.lovetalksingreadplay.com.au

तपाईको बालबाचलकाको 
व्वकासको रेकरनु राख्नुहोला

My Personal Health Record (Blue Book) को 
लचनहरुको अधययन. समयमै किम चालन्होला. प्रश्नहरुको उत्तर 

दिन्होला यदि तपाईको बालबाललकाको ववकास लक्यअन्क्ल छ 
छैन हेन्नुहोला।

तपाईको बालबाललकालाई बालबाललका र पररवार सवास्य नरनु 
वा तपाईको पररवारको ्डाक्टर कहाुँ वनयममत रुपमा सवास्य र 

ववकासवक जाुँच गननु लगन्होला।

 

Nepali - Milestones Matter



Has eating 
and 
sleeping 

 संकेतहरुको अधष्यष्य् ग्नुनुहोला। समष्यमै किम िाल्नुहोला।
तपाईको बालकको प्रारम्भिक व्वकास एउटा ष्यात्ा हो।  

६-८ हपता ६ मवह्ा 

१८ मवह्ा

३ बरनु ४ बरनु

●
मानछेहरु िेखिा 
म्सक्राउन थालिछ

●
आवाज स्नेको वतर 
्टाउको फकानुऊुँ िछ

●
्टाउको उठाउन 
सकिछ

●
सामान लचजवबजहरु 
आुँखाले पछ्ाउन 
थालिछ

●
सवरहरु 
िोहोयानुऊुँ िछ

●
्ेटवावबना बसन 
थालिछ

●
अरुहरु खास गरेर 
आमाव्बा संग खेलन 
रुचाऊुँ िछ

●
आफनो नामकोलावग 
प्रवतकृया गिनुछ

●
तोतेबोली गिानु धवनीहरु 
जो्ेडर कराऊुँ िछ 
(“आ”, “ई”, “ओ”)

●

सामानय अन्क्लका 
प्रवतकृयाहरु दिन स्रु 
गिनुछ जसतै “नाई” बा 
“बाई बाई”

●
उद्घघरणहरु 
िोहोयानुऊुँ िछ

●
सामानय बोललका 
अन्रोधहरुको 
प्रवतकृया दिनछ

●
“मा मा” र “िा 
िा” भनिछ

● उठ्ने प्रयास गिनुछ
●

धेरै साधारण 

रबिहरु भनिछ

● एकलै हहं््डछ●
सामानय क्राहरु के 

हन् जानिछ जसतै, 

्ेटललफोन, ब्रस, चमचा●
साधारण अन्करण 

खेल खेलिछ, जसतै 

प्तलीलाई ख्वाउने

●
अरुहरुलाई क्नै 

रोचकक्राहरु 

िेखाऊुँ िछ

●
२ िेखख ४ रबिका 

वाकयहरु भनिछ

●

अरु बालबाललकाहरु 

संग हुँिा 

उत्तेजजत(रमाईलो) 

महस्स गिनुछ
●

साधारण 
वनिदेरनहरुको 
पालना गिनुछ

●
भक्ण्डो ख्ट्ाले 
हानिछ

●
नाम भनिा 
तसवीरहरुलाई 
िेखाऊुँ िछ

●

साथी र 
बयसकहरुको 
अन्करण 
गिनुछ(जसतै अरु 
बालबाललका  
िौ्डिा िौव्डनछ)

●
२ िेखख ३ रबिहरु 
प्रयोग गरेर 
क्राकानी गिनुछ

● राम्ो संग चढ्छ

●
प्तली, जनावर र 
मावनसहरु संग खेलिछ

●
नभवनकनै साथीहरु प्रती 
सनेह िेखाऊुँ िछ 

● कथा भनिछ

●
२ सेकेण्ड सममकोलावग 
एक ख्ट्ाले उफ्रने र 
उभभने गिनुछ

●
एकलै भनिा अरु 
बालबाललकाहरु संग खेलिछ

● सहकायनु रुपमा खेलिछ

●
२ िेखी ४ ररररका अंग 
भएमा मावनसको लचत्र 
कोिनुछ

२ 
बर

नु

My personal health record

This is the personal health record of:

please take this book with you when you  
 attend any health service, doctor or hospital

मेरो व्यलतिगत सवास्य रेक्डनुको लक्यहरूले थप जानकारी समावेर गिनुछ। तपाईंको बालबाललकाको प्रगवत र तपाईंको बालबाललका र पाररवाररक सवास्य नसनु 
वा लचवकतसकसुँगको प्रतयेक भे्टमा सामानय क्नै लचनता  भने आिान प्रिान गन्नुहोला। नपखनुन्होस् । समयमै अभभयान गनानुले वासतववक भभन्ता बनाउन सकछ! 
तपाईंको स्ानीय बाल र पाररवाररक सवास्य केनद्र पत्ता लगाउनकोलावग
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services. मा जान्होला।

तपाईको बालबाललका संग समय वबताउने बारेमा थप ववचारहरुको लावग  Love, 
talk, sing, read, play(प्रेम, क्राकानी, गाउने, खेलने) मा जान्होला। 
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/

सककली तथयहरु U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. program https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ : June 2017. Adapted by NSW Ministry of Health. SPHN (HSP) 180408 द्ारा उपलब्ध गराईएको हो।

१२ म
वह्ा

ष्यहाँबाट शनुरु हुनछ


