
 

 

 

 

हेल्प मी ग्रो ओहायोभरी गभभवती महहलाहरू, साना बच्चाहरू र पररवारहरूका लाहग एक सहायता व्यवस्था हो। सेवा र सहायता घरमा गएर वा चााँडो हस्तके्षप गरेर उपलब्ध गराइन्छन्। 

 

 
 

हेल्प मी ग्रो अहलभ इन्टरभेन्शन (इ.आइ.)-ले हवकासगत हिल्याइाँ र अक्षमता रहेका साना बच्चाहरूका 

पररवारलाई सहायता गछभ । इ.आइ. सेवाहरू सामान्यतः तपाईंको घर वा तपाईंको पररवारले समय 

हबताउने अन्य ठाउाँहरूमा उपलब्ध गराइन्छ, र हयनले तपाईंको बच्चाको हसकाइ र हवकासलाई 

बिाउनमा तपाईंको सक्षमतालाई हवकहसत गर्भछ।   

 

कसलाई ससफारिस गरिनु पर्दछ? 

जन्मरे्खि तीन वर्भ सम्मका हशशु र बालिाहरूलाई जब उनीहरूमा हवकासगत वा स्वास्थ्यसम्बन्धी 

हचन्ताहरू हुन्छन् जसको कारण उनीहरूको हवकास प्रभाहवत हुने सम्भावना हुन्छ। 

 

तपाई ंके अपेक्षा गनद सकु्नहुन्छ? 

हसफाररस गररएपहछ, तपाईंको स्थानीय इ.आइ. कायभक्रमले तपाईंको पररवारका लाहग एकजना सेवा 

समन्वयक हनयुक्त गनेछ। तपाईंका सेवा समन्वयकले तपाईंको लाहग प्राथहमक इ.आइ. सम्पकभ को 

रूपमा काम गनेछ र इ.आइ.मा तपाईंको यात्रामा तपाईंको पररवारलाई सहायता गनेछ। तपाईंको 

बच्चा इ.आइ.-हनखि योग्य छ भने तपाईंका सेवा समन्वयकले बच्चा र पररवारको मूल्याङ्कन पूरा 

गनभमा तपाईंको सहमहत हलनेछ। तपाईंको इ.आइ. टीमले तपाईंका बच्चाका चासोहरू र 

सक्षमताहरू अहन तपाईंको पररवारका हर्नचयाभ र प्राथहमकताहरूबारे थप जानकारी हाहसल गनेछ। 

उनीहरूले यी जानकारीहरूको प्रयोग तपाईंले हाहसल गनभ चाहनुहुने पररणामहरू हवकहसत गनभमा 

प्रयोग गनेछन्। यी पररणामहरू तपाईंको पररवारको इखिहभडुअलाइज्ड फेमली सहभभस प्लान 

(आइ.एफ.एस.हप.) अथाभत् हवहशष्ट पररवार सेवा योजनाको हहस्सा बने्नछ। तपाईंको आइ.एफ.एस.हप.-

का पररणामहरू तपाईंको पररवारको वास्तहवक हर्नचयाभ र गहतहवहिहरूका साथ तपाईंको बच्चा वा 

पररवारले के गनभ चाहनुहुन्छ भने्न आिारमा लेखिने छ। उनीहरूले तपाईंका आफ्नै शब्दहरूको 

प्रयोग गनेछन् र तपाईंको पररवारको लाहग के महत्त्वपूणभ छ भने्नमाहथ ध्यान केखित गनेछन्। 

आइ.एफ.एस.हप.-ले तपाईंले चाहेअनुसारका पररणामहरू हाहसल गनभमा मद्दत गनभ कुन सेवा वा 

सेवाहरूको आवश्यकता पछभ  भनेर पहन बताउनेछ। 

असलद इन्टिभेन्शनका फाइर्ाहरूः  

हालैका वर्भहरूमा, ओहायोका 95% माताहपताहरूले, जसका बच्चाहरूलाई इ.आइ.-मा सेवा प्रर्ान 

गररएको हथयो, उनीहरूका बच्चाहरूलाई नयााँ कुराहरू र नयााँ हसपहरू हसक्नमा बिी राम्ररी 

सहयोग गनभ सकेको बताएका छन्। त्यहतनै संख्यामा उनीहरूले आफ्ना बच्चाका आवश्यकताहरू 

अरूलाई बताउनमा इ.आइ.-ले मद्दत पुऱ्याएको बताएका छन्। 
 

 

 

 
 

हेल्प मी ग्रो होम हभहजहटङ्ग (एच.हभ.) एउटा सै्वखिक, घर आिाररत कायभक्रम हो जो तपाईंको 

पररवारलाई हसतै्तमा प्रर्ान गररन्छ। हाम्रा होम हभहजटरहरू सुप्रहशहक्षत पेसावालहरू हुन् जसले 

सहानुभूहतपूणभ दृहष्टकोण अपनाउाँछन् र गभाभवस्थाको बेलामा जानकारी र सहायता प्रर्ान गर्भछन्, 

अहन तपाईंलाई एक माताहपताको रूपमा तपाईंको बच्चालाई उसको हवकासको महत्त्वपूणभ समय 

प्रारखम्भक वर्भहरूमा हुकाभउने र्क्षता, उपकरणहरू, तथा आत्महवश्वासद्वारा सशक्त पार्भछन्। 

 

कसलाई ससफारिस गरिनु पर्दछ? 

गभभवती महहलाहरू र साना बच्चाहरू भएका पररवारहरू। 

                               

तपाईलें के अपेक्षा गनद सकु्नहुन्छ? 

एकपल्ट तपाईंको पररवारलाई हसफाररस गररएपहछ तपाईंका लाहग एउटा होम हभहजटर हनयुक्त 

गररने छ। हेल्प मी ग्रो होम हभहजटरले तपाईंको गभाभवस्था र बच्चाको हवकासबारे तपाईंका लाहग 

सबैभन्दा जरुरी हवर्यहरूमाहथ सहानुभूहतपूणभ सहायता र हवश्वसनीय जानकारीहरू प्रर्ान गनेछन्। 

त्यो चाहे स्वस्थ गभाभवस्थाका लाहग तपाईं के गनभ सकु्नहुन्छ भने्न कुरा होस्, वा तपाईंको रोइरहेको 

नानीलाई कसरी शान्त गराउने, हनद्राको व्यवस्थापन (तपाईंको समेत!) कसरी गने, तपाईंका 

हचन्ताहरूको कसरी समािान गने, र तपाईंका आवश्यकताहरूको आिारमा तपाईंलाई सामुर्ाहयक 

स्रोतहरूहसत कसरी जोड्ने भने्न कुरा होस्। हामीले तपाईंको र तपाईंको बच्चाका लाहग के सबैभन्दा 

राम्रो छ भने्न हवर्यमा तपाईंले आफै हनणभय गनभका लाहग प्रोत्साहहत गर्भछ ाँ। 

 

होम सभसिसिङ्गका फाइर्ाहरूः  

स्वस्थ िन्म परिणाम – होम हभहजहटङ्गमा सहभाहगता गरेका गभभवती महहलाहरूमा कम  

त लका हशशुहरू जन्मने र्र  48% रह्यो।  

बच्चाहरको सू्कलका लासग तयािीमा वृद्धूः होम हभहजहटङ्गमा सहभासगता गिेका बच्चाहरूले 

तेस्रो गे्रड पठन र गहणत उपलखब्ध जााँचहरूमाफभ त पहहला 25% िेरै अङ्क प्राप्त गरे। 

 

 

यी कायदक्रमहरबािे थप िानकािी हाससल गनद वा साइन-अप 

गनदका लासग तपाईलें 1-800-755-GROW-मा कल गनद सकु्नहुन्छ।  

हेनुदहोस् www.helpmegrow.org 

Nepali 

http://www.helpmegrow.org/

