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तपाईकंो पररिारको गोपनीयता 
हामी िपाईांको पररवारको िोपनीर्िालाई महत्त्व धर्दन्छां र हाम्रा स्टाफहरू िपाईांको बच्चाको जानकारीको रक्षा िनय प्रधिबद्ध ्न्। 

स्टाफहरूले मात्र HS र ELP धभत्र आवश्यक हेर् स्टार्य सेवाहरू प्रर्दान िनय जानकारी साझा ि य् न् र अन्य अधिकारीहरु 

(उर्दाहरणका लाधि ठेकेर्दार र प्रधिधनधिहरू) HS र ELP को िफय बार् अधभनर् िरै्द। हामी िपाईांको बच्चाको बारेमा उनीहरूको 

र्ाक्टर, र्दन्त धचधकत्सक, सावयजधनक सू्कल, र अन्यहरूसाँि आवश्यक जानकारी सञ्चार िनयको लाधि िपाईांको अननमधिको लाधि 

सोध्छां िाधक उनीहरूको आवश्यकिाहरू राम्रोसाँि पूरा होस्। हामी िपाईांको पररवारको बारेमा जानकारी अन्य 

Community Action पार्धनर्र भ्याली कार्यक्रमहरूसाँि साझेर्दारी िनय अननमधि धर्दन्छां िपाईांलाई उनीहरूको सेवाहरू 

पहाँच िनय मद्दि िनय वा अननसन्धान साझेर्दारहरू जसले हामीलाई कार्यक्रमको रूपमा धसक्न र सनिार िनय मद्दि 

िरररहेका ्न्। िपाईांको बच्चाको रेकर्यको प्रधिधलधप प्राप्त िनय, HS र ELP स्टाफबार् फारम सोधननहोस् िाधक िपाईां धलखिि 

रूपमा आफ्नो अननरोि िनय सक्ननहने्। 

 

तनयमहरू 
HS र ELPले धनर्म 7.04 (10) – 7.04 (12) प्रारखिक धशक्षा र हेरचाह धवभाि (EEC) का बालबाधलकाहरूको रेकर्य  सम्बन्धी नीधि र 

प्रधक्रर्ाहरूमा अननसरण िर्दय्। थप रूपमा, HS र ELP बाल रेकर्य  (हेर् स्टार्य कार्यक्रम प्रर्दशयन मानक 1302.101(b) (4) र 

1303.2 सबपार्य सी ) कन नै पधन र्व्खििि पधहचान र्ोग्य जानकारी र प्रधक्रर्ाहरू र्ार्ा प्रबन्ध िनयका लाधि अवखथथि िोपनीर्िा 

को सनरक्षा सम्बन्धी हेर् स्टार्य  धनर्महरू पालना िननयहोस् र्ार्ा उपलब्धिा, उपर्ोधििा, अिण्डिा र सनरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा 

समथयन िनय। 

HS र ELP र्दिाय बालबाधलकाहरु र पररवारहरूको सम्बन्धमा पूणय जानकारीमा सबै जानकारी राख्न धजमे्मवार ्। र्सको मिलब 

र्ो हो धक िपाईले कार्यक्रम स्टाफ र्व्खिसाँि साझेर्दारी िननयभएको जानकारी एजेन्सी धभत्र रहने् र िपाईको धलखिि सहमधि 

धबना एजेन्सी बाधहरका कसैसाँि पधन साझेर्दारी िररने ्ैन। सबै कमयचारीहरूलाई भााँर्ामा िोपनीर्िा कथन हस्ताक्षर िनय 

आवश्यक ्। हामी चाहन्छां धक िपाईले र्स िोपनीर्िा कोर्लाई कार्यक्रममा सहभािी वा स्वर्ांसेवकको रूपमा सम्मान िनय 

सक्ननहन्। हामी हाम्रो कार्ायलर्हरू, केन्द्रहरू र प्रर्दार्क घरहरू पररवारहरूको लाधि सनरधक्षि थथानहरू मान्द्छां, 

उनीहरूको कन नै पधन र्व्खििि जानकारी कार्यक्रम बाधहर साझा िनय सधकन् भने्न र्र धबना। ग्राहक / सहभािी र 

कमयचारीहरूको र्व्खििि मर्ायर्दा सम्मान र सबै समर्मा सनरधक्षि िररने्। 

 

व्यम्भिगत पतहचान योग्य जानकारीको आिश्यक प्रयोग र खुलािा 
केधह अवथथाहरूमा, HS र ELP लाई जानकारी िोप्य राख्न अपवार्दहरू बनाउन आवश्यक ्। जब बच्चा र्दनर्व्यवहार वा 

उपेधक्षि भएको ् भने्न धवश्वास िनय उधचि कारण ् वा जब स्टाफहरू कन नै र्व्खिलाई नधजकको क्षधिको जोखिममा ् भने्न 

महसनस ि य् न् भने स्टाफहरू र स्वर्ांसेवकहरूले जानकारी साझा िननय अधनवार्य ्। 

अन्य पररम्भथिततहरू जहााँ HS र ELP ले बच्चाको रेकडटबार् बातहरी िंथिामा जानकारी खुलािा गनट 

िक्दछ आमा बुबा िा आमाबाबुको तलम्भखत िहमतत तबना: 

 धशक्षा वा बाल धवकास कार्यक्रमहरूको अधर्र् वा मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा वा सांघीर् कानूनी आवश्यकिाहरूको 

कार्ायन्वर्न वा अननपालनको लाधि (जसै्त अमेररकी स्वास्थ्य िथा मानव सेवा धवभािले हाम्रो कामलाई कोष 

प्रर्दान ि य् ) ।

 उपर्नि पार्ीहरूको लाधि प्रकोप वा स्वास्थ्य / सनरक्षा आपिकाधलनहरूको समर्मा (थथानीर् स्वास्थ्य 

धवभािहरू, पनधलस, र्दमकलकमीहरू, EMS, आधर्द सधहि सीधमि ्ैन)।

 बच्चा र वर्स्क हेरधवचार िाद्य कार्यक्रम (CACFP) धनिरानीको लाधि, र्धर्द पररणामहरू एक समग्र 

रूपमा ररपोर्य  िररने् जनन एक र्व्खिलाई पधहचान िरै्दन।

 पालनपोषण हेरचाह केसकमीहरूको लाधि जो पालनपोषण हेरचाह थथानमा बसे्न बच्चाको लाधि केस र्ोजना 

पहाँच िने अधिकार ्।

 कानूनी रूपमा जारी अर्दालिको आरे्दश वा समनका अननसार: आवश्यक भएमा, HS र ELPले थथानीर् 

सल्लाहकारलाई सम्पकय  िर्दय् जब बालबाधलकाहरुको रेकर्य  प्रस्तनि िररन् र र्धर्द लािू हन् भने, समनको 

गोपनीयता 
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बारेमा आमाबाबनलाई सूधचि िनय र्व्ावहाररक प्रर्ास िननयहोस्।

 बालबाधलकाहरुको अनलाइन मूल्याांकन र्ार्ा प्रारखिक धशक्षा र हेरचाहको म्यासाचनसेर््स धवभाि साँि जोधर्एको 

्, जसले केवल कन नै पधन बालबाधलकाहरुलाई पधहचान निने िररकामा कन ल र्ार्ा पहाँच िर्दय्।

 जब अन्यथा कानूनद्वारा आवश्यक।

 

बालबातलकाहरु र पररिारहरूको जानकारीको गोपनीयता िुतनतित गरै्द 
 सबै िोप्य रेकर्यहरू सनरधक्षि ठाउाँमा भण्डार िररएको हननपर्दय्। इलेक्टर ोधनक रेकर्यहरू धनधर्दयष्ट 

सनरधक्षि र्ार्ा प्रणालीमा राखिन्। HS र ELP बच्चा रेकर्यबार् र्व्खििि पधहचान र्ोग्य जानकारीको 

थथान, र्ार्ा साझा िने प्रधक्रर्ा, र बच्चा रेकर्य िोपनीर्िाको लाधि सनरक्षाको बारेमा धवसृ्ति। 

 जानकारी र कािजािहरू जनन िोप्य माधनन् मेधर्कल रेकर्य, शैधक्षक रेकर्य, धवशेष आवश्यकिा 

रेकर्य, पररवार रेकर्य, आधथयक रेकर्य, र सहभािीहरू, उनीहरूको पररवार, वा Community 

Action र्व्वसार्को बारेमा कन नै अन्य र्व्खििि जानकारी समावेश िर्दय्। 

 सहभािीहरूको रेकर्यमा पहाँच आवश्यक र उपर्नि आिारमा कमयचारीहरूमा सीधमि ्। 

इलेक्टर ॉधनक फाईलहरूको पहाँच र्व्खििि खथथधिको लाधि आवश्यक भएमा मात्र प्रर्दान िररन्। 

 सहभािीहरूको रेकर्य धिनीहरूको धनधर्दयष्ट, सनरधक्षि थथानहरूबार् हर्ाउनन हाँरै्दन; र्द्यधप प्रधिधलधपहरू 

अधर्र्, अननसन्धान, पररवारको आवश्यकिा, सू्कल सङ््कक्रमण, वा राज्य र सांघीर् कानूनको 

अननरूप आवश्यक पने उदे्दश्यका लाधि बनाउन सधकन्। 

 सहभािीहरूको रेकर्य कधहलै्य रे्स्क, रे्बनल, इत्याधर्दमा ्ोर््नन हाँरै्दन जहााँ अन्य र्व्खिहरूको पहाँच 

्। 

 सहभािीहरूको र्व्खििि जानकारी "जान्नन आवश्यक ्" बाहेक कमयचारीहरू बीच कधहले पधन 

्लफल हाँरै्दन। र्स जानकारीको बारेमा ्लफल िर्दाय कमयचारीहरू उनीहरूको वरपरका बारे धवशेष 

सचेि हननपर्दय्। अन्य ग्राहकहरु / सहभािीहरु वा कमयचारीहरु लाई र्व्खििि जानकारी बेवास्ता 

निनय आश्वासन धर्दन धवशेष साविानी अपनाउनन प य् । 

 बच्चाले कार्यक्रम ्ोरे् पध् रेकर्यहरू साि बषयसम्म सनरधक्षि ठाउाँमा राखिन्न्। फाईलहरू त्यसपध् 

कार्यक्रम धनरे्दशक वा प्रबन्धकको सनपररवेक्षणमा नष्ट हन्न्।

एक पार्यनरको रूपमा, र्धर्द िपाईांसाँि बच्चा वा अन्य सहभािीको सनरक्षाको बारेमा जानकारी ् भने, िपाईां कार्यक्रम स्टाफ 

वा FCC धशक्षकहरूसाँि िपाईांको धचन्ताको बारेमा कन रा िनय सक्ननहन्। 

िोपनीर्िाको कन नै पधन उल्लांघनलाई सम्बोिन िररने् र स्टाफ वा स्वर्मे्सवक पर्दहरूबार् बिायस्त हन सक््। 

र्धर्द िपाईां आफ्नो बच्चाको कार्यक्रममा स्वर्ांसेवकको रूपमा सेवा िरै्द हननहन् भने, िपाईां पूणय धवश्वासमा 

जानकारी राख्नको लाधि धजमे्मवार हननहन्। 
 

रेकडट  र जानकारीको तितरण 

बालबाधलकाहरु र उनीहरूको पररवारसाँि सम्बखन्धि जानकारी धवशेषाधिकार र िोप्य हन्। प्राथधमक धशक्षा र 

हेरचाह धवभाि (EEC) का अननसार, कन नै कार्यक्रम वा धशक्षक रे्धलभर िनय वा िनय सकै्दन बच्चा वा 

उसको पररवारको बारेमा अनधिकृि र्व्खिलाई जानकारी जारी िरै्द, वा बच्चा वा उसको पररवारसाँि 

अनधिकृि र्व्खिसाँि ्लफल िरै्द, माधथ सूचीबद्ध पररखथथधि बाहेक बच्चाको आमाबाबनको धलखिि सहमधि 

धबना। 

यिबाहेक: 

 जानकारी जारी िनयका लाधि सबै अननरोिहरू िोधकएको कार्यक्रमका कमयचारीहरूद्वारा समन्वर् िररने् 

र लािू कानूनहरू पालन िने्।

 र्व्खििि पधहचान र्ोग्य जानकारी राज्य र सांघीर् िोपनीर्िा कानून बमोधजम मात्र जारी िररने्। 

कमयचारीहरूले र्व्खििि पधहचान र्ोग्य जानकारीको र्व्वथथापनको सन्दभयमा हेर् स्टार्य  प्रर्दशयन 

मापर्दण्डहरू अननसरण िने्न्।

 जब सहमधि र्व्खििि पधहचान र्ोग्य जानकारी जारी िनय आवश्यक हन्, 

बच्चा रेकर्यबार् र्ो जानकारी िनलासा िननय अधघ कमयचारीले बच्चाको आमाबाबन वा कानूनी अधभभावकबार् धलखिि 
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सहमधि प्राप्त िने्। 

o आमाबाबनको धलखिि अननरोिले बच्चाको रेकर्य  िनलासा िनय सधकने बारेमा धवधशष्ट जानकारी प्रर्दान 

िर्दय्, रेकर्य  धकन िनलासा हन् भनेर वणयन िर्दय्, र पार्ी (हरू) लाई पधहचान िर्दय् जसलाई रेकर्य  

िनलासा िररएको ्।  

 बच्चाको आमाबाबनको अननरोिमा, उनीहरूको बच्चाको रेकर्यले सबै चीजमा पहाँच िननयपर्दय् र उनीहरूसाँि 

साइर्मा उनीहरूको बच्चाको रेकर्य  धनरीक्षण िने अधिकार हननपर्दय्।

o अधिकिम हर्दसम्म सिव भएसम्म, त्यस्तो पहाँच बच्चाको आमाबाबनको सहमधि धबना प्रारखिक अननरोि 

पध् र्दनई र्व्ापार धर्दन भन्दा बढी धढलाइ हन सकै्दन। 

o पहाँचको लाधि र्स्तो अननरोिमा, बच्चाको समू्पणय रेकर्य  र्सको अांशहरूको भछधिक थथानको पवायह 

निरी उपलब्ध हननपर्दय्। 

o आमाबाबनसाँि साइर्बार् रेकर्य  हर्ाउने वा मूल रेकर्यको कन नै अांश धलने अधिकार ्ैन। 

o कार्यक्रमले बच्चाको रेकर्यमा समावेश कन नै पधन जानकारीको प्रधिधलधपहरूको लाधि अननधचि शनल्क धलने ्ैन। 

 आमाबाबनको धलखिि अननरोिमा, कार्यक्रमले बच्चाको रेकर्यको प्रधिधलधप आमाबाबनलाई थथानान्तरण िननयपर्दय्, वा 

कन नै अन्य र्व्खि जसलाई आमाबाबनले उधचि समर्मा मान्यिा धर्दन्न।

 कार्यक्रममा त्यस्ता जानकारीको पहाँच, र्सको नक्कल र धविरण सांचालन प्रधक्रर्ाहरू थथापना िररनन पर्दय्, र 

प्रते्यक बच्चाको रेकर्यमा थथार्ी, धलखिि लिहरू बच्चाको रेकर्य जारी िररएको वा प्रते्यक पर्क समीक्षा 

िररएको ् भनेर सांकेि िरै्द राख्नन प य् ।

o प्रते्यक पर्क जानकारी जारी िररन् वा बच्चाको रेकर्यबार् धविरण िररन् जो कार्यक्रम कमयचारी होइन, 

धनम्न जानकारी प्रधवष्ट िननयपने्: जानकारी जारी िने वा धविरण िने र्व्खिको नाम, हस्ताक्षर र खथथधि; 

धमधि; रेकर्यका अांशहरू जनन धविरण वा जारी िररएको धथर्ो; धविरण वा ररलीजको उदे्दश्य; र र्व्खिको 

हस्ताक्षर जसलाई जानकारी धविरण वा जारी िररएको ् । 

o त्यस्ता लिहरू मात्र बच्चाका आमाबाबनहरूको लाधि, रेकर्य  ममयिका लाधि धजमे्मवार कार्यक्रम 

कमीहरूलाई, र EEC लाई र्सको धनर्ामक कार्यको भािको रूपमा उपलब्ध हननपर्दय्। र्ी ररधलजहरू 

हाम्रो सनरधक्षि इलेक्टर ोधनक र्ार्ा प्रणालीमा कािजाि िररएको ्, र अननरोि र धविरण जानकारीको 

कािज प्रधिधलधपहरू बच्चाको पररवार फाइलमा राखिन्। 

 

बच्चाको रेकडट  िंशोधन गरै्द 
बच्चाका आमाबाबनले HS र ELP-लाई बच्चाको िोपनीर्िा िलि, भ्रामक वा उल्लांघन िने जानकारीमा बाल रेकर्यमा सांशोिन 

िनय आग्रह िने अधिकार पाएका हन्न्। आमाबाबनहरूले बच्चाको रेकर्यमा जानकारी, धर्प्पणीहरू, र्ार्ा वा कन नै अन्य 

सान्दधभयक सामग्री थप्न अननरोि िनय सक्द्न्। त्यस्ता अननरोिहरू धलखिि रूपमा हननपर्दय् र अननरोिको कारण समावेश 

िननय पर्दय्। HS र ELP ले एक हप्ता धभत्र अननरोि समीक्षा र धनणयर् िने्। र्धर्द आमाबाबनहरूको अननरोि स्वीकार िररर्ो भने, 

फाइल िनरून्त सांशोिनको धमधि, पररमाजयनको सामग्री, धकन पररवियन भइरहेको ्, र फाइल बनाउने र्व्खिको नामको 

साथ सांशोिन िररने्। 

र्धर्द आमाबाबनहरूको िारणा ् धक बच्चाको रेकर्यमा आपधिजनक सामग्रीको र्व्ाख्या िनय, स्पष्ट िनय वा सनिार िनय 

जानकारी थप्न पर्ायप्त ्ैन भने, उसलाई आफ्नो आपधिहरूको बारेमा सचेि िराउन कार्यक्रमसाँि समे्मलन िने अधिकार 

्। कार्यक्रमले समे्मलनको एक हप्ता धभत्र, आमाबाबनहरूलाई धनणयर्को कारण वा कारणहरू बिाउाँ रै्द धलखिि धनणयर् 

धर्दने्। र्धर्द उसको / उनको धनणयर् आमाबाबन(हरू) को पक्षमा ् भने, उसले/उनले धनणयर्लाई प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक कर्दम चाल्न सक््। 

र्धर्द आमाबाबनहरू बच्चाको रेकर्य  सांशोिन िने HS र ELP को धनणयर्बार् असन्तनष्ट हननहन् भने, आमाबाबनले बच्चाको 

रेकर्यमा सूचनालाई चननछिी धर्दन सनननवाईको लाधि अननरोि िनय सक्द्न्। आमाबाबनहरूले HS र ELP धनरे्दशकलाई 

धलखिि रूपमा सनननवाईको लाधि अननरोि बनझाउनन प य् । र्धर्द मनद्दा सनननवाईमा आमाबाबनको पक्षमा धनणयर् िररएको ्ैन 

भने, आमाबाबनसाँि बाल रेकर्यमा बर्ान धर्दने अधिकार ् धक ि प्रधिस्पिाय िररएको जानकारीमा धर्प्पणी िर्दय् वा 

जसले आमा बनबा धकन कार्यक्रमको धनणयर् वा र्दनबैसाँि असहमि हन् भनेर बिाउाँ्। 

 

आमाबाबु िूचनाहरू 
EEC लाई तनम्न मामलामा आमाबाबुको िूचना आिश्यक छ: 
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 र्धर्द िपाईांको बच्चालाई 24 घण्टाधभतै्र स-साना प्राथधमक उपचार वा िैर-धप्रखिप्शन औषिीहरूको 

आपिकाधलन प्रशासनबाहेक धचधकत्सा उपचारको आवश्यकिा पऱ्र्ो भने िपाईांको बच्चालाई धलखिि चोर् 

लािेको ्।

 हाम्रो कार्यक्रमको धनरीक्षण र धहरासिमा रहाँर्दा िपाईाँ को बच्चाको र्दनर्व्यवहार वा उपेक्षाको कन नै पधन आरोप, 

िनरुनै्त।

 FCC घरहरूमा कक्षा कोठा स्टाफ वा धशक्षकहरूमा पररवियन ।

 िपाइाँको बच्चालाई प्राथधमक उपचार को प्रशासन।

 जब पधन महत्वपूणय बाल स्वास्थ्य वा धवकास सरोकारहरू रे्दिा पर्दय्

 बालबाधलकालाई सेवा प्रभाधवि िने कार्यक्रम नीधि वा कार्यधवधिमा भएको पररवियन, कार्ायन्वर्नको 7 

धर्दन अधघ धलखिि रूपमा धविरण िने ।

 कार्यक्रममा जधहले पधन सरुवा रोिको पधहचान िररएको ् ।

 नर्ााँ घरपालनवा जनावरहरू उनीहरूको पररचर् हनन अधघ कार्यक्रममा पररचर् िराइरै्द्।

 कन नै पधन जधर्बनर्ी वा कीर्नाशकको प्रर्ोि, सिव भएसम्म प्रर्ोि िननय अधघ।

 धवशेष समस्या वा महत्वपूणय स्वास्थ्य वा धशक्षा सरोकारहरू।

 जब पधन कार्यक्रम र्ोजनाबद्ध मेनूबार् धवचधलि हन्।

 

िप रूपमा, पाररिाररक बाल हेरचाह तशक्षकहरूले तनम्न बारे आमाबाबुलाई िूतचत गनुटपर्दटछ: 

 घरमा बनर्दनकहरू अवखथथि ्न्।

 र्धर्द घरको सांरचनामा पररवियन आएको ् भने।
 

पररिर छोड्ने अनुमतत 

कार्यक्रम स्टाफ / प्रर्दार्कको साथ ्ोर्ो अवधिको भ्रमण (िेल मैर्दानहरू, समनर्दार् पर्दर्ात्रा) लाई 

िपाईांको बच्चालाई हेर् स्टार्य सेन्टर वा पररवार बाल हेरचाह घरको पररसरबार् बाधहर लैजान अननमधि 

चाधहन्। पररवार बाल हेरचाह िृहहरूको लाधि, र्सले प्रर्दार्कको धनजी वाहनमा र्ािार्ाि समावेश िनय 

सक्द्। र्ो अननमधि "अननमधि पृष्ठ" मा समावेश ् जनन िपाईां आफ्नो बच्चा भनाय िर्दाय हस्ताक्षर िननयहन्। 
 

फोर्ोग्राफी, लेख, रेकतडटङहरु  
िेरै पर्क HS र ELP र / वा Community Action ले िपाईां वा िपाईांको बच्चाको िस्वीर वा समानिाको साथ आन्तररक वा 

बाह्य प्रकाशनको लाधि केधह धसजयना िर्दय्। िपाईांले आफ्नो फोर्ो, रेकर्य  र / वा धभधर्र्ो रे्प धलन Community Action 

मा सहमधि जनाउनन प य् समानिा वा िपाईांको बच्चाको समानिा र कन नै लेि, कथा / कथाहरू, ररपोर्यहरू, धभधर्र्ो रे्प, 

वा Community Action वा र्सको कन नै पधन घर्क कार्यक्रमहरूको बारेमा धलखिि वा इलेक्टर ोधनक प्रकाशनमा 

Community Action द्वारा र्सको प्रर्ोि। 

अन्तवायिायको सामग्री पूणय वा आांधशक रूपमा अन्तवायिायको लाधि र त्यसपध्को प्रकाशन वा कथा, लेि, वा धभधर्र्ो रे्पको 

प्रसारणको लाधि िपाईांलाई थप सहमधि चाधहन्। िपाईां सहमि हननहने् धक माधथ वणयन िररएको कन नै पधन सामग्री 

Community Action को सम्पधि बन् र रहन्। 

"हो" को साथ अननमधि पृष्ठमा हस्ताक्षर िर्दाय, िपाईां स्वीकार िननयहन् धक िपाईांलाई सूधचि िररएको ् धक िपाईां र्ो अननमधि 

प्रधिबन्ध िनय सक्ननहन् र िपाईां त्यसो निने ्नछर् िननयहन्। िपाईां र्सद्वारा Community Action 393 मेन स्टर ीर्, ग्रीनधफल्ड, 

म्यासाचनसेर््स, र र्सको एजेन्टहरू, उिराधिकारीहरू, र धनर्नखिहरु, कन नै पधन र सबै र्दावीहरूबार् मानहाधन, धनन्दा, 

िोपनीर्िा को आक्रमण, वा कन नै अन्य र्दावी, मनद्दा, माि, वा न्यार्को लाधि क्षधिको लाधि सबै र्दावीबार् जारी िननयहन् 

माधथको वणयन िररएको सामग्री प्राप्त िने र / वा प्रर्ोिमा आिाररि। 
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योग्यता, भती, चयन, नामांकन, हातजरी (ERSEA) 
 
 

 

HS र ELP, आर्, र अन्यथा र्ोग्य (पालनपोषण, घरधवहीन, सावयजधनक सहार्िा प्राप्त िने) पररवारको भिीलाई प्राथधमकिा 

धर्दन् फ््रर्ाखिन, ह्याम्पशार्र, र पधिमी ह्याम्परे्न काउन्टीमा। एक लधक्षि आउर्रीच र भिी र्ोजना समनर्दार् मूल्याांकन र्ार्ा, 

नामाांकन नीधि र कार्यक्रम र्ार्ा मा आिाररि वाधषयक धवकधसि र अपरे्र् िरीन्। बालबाधलकाहरू र िभयविी मधहलाहरू हाम्रो 

स्वीकृि चर्न मापर्दण्डको आिारमा हाम्रो हेर् स्टार्य कार्यक्रमहरूमा स्वीकार िररन्। अको उपलब्ध थथान प्रिीक्षा सूचीमा उच्च 

प्राथधमकिा बच्चा वा िभयविी मधहलालाई प्रस्ताव िररने्। प्रारखिक धशक्षा र हेरचाह (EEC) को म्यासाचनसेर््स धवभािको नीधि र 

प्रधक्रर्ाहरूमा आिाररि कार्यक्रममा सबै धर्दन / पूणय-वषय-उमेरहरू स्वीकार िररन्। 

 

गैर भेर्दभाि 
सिाधवि र भनाय भएका बालबाधलकाहरू र उनीहरूका पररवारहरूलाई जाधि, िमय, धलङ्ग ,साांसृ्कधिक सम्पर्दा, राजनीधिक 

धवश्वास, राधष्टर र् मूल, वैवाधहक खथथधि, र्छन झनकाव, वा अशििाको आिारमा भेर्दभाव िररने ्ैन। 

 

हेड स्टार्ट  (HS) र प्रारम्भिक हेड स्टार्ट  (EHS) योग्यता 
िभयविी मधहला वा बच्चा प्रारखिक हेर् स्टार्य  वा हेर् स्टार्यको लाधि र्ोग्य हन्न् जब उनीहरू उमेर र पाररवाररक आर् 

आवश्यकिाहरू पूरा ि य् न् वा अन्य र्ोग्यिा मापर्दण्डहरू पूरा ि य् न्। प्रारखिक हेर् स्टार्य  सहभािी िभयविी मधहला वा 

िीन बषय भन्दा कम उमेरको बच्चा हन सक््। हेर् स्टार्यको लाधि, बच्चा कखिमा 2.9 वषय र धकां र्रिार्यनको उमेर भन्दा कम 

हननपर्दय्। बच्चा वा िभयविी मधहला आर्-र्ोग्य ् र्धर्द पररवारको आम्दानी सांघीर् िरीबी धर्दशाधनरे्दश भन्दा बराबर वा कम 

् वा पररवारमा कसैले SSI वा DTA निर्द सहर्ोि प्राप्त िर्दय् भने। र्धर्द पररवार घरबार धवहीन ् वा बच्चा पालनपोषण िने 

बच्चा हो भने, एक सहभािी स्वचाधलि रूपमा र्ोग्य हन्। हामी केही अधि आर् भएका पररवारहरूलाई पधन ठाउाँले 

अननमधि धर्दएअननसार सेवा िनय सक््छां। 

एक पर्क बच्चा हेर् स्टार्यमा भनाय भएपध्, उ र्दनई कार्यक्रम बषयको लाधि र्ोग्य हन्। र्धर्द बच्चा िेस्रो कार्यक्रम वषयको लाधि 

भनाय भइरहेको ् भने पररवारको र्ोग्यिा पनन: प्रमाधणि हननपर्दय्। एक पर्क बच्चा प्रारखिक हेर् स्टार्यमा भनाय भएपध्, 

ऊ हेर् स्टार्यमा र्र ाखनजसन निरेसम्म र्ोग्य हन्। र्धर्द बच्चा EHS बार् HS मा थथानान्तरण िरै्द् भने, र्ोग्यिा पनन: प्रमाधणि 

हननपर्दय्। 

 

िबै HS र ELP कायटिमहरूको लातग नामांकन जानकारी आिश्यक छ। 
 उमेर को प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, अस्पिाल रेकर्य, स्वास्थ्य रेकर्य) ।

 आर् वा र्ोग्यिाको प्रमाण।

 अप-र्न-रे्र् िोप रेकर्यहरू, जबसम्म हामीसाँि कन नै िास धचधकत्सा जोखिम कारक, एक कािजाि िोप क्याच-

अप र्ोजना, वा पररवारले िाधमयक न् र् साझा िने र्ाक्टरबार् कािजािहरू लेख्रै्दनछां।

 हालको शारीररक परीक्षा रेकर्य, जसमा बच्चा 9 मधहना वा सो भन्दा बधढ ् भने नेिृत्व परीक्षण समावेश 

िननयपर्दय्।

 नामाांकनको 30 धर्दन धभत्र, HS वा EHS बच्चाको फलामको स्तर (हेमेर्ोधक्रर् वा हेमोग्लोधबन) को प्रमाण।

 िम्कीको रोि/अलैाँची कार्यर्ोजना, धसलबन्दी र्दरभाउपत्र वा सामान्य स्वास्थ्य सेवा र्ोजना, र/वा आहार पररमाजयन 

फाराम (र्धर्द लािू भएमा) ।



िङ्िमण  
मनोनीि पररवारहरूले आफ्नो पररवार अधिविा वा घर आिन्तनकसाँि कन रा िरेर अको कार्यक्रम धवकल्पमा थथानान्तरण 

अननरोि िनय सक्द्न्। र्धर्द पररवारको पाररवाररक अधिविा ्ैन भने, आमाबाबन / अधभभावकहरूले नामाांकन 

धवभािलाई कल िनय सक्द्न् (िल सूचीबद्ध नम्बर हेननयहोस्) थथानान्तरण अननरोि िनय। 

हेरचाहको धनरन्तरिाका लाधि, बालबाधलकाहरु जसलाई एक साइर् वा कार्यक्रम धवकल्पबार् अकोमा वा चार्ोां हेर् 

स्टार्यबार् हेर् स्टार्यमा थथानान्तरण िनय आवश्यक पर्दय् धिनीहरूलाई उच्च प्राथधमकिा धर्दइन्। एक पर्क पररवारले 

थथानान्तरणको लाधि अननरोि िरेपध्, नामाांकन स्टाफले बच्चालाई प्रिीक्षा सूचीमा राख्् जबसम्म ठाउाँ  उपलब्ध हाँरै्दन। 
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प्रारखिक हेर् स्टार्य  बालबाधलकाहरु हेर् स्टार्यमा सांक्रमण हने आशा िररन् धिनीहरू 2 बषय, 9 मधहनाका समर्मा। र्धर्द 

बच्चालाई हेर् स्टार्यमा पररवियन िनयका लाधि स्लर् उपलब्ध ्ैन भने, बच्चा प्रारखिक हेर् स्टार्यमा रहन सक्् जबसम्म हेर् 

स्टार्य स्लर् उपलब्ध हाँरै्दन, MA प्रारखिक धशक्षा र हेरचाह धवभािद्वारा अननमधि लखम्बएको ्। हाम्रो कार्यक्रममा, जब 

बालबाधलकाहरु 2 बषय ,3 मधहना पनरानो िपाईांको पररवार अधिविा वा िृह आिन्तनकले िपाईांको बच्चालाई हाम्रो हेर् स्टार्य  

कार्यक्रममा सांक्रमणको र्ोजनाको बारेमा ्लफल िनय सनरू िर्दय्। र्स समर्मा, हामी अद्यावधिक र्ोग्यिा 

कािजािहरूको लाधि सोधे्न्छां जनन हेर् स्टार्य  कोष धर्दनेहरु द्वारा आवश्यक ्। 
 

हाम्रो लक्ष्य आफ्नो बच्चाको धनरन्तर हेरचाह कार्म राख्न सक्नन हो र हामी िपाईांको बच्चालाई हेर् स्टार्य  कार्यक्रम धवकल्पमा 

पररवियन िनय हर प्रर्ास िने्छां जनन िपाईांको बच्चा र पररवारको आवश्यकिालाई सबैभन्दा राम्रो िररकाले पूरा ि य् । त्यस्ता 

पररखथथधिहरू हन सक््न् जब हामी िपाईांको बच्चालाई समार्ोजन िनय सक्षम ्ैनछां, जसै्त:  

 

 हाल पूणय-धर्दन केन्द्र-आिाररि कार्यक्रममा भनाय भएका: र्धर्द िपाईांको बच्चाको हाम्रो केन्द्रमा आिाररि धप्रसू्कल 

कार्यक्रममा ठाउाँ  ्ैन जब र्ो धशशन कार्यक्रमबार् बाधहर आउने समर् हो, हामी हाम्रो पाररवाररक बाल हेरचाह 

कार्यक्रम धवकल्पहरूमा उर््दघार्न िने्छां। र्धर्द कन नै ठाउाँ  उपलब्ध ्ैन भने, िपाईांलाई उपर्नि भाउचर 

अधफसमा पठाइने् हाम्रो कार्यक्रम बाधहर हेरचाहको लाधि रकम सनरधक्षि िनय।

 पररवार र्ोग्यिा हेर् सनरुको लाधि उच्च आर्को लाधि राखिएको ्: र्धर्द िपाईांको पररवारले हेर् स्टार्यको 

लाधि आर् भन्दा बढी ् र हामी अधिक आर् सहभािीहरूको लाधि हाम्रो क्षमिामा ्छां भने, िपाईांको बच्चा 

हेर् स्टार्य  कार्यक्रम धवकल्पमा सांक्रमण िनय सक्षम नहन सक््। हामी िपाईांसाँि हाम्रो समनर्दार्मा अन्य 

कार्यक्रमहरू फेला पानय काम िर्दय्छां जनन िपाईांको बच्चा र पररवारको आवश्यकिाहरू पूरा िर्दय्।

 

नामांकन गररएको फोन नम्बरहरू 

 
िामान्य िूचना: 413-387-1250 पूणट 

तर्दन पूणट िषट कायटिमहरू: 

 ह्याम्पशायर काउन्टी: 413-387-1233

 फ्रें कतलन काउन्टी: 413-475-1516

 
 
लैजानुपने 
प्रते्यक कार्यक्रम पररभाधषि र्व्ापार घण्टा जनन नामाांकन र साइर् कािजी कार्यमा उले्लि िररएको ् (साथै केन्द्रहरूको 

लाधि आमाबाबनको हािे पनस्तकमा)। स्टाफ र FCC धशक्षकहरू बालबाधलकाहरूलाई उच्च िनणस्तरको सेवा प्रर्दान िनय, र 

उनीहरूको कार्यक्रम कार्म राख्न प्रते्यक धर्दन काम िर्दय्न्, र्ो िेरै महत्त्वपूणय ् धक बालबाधलकाहरु समर्मै हकायइन्न्। 

हामी बनझ्छां धक कधहलेकााँही घर्नाहरू हन्न् जनन आमा बनबाको धनर्न्त्रण भन्दा बाधहर हन्न् र िपाईांलाई समर्मै 

आउनबार् रोक्न सक््। र्स्तो अवथथामा, कृपर्ा आिमनको अननमाधनि समर् प्रर्दान िनय सकेसम्म चााँर्ो साइर्मा सम्पकय  

िननयहोस्। पर्क-पर्क धढलो धपकअप िरेको अवथथामा कार्यक्रमका स्टाफले धक िोकेको थथान वा िाधलका ् धक ्ैन भनेर 

जााँचे्न्न् िपाईांको पररवारको आवश्यकिाको लाधि उपर्नि। 

बालबाधलकाहरूलाई धलनका लाधि केन्द्रमा आिाररि कार्यक्रमहरूमा 5-धमनेर् धवश्राम अवधि हन्। त्यस पध्, प्रते्यक 

15- धमनेर्को वृखद्धको लाधि $ 5.00 शनल्क धलइने्, जनन आमाबाबन कार्यक्रमको बन्द हने समर् भन्दा धढलो हन्। 

पाररवाररक बाल हेरचाह धढलो शनल्क पररवार बाल हेरचाह धशक्षकद्वारा धनिायरण र सङ्कलन िररन्। 
 

हातजरी 
लिािार हाधजरीले सनधनधिि िर्दय् धक िपाईांको बच्चा हाम्रो कार्यक्रमबार् सबैभन्दा बढी प्राप्त िर्दय्, जसले धिनीहरूलाई 

धकां र्रिार्यन र प्ाधर् सफलिाको लाधि िर्ार िर्दय्। कृपर्ा िपाइाँको धशक्षक, पररवार अधिविा, वा घर आिन्तनकलाई 

सूधचि िननयहोस् धक िपाइाँको बच्चा कार्यक्रमबार् अननपखथथि ् वा कन नै कारणले घर भ्रमण िनय धमस िर्दय्। साथै, 

उनीहरूलाई भन्ननहोस् र्धर्द िपाईांको बच्चा / पररवारको कन नै सर्दस्यलाई कन नै सांक्रामक रोि ्। कार्यक्रममा सबैजना स्वथथ 
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रहन सनधनधिि िनय, धबरामी बच्चा हेरचाहबार् घरमा बस्नन प य्  वा त्यस धर्दन घर जानन हाँरै्दन। हाम्रो सबै धर्दन / पूणय-वषय 

कार्यक्रमहरूमा भाि धलने बालबाधलकाहरूको लाधि, EEC हाधजरी सूचना सम्झछिा (नामाांकनमा हस्ताक्षर िररएको) 

प्रारखिक धशक्षा र हेरचाहको म्यासाचनसेर््स धवभाि हाधजरी आवश्यकिाहरूको बारेमा अधिक धवसृ्तिमा जान्। 

 

िम्पकट  जानकारी 

आपतकातलन ििातित घर्नामा, हामीले िाँधै हालको िम्पकट  जानकारी फाईलमा राख्नु पछट । 

प्रते्यक धर्दन िपाईांको बच्चा हेरचाहमा ्, हामी िपाईांलाई र्ो सनधनधिि िनय सोध्छां धक त्यहााँ कखिमा 

एउर्ा काम िने फोन नम्बर ् जहााँ िपाईां वा िपाईांको आपिकालीन सम्पकय  िनय सक्ननहने् र्धर्द िपाईां 

पहाँचर्ोग्य हननहन्न भने। आपिकालमा, र्धर्द आमाबाबन वा उनीहरूको िोधकएको आपिकालीन सम्पकय  

उधचि समर्मा पनग्न सकेन भने, स्टाफहरूले बाल सनरक्षा सनधनधिि िनय उपर्नि एजेन्सी (पनधलस वा DCF) 

लाई सम्पकय  िने्न्। 

 

EEC द्वारा तित्त पोतषत िबै तर्दन हेरचाहको लातग योग्यता 
पूणय धर्दन हेरचाहको लाधि र्ोग्य हन, एक पररवार र्ा ि बच्चा र पररवार धवभाि (DCF) बार् एक रेफरल 

हनन प य् वा पूणय धर्दन हेरचाहको लाधि कािजाि आवश्यक ् (रोजिार, धशक्षा, धवशेष आवश्यकिाहरू, 

आधर्द) हो। प्रारखिक धशक्षा र हेरचाहको म्यासाचनसेर््स धवभाि (EEC) हाम्रो जस्तो प्रारखिक धशक्षा र 

हेरचाह कार्यक्रमहरूमा हेरचाह िने र्ोग्य पररवारहरूको लाधि रकम प्रर्दान िर्दय्। सीधमि कोषका कारण, 

र्ोग्य पररवारहरू आधथयक सहर्ोिको लाधि EEC प्रिीक्षा सूचीमा राख्न सधकन् जबसम्म कोष उपलब्ध हाँरै्दन 

- हाम्रो जानकार स्टाफहरू र्स प्रधक्रर्ामा िपाईांलाई सहर्ोि िनय उपलब्ध ्न्। थप रूपमा, केधह 

पररवारहरू जसको बच्चाको हेरचाह आांधशक रूपमा EEC माफय ि लिानी िररन् पाररवाररक आर्मा आिाररि 

धनधिि शनल्क धिननय प य् । 

EEC आवश्यक ् धक पररवारहरूले आवधिक रूपमा सबै धर्दनको हेरचाहको लाधि कािजाि 

आवश्यकिालाई पनन: अधिकृि िर्दय्। र्धर्द एक पररवार EEC बाल हेरचाह कोष को लािी अर्ोग्य हन्, 

हामी सबै धर्दन हेरचाह समाप्त िननय प य् । हाम्रो स्टाफले धर्दन / बषय भर पररवारहरूसाँि काम िर्दय्न् धक 

उनीहरूले EEC आवश्यकिाहरू बनझर्द्न् - र्ो काम िोजे्न, काम िने वा सू्कल जाने काम हो। घर्नामा 

जब एक पररवारले सबै धर्दन EEC कोष िनमाउाँ्, हाम्रो कार्यक्रमले उनीहरूलाई प्राथधमकिा धर्दन् र हाम्रो 

स्टाफले अन्य उपलब्ध कार्यक्रम धवकल्पहरू फेला पानय काम िर्दय्। 

EEC िबै तर्दन िेिाहरू िमाप्त हुने कारणहरू: 

 पररवार अब EEC कोष को लािी र्ोग्य ्ैन।

 पनन: प्राधिकरणको लाधि अखन्तम म्यार्द सम्म पररवारले उधचि कािजािहरू प्रर्दान िरेन।

 पररवारसाँि एक भनिान िररएको बच्चा हेरचाह बाकीबक्यछिा ्।

 बच्चाको धनरन्तर िेरै अस्पष्ट अननपखथथधिहरू हन्न्।

 पररवारले कार्यक्रमको नीधि अननसरण िरेको ्ैन।

 पररवारले ठिी पनधष्ट िरेको ्।

 पररवार म्यासाचनसेर््सबार् बाधहर सरेका ्न्।

 पाररवाररक आम्दानी राज्यको औसि आम्दानीको 85% भन्दा बधढ बढेको ्।

 

थप रूपमा, र्धर्द ठाउाँ  उपलब्ध ् भने , कार्यक्रमले पूणय-धर्दन, टू्यशन-भनिानी (धनजी भनिान) पररवारहरू स्वीकार िर्दय्। 

धनजी भनिान पररवारहरूले िनणस्तरीर् बाल हेरचाहको साथै िाना र धबहानको िाजा प्राप्त ि य् न्, िर धिनीहरूले हेर् 

स्टार्य र्व्ापक सेवाहरू प्राप्त िरै्दनन्, जसै्त स्वास्थ्य र पोषण िीधनांि, र्दन्त रेफरल, अधभभावक सांसािन, कार्यक्रम 

धवशेषज्ञहरु समथयन, जनन केवल हेर् स्टार्य-फन्ड हो, र अन्य रेफरलहरू र पाररवाररक वकालि। 

 

बाल हेरचाह आमाबाबु शुल्क नीतत 

हेर् स्टार्य  र प्रारखिक हेर् स्टार्य सेवाहरू आमाबाबनहरूको लाधि धनिःशनल्क हो। पूणय धर्दन हेरचाहको लाधि भनाय हन चाहने 

https://static.wixstatic.com/ugd/206ce8_473b4a6b84944437943ffdfedae2720d.pdf
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पररवारहरू, र प्राथधमक धशक्षा र हेरचाह धवभाि (EEC) बार् आधथयक सहर्ोिको लाधि र्ोग्य ्न्, म्यासाचनसेर््सको 

राष्टर मांर्ल द्वारा धनिायररि रै्दधनक शनल्क धिननय प य् । पररवारहरू जो धर्दनभर हेरचाह चाहन्न्, र EEC हरू सबै धर्दनको 

हेरचाहको लाधि आधथयक समथयनको लाधि र्ोग्य ्ैनन्, धिनीहरूले HS र ELP धनजी प्रकाधशि र्दरहरूमा आिाररि शनल्क 

धिननय प य् , र्धर्द हामीसाँि धनजी भनिानी िने पररवार समार्ोजन िनय कोठा ् भने। शनल्कमा आिाररि बच्चा हेरचाह स्लर्मा 

बच्चा भनाय िने सबै पररवारहरूले बच्चा हेरचाह शनल्क सम्झछिामा हस्ताक्षर िननय प य्  जनन आवश्यक रै्दधनक र साप्ताधहक 

शनल्कहरू धनधर्दयष्ट िर्दय्। बच्चाको नामाांकनको सबै धर्दनको लाधि शनल्क धलइन्, चाहे बच्चा उपखथथि ् वा अननपखथथि ्। 

थप रूपमा, धबर्दा र अन्य अननमोधर्दि बन्द (जसै्त मछसमसाँि सम्बखन्धि बन्द) कारण कार्यक्रम बन्द िररएको कन नै पधन धर्दन 

को लाधि शनल्क लिाइएको ्। 

भुिानी िाप्तातहक रूपमा, हेरचाहको अतग्रम प्रर्दान गररएको छ। पररवारहरूले माधसक धववरण प्राप्त 
िने्न् र चालानहरू र बाल हेरचाह सेवाहरूको लाधि भनिानहरू अनलाइन िनय सधकन्: www.communityaction.us। 

भनिानी र्व्खििि रूपमा पधन िनय सधकन् वा Community Action आधथयक कार्ायलर्, 393 मेन स्टर ीर्, ग्रीनधफल्ड, 01301 

मा पठाउन सधकन् (नोर्: िािाहरू प्राप्य) वा हाम्रो 56 भेनोन स्टर ीर्, नथयहम्टन र 110 जी स्टर ीर्, र्नयरहरू फल्स 

साइर्हरूमा धनधर्दयष्ट भनिान बक्समा ्ोधर्र्ो। ग्रीनधफल्डको 393 मेन स्टर ीर्मा आधथयक कार्ायलर्मा निर्द मात्र स्वीकार 

िररन्। 

र्धर्द भनिानी समर्मै िररएको ्ैन भने, अब बच्चा पूणय-धर्दन सेवाहरूको लाधि र्ोग्य हने ्ैन। र्धर्द शनल्क EEC को आधथयक 

सहार्िा स्लाइधर्ांि से्कलमा आिाररि ्, र पररवारको आधथयक वा पाररवाररक अवथथा पररवियन हन् भने, पररवारले 

नामाांकन सल्लाहकारलाई पररवियन ररपोर्य  िननयपर्दय्। भनिानी िररएको बाकीबक्यछिा नभएको पररवारलाई HS र ELP मा 

कन नै पधन अन्य शनल्क-आिाररि कार्यक्रममा नामाांकन (वा पनन: नामाांकन) िनय अननमधि धर्दइने ्ैन जबसम्म भनिान िररएको 

ब्यालेन्स भनिान हाँरै्दन। 

हाम्रो कार्यक्रम भर सत्य ्, हाम्रो स्टाफ िपाईां सांि साझेर्दारी िनय समधपयि ् िपाईांको धवकल्पहरू के हो र EEC 

आवश्यकिाहरू के हो भनेर बनझ्न मद्दि िनय। हामी िपाईांलाई प्रोत्साधहि िर्दय्छां नामाांकन, र्व्वसार् अपरेशनहरू, वा हाम्रो 

कार्यक्रम धवकल्पहरू बनझ्नको लाधि िपाईांको अधिविा वा धशक्षकको स्टाफ सर्दस्यमा पनग्ननहोस् र िपाईांको पररवारको 

अधद्विीर् आवश्यकिाहरूको लाधि के उपर्नि हन्। 

 

िमाम्भप्त िूचनाहरू 
पूणय-धर्दन, पूणय-वषय राज्य-अननर्दाधनि बाल हेरचाह स्लर्हरूमा बालबाधलकाहरूको आमाबाबन / अधभभावकहरूले 

कार्यक्रमबार् धफिाय धलाँर्दा र्दनई हप्ताको सूचना धर्दन आवश्यक ्। र्दनई हप्ता अवधिको अन्त सम्म बच्चा हेरचाहको लाधि कन नै 

पधन आमाबाबन शनल्कको लाधि आमाबाबन धजमे्मवार हन्न्। एक पर्क आमाबाबनले सूचना धर्दए पध्, HS र ELP िनरून्त नर्ााँ 

पररवारलाई स्लर्मा भनाय िने प्रधक्रर्ा सनरू िनय आवश्यक ्। िसथय, एक पर्क सूचना धर्दइएपध्, बच्चा स्लर्मा मात्र फकय न 

सक्द् जब र्ो अझै उपलब्ध हन्; अन्यथा, उसलाई हेरचाहको धनरन्तरिाको लाधि प्रिीक्षा सूचीमा प्राथधमकिा धर्दइने्। 

http://www.communityaction.us/
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आमाबाबनहरूसाँिको साझेर्दारीमा, हाम्रा स्वास्थ्यकमीहरूले र्ो सनधनधिि ि य् न् धक बालबाधलकाहरूसाँि स्वास्थ्य सेवाको 

धनरन्तर पहाँचर्ोग्य स्रोि ्, जसलाई धचधकत्सा घरहरू र मछखिक स्वास्थ्य सेवाको लाधि र्दन्त घरहरू भनेर धचधनन्। 

स्वास्थ्यकमीहरूले बालबाधलकाहरूको िोप खथथधि अननिमन ि य् न् धक उनीहरू आफ्नो िोपमा अप-र्न-रे्र् ्न् भनेर 

सनधनधिि िनय म्यासाचनसेर््स सावयजधनक स्वास्थ्य मापर्दण्ड अननसार। बाल कल्याण परीक्षाहरू बालबाधलकाहरूलाई 

म्यासाचनसेर््सको प्रारखिक र आवधिक िीधनांि, धनर्दान र उपचार (EPSDT) िाधलका द्वारा उखल्लखिि िाधलका अननसार 

धनवारक हेरचाह प्राप्त िने सनधनधिि िनय अननिमन िररन्। र्स िाधलकामा उमेर उपर्नि रोकथाम र प्राथधमक हेरचाह 

आवश्यकिाहरू, धचधकत्सा, र्दन्त, र मानधसक स्वास्थ्य सधहि। 

 

COVID-19 

चरम घर्नाहरू, जसै्त महामारी, मानक स्वास्थ्य अभ्यासहरू पररवियन िनय सक्द्। िल वणयन िररएका केही अभ्यासहरू 

अथथार्ी रूपमा पररवियन िररएको वा धनलखम्बि िररएको ् (उर्दाहरणका लाधि बालबाधलकाहरू कक्षा कोठामा ब्रश 

िरै्दनन्)। HS र ELP साँि र्व्ापक COVID-19 प्रोर्ोकलहरू ्न् जनन धनर्धमि रूपमा अद्यावधिक हन्न् महामारीको खथथधि 

पररवियन हने धबधिकै नर्ााँ थथानीर्, राज्य र सांघीर् माियर्दशयन उपलब्ध ्। हाम्रो सबैभन्दा हालको COVID-19 

प्रोर्ोकलहरूको लाधि,www.communityaction.us/parenthandbookभ्रमण िननयहोस्। 

 

कायटिम िहभातगताका लातग स्वास्थ्य आिश्यकता 
बालबातलकाहरूलाई कायटिममा स्वीकार गनटको लातग खोप र शारीररक आिश्यक छ। अपूणय जानकारीको साथ 

शारीररक बच्चा हेरचाह सनरु भएको 30 धर्दन धभत्र पूरा िननयपने्। म्यासाचनसेर््स सामान्य कानून (c.76, § 15) र सम्बखन्धि 

धनर्महरू (105 CMR220.400) र्सले भन् धक "कन नै पधन बच्चाले िोपको प्रमाणपत्र धबना धप्रसू्कल कार्यक्रममा भाि धलन 

सके्न्ैनन् भने्न कािजाि प्रस्तनि िरै्द धक बच्चालाई सावयजधनक स्वास्थ्य धवभािको वियमान म्यासाचनसेर््स धवभािको अननसार 

सफलिापूवयक िोप लिाइएको ् (MDPH) धर्प्थीररर्ा धबरूद्ध धसफाररस िररएको िाधलका, धर्र्ानस, पर्नयधसस (िोक्रो 

िोकी) पोधलर्ोमाइलाइधर्स, र्दार्दनरा, मम्स, रुबेला (जमयन र्दार्दनरा) हेमोधफलस इनलूएनजा प्रकार बी (Hib) हेपेर्ाइधर्स बी, 

भेररसेला (ठेउला) इनलूएनजा, रोर्ोवार्रस, हेपेर्ाइधर्स ए र धफमोकोकल (PCV13) र अन्य सांक्रधमि रोिहरू रोि धनर्न्त्रण 

केन्द्रको धसफाररसहरू अननसार MDPH द्वारा धनधर्दयष्ट िररएको ् MDPH र्ी धनर्महरूमा सीधमि न् र्का लाधि अननमधि 

धर्दन् र पररवारहरूले हाम्रो स्वास्थ्य धवशेषज्ञसाँि परामशय धलनन प य्  र्धर्द त्यस्तो न् र् आवश्यक ् भने मनोनीि हनन अधघ। 

 

MDPH तनम्न तनयमहरु अन्तगटत यी तनयमहरु लाई िीतमत छुर् तर्दन्छ: 
1. र्धर्द कन नै धचधकत्सकले रोि प्रधिरोि क्षमिाको धवपरीि ् भनेर प्रमाधणि िने कािजाि पेश िरेमा तचतकत्सा छूर् 

अननमधि धर्दइन्। 

2. र्धर्द कन नै आमाबाबन वा अधभभावकले धलखिि बर्ान पेश िरे धक िोप उनीहरूको इमान्दार िाधमयक 

धवश्वाससाँि र्कराउाँर्द् भने धातमटक छुर् धर्दइन्। 

3. अन्य छुर्: म्याधकन्नी-भेन्टो ऐन र EEC प्राथधमकिा जनसांख्या नीधि अननसार घरधवहीन, धकशोर आमाबाबन, वा 

सहर्ोिी हेरचाह (DFC) मा बसे्न बालबाधलकाहरूलाई हालको शारीररक र अप-र्न-रे्र् िोपको प्रमाण धबना 

कार्यक्रममा भनाय िनय अननमधि धर्दइन्। पररवार अधिविाले 90 धर्दन अवधिको धभत्र र्ी कािजािहरू प्राप्त 

िनय पररवारसाँि काम िने्। एउर्ा ररमाइन्डर पत्र पररवारलाई पठाइने् 90 धर्दनको माकय मा स्वास्थ्य 

कार्ायलर्। पत्रले कन नै हराएको वा पनरानो स्वास्थ्य जानकारी पधहचान िर्दय्। 
 

िोपद्वारा रोक्न सधकने रोिको प्रकोपको खथथधिमा, बच्चालाई त्यो धवशेष रोिको लाधि MDPH द्वारा धनिायररि समर्को लाधि 

कार्यक्रमबार् हर्ाइने्। र्धर्द बच्चा पूणय धर्दन / वषय स्लर्मा भनाय हन् जसलाई शनल्क चाधहन्, आमाबाबन / अधभभावक 

शनल्क धिनय धजमे्मवार हन्न्, चाहे बच्चा हाधजर ् वा अननपखथथि ्। नामाांकन प्रधक्रर्ाको क्रममा, आफ्ना 

बालबाधलकाहरूको लाधि िोपबार् न् र् पाउने र्दाबी िरररहेका आमाबाबनहरूले स्वास्थ्य नीधिसाँि भेर् िने्न् र्स 

नीधिलाई समीक्षा िनय र सिाधवि बधहष्करणको बारेमा बर्ानमा हस्ताक्षर िने्न्। 

 

पुरानो तचतकत्सा अिथिा 

स्वास्थ्य 

http://www.communityaction.us/parenthandbook
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लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य सेवा र्व्वसार्ी द्वारा धनर्दान िररएको पनरानो धचधकत्सा अवथथाको साथ सबै बालबाधलकाहरुको 

स्वास्थ्य हेरचाह र्व्वसार्ी र आमाबाबन / अधभभावक द्वारा हस्ताक्षर िररएको र्व्खििि स्वास्थ्य र्ोजना हननपर्दय्: 

 अवथथाको वणयन ।

 र्सका लक्षणहरू।

 कन नै पधन धचधकत्सा उपचार जनन बच्चाको हेरचाहको क्रममा आवश्यक हन सक््।

 त्यो उपचारको सिाधवि साइर् इफेक्टहरू।

 बच्चाको स्वास्थ्यमा सिाधवि पररणामहरू र्धर्द उपचार प्रशाधसि िररएको ्ैन भने (धनर्मन CMR.7.11 (3)) 

अननसार) 

 

रोग 

यतर्द तपाईकंो बच्चा तबरामीको कारण उपम्भथित हुाँरै्दन िा अको व्यम्भि तपाईकंो घरमा तबरामी छ भने, 

कृपया कायटिम स्टाफलाई िूतचत गनुटहोि्। तबरामी बच्चालाई घरमा बसु्न पछट  यतर्द ऊ / उनीिाँग तनम्न 

छ: 

 ज्वरो, जबसम्म िापमान 24 घण्टा धबना औषधि धबना नै सामान्य हन् (जसै्त र्ार्लनोल, आईबनप्रोफेन)

 पध्ल्लो 24 घण्टा बान्ता र्दनई वा बढी पर्क भर्ो।

 र्ाउकोको जनम्रा राम्रोसाँि उपचार निरेसम्म र कन नै जीधवि जनम्राहरू उपखथथि हाँरै्दनन्। उपचार पध् बच्चाको 

कपालबार् जनम्राका अण्डा हर्ाउने पधन धसफाररश िररन्।

 ज्वरो वा र्व्वहार पररवियनको साथ एक र्दाि जब सम्म बच्चा एक धचधकत्सक द्वारा रे्दिीन् र हेरचाहमा फकय न 

मनजनरी धर्दईएको ्ैन।

 उपचार सनरु नभएसम्म इखम्टिो।

 लनिो, सबै माइर्बार् स्विन्त्र नभएसम्म ।

 झार्ापिाला, 24 घण्टा झार्ापिाला मनि।

 स्टर ेप सांक्रमण, उपचार सनरु नभएसम्म र बच्चा 24 घण्टा ज्वरो धबना नै ।

 ठेउला, अखन्तम ्ाला धनको नभएसम्म

 सास फेनय िाह्रो, समािान वा उपर्नि उपचार र / वा र्व्खििि स्वास्थ्य र्ोजना प्राप्त नभएसम्म।

 मनि अल्सर, जब सम्म बच्चा र्ाक्टरले नरे्दिे र हेरचाहमा फकय न मनजनरी िरे।

 कन नै पधन अन्य सांक्रामक रोि (COVID-19 सधहि) एक धचधकत्सक द्वारा िाली नभएसम्म र लक्षणहरू 

म्यासाचनसेर््स DPH धर्दशाधनरे्दशहरूको अननसार समािान हाँरै्दन।

 कन नै पधन पररखथथधि जसले बच्चालाई कार्यक्रमको धक्रर्ाकलापहरूमा पूणय रूपमा भाि धलन असमथय बनाउाँ्।

 वा, र्धर्द HS र ELP ले बच्चा वा अरूको स्वास्थ्य वा सनरक्षामा सम्झछिा िनय सके्न अवथथाको बारेमा सीिा 

एक धचधकत्सकबार् स्पष्टीकरण प्राप्त िरेको ्ैन।

 

बालबातलकाहरू जो हेरचाहको िममा तबरामी छन्। 
जब बच्चा हेरचाहको क्रममा धबरामी हन्, उसलाई सनते्न ठाउाँ  धर्दइने्। हाम्रा धशक्षकहरूलाई िापक्रम धलन र साना स्वास्थ्य 

मूल्याांकनहरू िनय प्रधशक्षण धर्दइन्। हामी जब सिव भए बालबाधलकाहरूको हेरचाह िनय हर प्रर्ास ि्ौं; र्द्यधप, माधथ 

सूचीबद्ध कन नै पधन लक्षण रे्दिाउने बच्चा हेरचाहमा बस्न सक्षम हने्ैन र हामी बच्चा धलन आमा बनबालाई सम्पकय  िने्छां। 

आमाबाबनहरू सकेसम्म चााँर्ो आइपनग्ननपर्दय् वा अको आधिकाररक र्व्खिले बच्चा धलनको लाधि र्व्वथथा िननयपर्दय्। र्धर्द 

बच्चा वा पररवारको सर्दस्य धनिायररि घर भ्रमणको क्रममा धबरामी हन्न्, कृपर्ा िपाइाँको धशक्षक / घर आिन्तनकलाई पननिः 

शेडू्यलको लाधि कल िननयहोस्। कधहलेकााँही सांक्रमणको प्रसारलाई रोक्नको लाधि र्ो एक मात्र िरीका हो र अरूलाई स्वथथ 

रहन आश्वासन धर्दन्। 

 

र्ाउकोको जुम्रा नीतत 
तजउाँर्दो जुम्रा 
जब बच्चाको र्ाउकोमा प्रत्यक्ष जनम्रा फेला पर्दय्, शैधक्षक स्टाफले आमाबाबनलाई सूधचि िर्दय्। घरमा उपचार सनरु हने 
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धबधिकै, बच्चा अको धर्दन सू्कलमा फकय न सक्द्। अको धर्दन फकय नन अधघ उपचार सनरु नभएसम्म, जनम्रा वा जनम्राका अण्डा 

उपचार धर्दनको अन्त्यसम्म धढलाइ हन सक््। साइर्मा शैधक्षक स्टाफले आमाबाबनलाई जानकारी पानाहरू, घरको लाधि 

जनम्रा हर्ाउने चेकधलस्टहरू, र धपक-अपमा र्स नीधिको प्रधिधलधप धर्दने्। एक बच्चा उपचार िुरु भएपतछ सू्कलमा 

फकट न िक्दछ र ततनीहरू जीतित जुम्राबार् स्वतन्त्र हुन्छन्। 

उपचार नगररएको जुम्राका अण्डाहरु 
र्धर्द उपचार नगररएको जुम्राका अण्डाहरु बच्चाको कपालमा पाइन् भने, बच्चाको आमा बनबालाई सूधचि िररने्, िर 

बच्चालाई धर्दनको बीचमा घर पठाउन आवश्यक ्ैन। र्स सूचना पत्रको एक प्रधिधलधप पठाइने् वा आमा बनबालाई 

धर्दइने् र बच्चा हेरचाहमा फकय नन अधघ उपचार िननयपने्। यतर्द बच्चाको कपालमा जुम्राका अण्डाहरु फेला पाररए र 

उपचार गररयो भने बच्चालाई बातहर तनकाल्ने छैन। 

जुम्राका लातग जााँच गरै्द र आमाबाबुको िूचना 
बच्चालाई जीधवि जनम्राको रूपमा पधहचान हने धबधिकै, स्टाफहरूले कखिमा 10 धर्दनको लाधि रै्दधनक आिारमा सबै 

बालबाधलकाहरू र कमयचारीहरूको र्ाउको जााँच िने्न्। थप रूपमा, कक्षाकोठा वा पररवार बाल हेरचाह िृहमा अन्य सबै 

आमाबाबनहरूलाई सूधचि िररने् धक उनीहरूको बच्चाको कक्षा वा पाररवाररक बाल हेरचाह िृहमा एक वा बढी 

बालबाधलकाहरूलाई जीधवि जनम्राको रूपमा पधहचान िररएको ् र सूचना पाना धर्दइने्। 

 

कीर् तिकषटक र िनस्क्रीनको अनुप्रयोग 
कार्यक्रमले एक धसन्टाखस्टक कीर् धवकषयक वा समकक्ष (हेर् स्टार्य  हेल्थ अधफस द्वारा धनिायररि) प्रर्ोि िर्दय् जब आवश्यक 

हन्। नो-एर् वा पानी बालबाधलकाहरु (SPF 15 वा सो भन्दा माधथ) वा समकक्ष (हेर् स्टार्य  हेल्थ अधफसले धनिायरण िरे 

अननसार) िपाईांको बच्चालाई वषयभरर आवश्यक अननसार लािू िररने्। हामी 6 मधहना भन्दा कम उमेरका धशशनहरूमा 

सनिीन प्रर्ोि िरै्दनछां जबसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कले धलखिि अननमधि प्राप्त िरै्दन। र्धर्द बालबाधलकालाई बाधहर ल्याइर्ो 

भने, धिनीहरू जधहले पधन पूणय रूपमा सूर्यको धकरणले ढाधकएका हन्न्। 

 

हात धुनुहोि् 
हाि िननन रोि रोक्नको लाधि एक उिम िररका हो, बालबाधलकाहरुले िरल साबनन र बधिरहेको पानीले 

धर्दनमा िेरै पर्क आफ्ना हािहरू िनन्न्: कक्षामा प्रवेश िननय अधघ, पानी िेल्नन अधघ र प्ाधर्, िानन अधघ 

र प्ाधर्, शछचालर् वा र्ार्पररांि पध् , शरीर िरल पर्दाथय वा धर्थचाजय (्ी ांकने र िोकी सधहि) 

सम्पकय मा आए पध्, र जनावरहरू वा धिनीहरूका उपकरणहरू ह्यान्डल िरेपध्। 

 

मौम्भखक स्वास्थ्य र र्दााँत माझे्न। 
उधचि मछखिक स्वास्थ्य घरबार् सनरू हन्। केन्द्रहरू र पररवार बाल हेरचाह घरहरूमा धशक्षकहरूले िपाईांको 

बच्चाको साथ र्दााँि माझे्न मद्दि िरेर प्रते्यक धर्दन राम्रो मछखिक स्वास्थ्य अभ्यासहरू सनदृढ ि य् न्। सबै 

धप्रसू्कलहरू र बालबाधलकाहरूले कार्यक्रमको समर्मा कखिमा धर्दनमा एक पर्क र्दााँि माझ्न्। एक वा 

पधहले र्दााँि फन र््ने बालबाधलकाहरुको लाधि, धशक्षकहरूले बच्चाको िम लाइन सफा िनांि प्यार्को साथ रै्दधनक 

सफा ि य् न्। र्सको लाधि सनरुआि आवश्यक ् धक बालबाधलकाहरूको पधहलो र्दन्त भ्रमण 12 मधहनाको 

उमेर पध् हनन हाँरै्दन र प्रते्यक 6 मधहनामा आमा बनबालाई उनीहरूको बालबाधलकाहरूलाई र्दन्त धचधकत्सकमा 

लैजान प्रोत्साधहि िररन् । 

 

गन्ध मुि तर्दशातनरे्दशहरू 
Community Action को िन्ध रधहि धर्दशाधनरे्दशहरू ्न्। धकनभने हाम्रो कार्यक्रममा र्दम र अन्य स्वासप्रस्वास 

अवथथाका साथ बालबाधलकाहरू र वर्स्कहरू ्न्, अरूको सनरक्षाको लाधि कृपर्ा आफ्नो बच्चालाई कोलोन 

वा अन्य सनिखन्धि उत्पार्दनहरू लिाएर कार्यक्रममा नपठाउननहोस् वा HS र ELP कार्यहरूमा भाि धलांर्दा वा 

कक्षामा स्वर्ांसेवा िर्दाय कोलोन वा अन्य सनिखन्धि उत्पार्दनहरू लिाउननहोस्। 

 

अचानक तशशु मृतु्य तिन्ड्र ोम (SIDS) र िुरतक्षत तनद्रा नीतत 
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SIDS बुझ्नुहोि् 
आकखिक धशशन मृत्यन धसन्डर ोम भनेको 1 वषयभन्दा कम उमेरका धशशनको अचानक मृत्यन हो, र्ो रोिको 

धवसृ्ति अननसन्धानपध् पधन र्व्ाख्या िनय सधकएको ्ैन, र्समा पूणय रूपमा आत्मपरीक्षणको कार्य सम्पार्दन, 

मृत्यन को दृश्यको परीक्षण र खिधनकल धहस्टर ीको समीक्षा पधन समावेश ्। SIDS 1 मधहना रे्दखि 12 

मधहना उमेरका धशशनहरूको मृत्यनको प्रमनि कारण हो। 

पााँच मधे्य एक SIDS मृत्यन हन् जब धशशन आमाबाबन बाहेक अरू कसैको हेरचाहमा हन्। धकनभने SIDS 

को कारण थाहा ्ैन, र्ो धनको ्ैन; र्द्यधप र्दनबै आमाबाबन र प्रर्दार्कहरूले जोखिम कम िनयका लाधि 

कर्दम चाल्न सक््न्। 

HS र ELP प्रतियाहरू र 12 मतहना र अतधक उमेरका बालबातलकाहरुको लातग नीततहरू: 

खिधनकल र्ार्ा र EEC धनर्महरूमा आिाररि, हेर् स्टार्य र प्रारखिक धशक्षा कार्यक्रमहरूले बच्चा हेरचाह 

सेधर्ांग्समा SIDS बार् तशशु मृतु्यको जोम्भखम कम गनट तनम्न नीतत र प्रतियाहरू थिापना गरेको छ: 

 12 मधहना र सो भन्दा कम उमेरका बालबाधलकारूको आमाबाबनलाई SIDS जोखिम र घर्ाउने अभ्यासहरू, धनद्रा 

खथथधि नीधिहरू, र सबै धशशनहरूलाई उनीहरूको पीठमा सनते्न र्व्वथथाको बारेमा जानकारी धर्दइने्।

 12 मधहना र त्यसभन्दा कम उमेरका प्रते्यक धशशनलाई बच्चाको स्वास्थ्य हेरचाह पेशाकोले धलखिि रूपमा कन नै 

िास धचधकत्सा कारणसधहि अन्यथा आरे्दश नधर्दएसम्म सनत्नको लाधि उसको ढार्मा राख्ननप य् ।

 12 मधहना भन्दा कम उमेरको कन नै बच्चा धसरानी, भररएका जनावरहरू वा अन्य नरम, प्यारे्र् सामग्रीको साथ 

सनत्न सकै्दन।

 नामाांकनको समर्मा 6 मधहना भन्दा कम उमेरका बालबाधलकाहरू प्रत्यक्ष दृश्य पर्यवेक्षणमा हननपर्दय्, झपकी 

धलने सधहि, पधहलो 6 हप्तामा उनीहरू हेरचाहमा ्न्। 6 हप्ता पध्, धिनीहरू बारम्बार जााँच िररने् र स्टाफ 

दृधष्ट र सनननवाईको के्षत्रमा रहने्। बालबाधलकाहरूलाई सनते्न समर्मा अत्यधिक िािोबार् जोिाउनन प य्  - कोठाको 

िापक्रम 72 धर्ग्री भन्दा बढी हनन हाँरै्दन र भारी कपर्ामा बााँधनन हाँरै्दन। स्टर ोलर र बच्चा वा कार सीर्हरू धनर्धमि 

न्याप धलन प्रर्ोि िररने ्ैन।

 कन नै कम्बल 12 मधहना भन्दा कम उमेरका बालबाधलकाहरूलाई न्याप धलनप्रर्ोि िररने ्ैन। कम्बल स्लीपर / 

बोराको प्रर्ोि िनय सधकन् ।

 कन नै बच्चा धनद्राको समर्मा उसको र्ाउको ्ोपेको हने ्ैन।

 बू्याँधझए पध् धशशनहरूले शारीररक धवकासलाई प्रोत्साधहि िनय उनीहरूको पेर् (पेर् समर्) मा धनरीक्षण 

िररएको समर् प्राप्त िने्न्।

 िबै तशक्षकहरूले िमू्पणट तनद्रा र खेल िातािरण धुम्रपान रतहत राख्न िंकल्प गनेछन्।

 

SIDS आपतकालको मामलामा तलनु पने कायट: 

प्रते्यक धशशन / बाल विय र पररवार बाल हेरचाह धशक्षक SIDS आपिकाधलन को लािी धलनन पने कर्दमहरूको धलखिि पोष्ट 

सूची हने्। सबै स्टाफहरू उनीहरूको धवशेष भूधमकाका बारे सचेि हने्न् र धनर्धमि आिारमा उनीहरूको CPR र 

प्राथधमक उपचार कछशल अभ्यास िने्न्। पालना िननयपने कार्यधवधिहरु र्स्ता ्न्: CPR प्रारि िने; कल 911; 

सनपररवेक्षकलाई सूचना धर्दने; बाबनआमासाँि सम्पकय  िने; धचधकत्सकसाँि सम्पकय  िने; समर् र धमधि सधहि SIDS आकखिक 

अवथथा को पूवय, अवधिमा, र अननिमन िने सबै घर्नाहरूको कािजाि िने; र अस्पिालमा राहर्दानी धलएर पठाउनन पने 

धशशनको फाइल/स्वास्थ्य इधिहास सांकलन िने । 

समूह बाल हेरचाह कार्यक्रमहरूले उनीहरूको कार्यक्रम नीधि र प्रधक्रर्ाहरूमा र्ो धनद्रा सनरक्षा नीधि समावेश िननयपर्दय्, 

स्टाफहरूलाई र्स नीधि अननसरण िनय प्रधशक्षण धर्दननहोस्, र आमाबाबनलाई नीधिको प्रधिधलधप प्रर्दान िननयहोस्। पाररवाररक 

बाल हेरचाह धशक्षकहरूले पधन आफ्ना सहर्ोिीहरूलाई र्स नीधि अननसरण िनय प्रधशक्षण धर्दननपर्दय् साथै सनरधक्षि धनद्रा 

अभ्यासहरूको बारेमा आमाबाबनलाई सूधचि िननय प य् । सबै साइर्हरूको स्पष्ट र थथाधपि र्ोजना ् SIDS 

आपिकाधलनहरूको र्व्खििि धजमे्मवारी र कार्यहरूको रूपरेिा, CPR सधहि र आपिकालीन सहार्िाको लाधि फोन 

िननयहोस । 

 

औषतध-प्रयोग 
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जब सिव हन्, आमाबाबनलाई घरमा आफ्ना बालबाधलकाहरूलाई औषिी (धप्रखिप्शन र िैर-धप्रखिप्शन) धर्दन प्रोत्साधहि 

िररन्। र्धर्द हेरचाहको घण्टाको अवधिमा औषधि धर्दइनन प य्  भने, एक धनर्नि धशक्षक िपाईांको बच्चालाई औषिी धर्दन 

धजमे्मवार हने्। धनर्नि धशक्षकहरूलाई स्वास्थ्य धवशेषज्ञहरूले औषधि पनर् र्ाउने उधचि प्रधक्रर्ाहरूमा प्रधशक्षण 

धर्दने्न्। 

हेरचाहमा प्रर्दान गररएको कुनै पतन औषतधलाई आमाबाबु र तचतकत्सकद्वारा हस्ताक्षर गररएको 

व्यम्भिगत स्वास्थ्य िेिा योजना िा औषतधको प्रशािनको लातग प्रातधकरणको आिश्यक पर्दटछ: 

 धप्रखिप्शन वा िैर-धप्रखिप्शन (ओभर-र्द-काउन्टर) धलखिि र्ाक्टरको अर्यर प्रते्यक औषधिको लाधि प्राप्त 

िननयपर्दय्। अर्यर 1 बषयको लाधि मान्य हने्।

 औषधि र्सको मूल कने्टनरमा हननपर्दय् र बच्चाको नाम स्पष्ट रूपमा लेबलमा लेख्ननपर्दय्।

 सू्कलमा औषिीको "पधहलो िनराक" धर्दन सधकां रै्दन।

 सामधर्क िैर-धप्रखिप्शन र्र ग्स जसै्त र्ार्पर क्रीमलाई मेधर्कल धप्रखिबर र आमाबाबन र्दनबै द्वारा 

हस्ताक्षर िररएको औषधि फारम प्रशासन िनय प्राधिकरणको आवश्यक पर्दय्।
 

केन्द्रमा आधाररत कायटिमहरूमा खाना 
 

हेड स्टार्ट, NAEYC र USDA तनयमहरू 
हेड स्टार्ट  प्रर्दशटन मानक 1302.44 अननसार, सबै प्रारखिक हेर् स्टार्य  र हेर् स्टार्य  ग्रान्टी र रे्धलिेर् एजेन्सीहरूले सांर्नि 

राज्य अमेररकाको कृधष धवभाि (USDA) िाद्य र उपभोिा सेवा बाल पोषण कार्यक्रम कोषलाई आवश्यक िाद्य 

सेवाहरूको लाधि भनिानीको प्राथधमक स्रोिको रूपमा प्रर्ोि ि य् न्। युिा बालबातलकाहरूको तशक्षाको लातग रातररय 

िंघ (NAEYC) को धर्दशाधनरे्दश 5.B.01 अननसार र्धर्द कन नै कार्यक्रमले भोजन र िाजाको लाधि भोजन प्रर्दान ि य्  भने, USDA 

बच्चा र ियस्क हेरतिचार खाद्य कायटिम (CACFP) धर्दशाधनरे्दश अननसार िाना िर्ार, सेवा र भण्डारण िररन्। 

 

HS र ELP मा 
हेर् स्टार्य  र प्रारखिक धशक्षा कार्यक्रमहरूले हाम्रा बालबाधलकाहरूको लाधि िाद्य पर्दाथयहरूको िर्ारी र भण्डारणको 

बारेमा USDAले िोकेको कर्ा धर्दशाधनरे्दशहरू पालना िर्दय्। हाम्रा सबै केन्द्रहरू नर्-फ्री ्न्। हाम्रो कक्षाकोठामा िाना 

िर्ार िनय र सेवा धर्दनको लाधि अननबांधिि सबै भान्साका लाधि िाद्य अननमधिहरू आवश्यक ् जनन र्सको शहर वा 

शहरद्वारा जारी िररएको ् र एक सभयसेफ(ServSafe)प्रमाधणि स्टाफ सर्दस्यद्वारा धनरीक्षण िररन्।  हाम्रो पोषण धवशेषज्ञले 

हाम्रो कार्यक्रमलाई धवधभन्न धकधसमका सेवाहरू प्रर्दान िर्दय्, र्समा मेनूहरू धसजयना र धनरीक्षण िननयका साथै बाल िाद्य 

एलजी िथा असधहष्णनिाहरूको धनिरानी िननय समावेश ्। पररवारहरूलाई हेर् स्टार्य  नू्यधर्रशन धवशेषज्ञसाँि मनपने 

र्व्ांजनहरू र साांसृ्कधिक प्राथधमकिाहरू साझा िनय प्रोत्साधहि िररन्, थप रूपमा, HS र ELP धचधकत्सकीर् आिाररि 

आहार सांशोिनहरू समार्ोजन िर्दय् जब धचधकत्सक कािजाि द्वारा समधथयि, र जब सिव हन् । 
 

HS र ELP िा अन्य अनुबंतधत भान्सा द्वारा तयार गररएको खाना 
सबै राज्य, सांघीर्, शैधक्षक र पोषण आवश्यकिाहरूको पालना िनय र िाद्य एलजी र असधहष्णनिाको उधचि अननिमन 

सनधनधिि िनय, HHS र ELP धनर्धमि सू्कल घण्टाको र्दछर्ान केन्द्र आिाररि कक्षा कोठामा बाधहर िाना ल्याउन 

आमाबाबन/अधभभावक हरू र पररवारका सर्दस्यहरूलाई अननमधि धर्दन सकै्दन। र्सले घरेलन वस्तनहरू साथै र्व्ावसाधर्क 

रूपमा िरीर्द िररएको िाना समावेश िर्दय्। हामी धवश्वास ि्ौं धक र्सले हामीले सेवा िने सबै बालबाधलकाहरूको लाधि 

सनरधक्षि वािावरण धसजयना िर्दय्। िथाधप, आमाबाबन/अधभभावक र पररवारका सर्दस्यहरूलाई हाम्रो केन्द्र, पाररवाररक 

सभाहरूमा हने िृह-आिाररि सामाधजकीकरणका लाधि बाधहरको िाद्य पर्दाथय धभत्र ल्याउन प्रोत्साधहि िररन्, र 

आमाबाबन/कक्षाको उत्सव जसै्त, बषयको अन्त्यमा पार्ीहरू, जसरी िाना बााँर््र्दा समनर्दार् धनमायण हन्। र्ी घर्नाहरूमा 

िाना िाने धनिरानी राख्नन बच्चाको आमाबाबन / अधभभावकको धजमे्मवारी हो। 

 

तशशु पोषण नीतत 
स्तनपान 

 हेर् स्टार्य  र प्रारखिक धशक्षा कार्यक्रमले नधसयङ्क आमाहरूलाई स्वािि िर्दय् र स्तनपानको फाइर्दाहरूको 
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बारेमा हालको ज्ञानलाई समथयन िर्दय्।

 धशक्षक र स्टाफहरूले अपेधक्षि आमाहरूलाई उधचि समर्मा स्तनपान िराउन प्रोत्साधहि ि य् न्।

 धशक्षक र स्टाफहरूले िभयविी र स्तनपान िराउने आमाहरूलाई स्तनपानको फाइर्दाहरूको बारेमा 

जानकारी प्रर्दान ि य् न्। स्वास्थ्य कार्ायलर्ले सामनर्दाधर्क स्तनपान सांसािनहरूको सूची राख्र्द् (जसै्त WIC, 

थथानीर् स्तनपान समूहहरू) सन्दभयको लाधि।

 HS र ELP कार्यक्रममा स्तनपान िराउने ्नछर् िनेहरूको लाधि आवश्यक र्व्वथथा िररएको ्। धशक्षकहरूले 

हाम्रो प्रते्यक कार्यक्रममा कन नै पधन आमाको लाधि आरामर्दार्क ठाउाँ  प्रर्दान िनय काम िर्दय्न् जसले साइर्मा र 

कार्यक्रम घण्टाको समर्मा स्तनपान िराउन चाहन्न्।

 HS र ELP कार्यक्रममा धफ्रज र धफ्रजर से्पस लेबल िररएको, पम्प िररएको स्तन र्दनिको लाधि प्रर्दान 

िररएको ्।
 

फमुटला 

 HS र ELP बोिल िनवाउने बालबाधलकाहरू र उनीहरूका पररवारहरूलाई स्वािि िर्दय्।

 धशक्षक र स्टाफहरूले मात्र कारिाना-्ाप लिाइएको कने्टनरबार् सूत्र सेवा िर्दय्न्, र धनमायिाको धनरे्दशन 

अननसार र्सलाई िर्ार िर्दय्न्।

 धशक्षक र स्टाफहरूले धफल्टर / बोिलको पानीको साथ फमनयलाहरू धमक्स ि य् न्। र्धर्द धफल्टर / बोिलको पानी 

उपलब्ध ्ैन भने, िाराको पानी केवल एक धमनेर्को लाधि उमाले पध् प्रर्ोि िनय सधकन् र धमक्स िननय अधघ 

कखिमा 10 धमनेर् धचसो हन अननमधि धर्दइन्।

 बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कले अभ्यासको लाधि धलखिि धचधकत्सा औधचत्य प्रर्दान निरेसम्म बोिलको 

िानाले ठोस िानाहरू समावेश िननय हाँरै्दन।

 आइरन-फोधर्यफाइर् फामूयला सबै फामूयला फेर् धशशनहरूलाई प्रर्दान िररएको ् र4 मधहना भन्दा कम 

उमेरका EHS केन्द्रमा आिाररि धशशनहरूलाई िर्ार-धफर् फामूयला प्रर्दान िररने्।

 धशशनहरूलाई धवशेष फामूयला चाधहन् (हेरचाहमा प्रर्दान िररएको फामूयला भन्दा फरक कन नै फामूयला) प्रस्तनि िननय 

अधघ धशशनको स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कबार् कािजाि आवश्यक पर्दय्।

 धशशनहरुलाई 1 वषयको उमेर सम्म फामूयला धर्दइने् जबसम्म HS र ELP अभ्यासको लाधि धलखिि धचधकत्सा 

औधचत्यको साथ स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कबार् धलखिि नोर् प्रर्दान निरेसम्म । 



 

भंडारण / िातमिंग 
 धशक्षक र स्टाफहरूले सनधनधिि ि य् न् धक स्तन र्दनिमा धचन्ह लिाइएको धमधि (पररवारहरूले र्ो जानकारी प्रर्दान 

िर्दय्) र बच्चाको नाम धचधिि िररएको ्। आमाको रू्दि धफ्रजरमा 3 मधहना सम्म भण्डार िनय सधकन् वा धफ्रजमा 

72 घण्टा पिाल्न सधकन्। र्ो ित्काल प्रर्ोिको लाधि धचसो नल पानी अन्तियि पखग्लन्। सब भन्दा पनरानो र्दनि 

पधहले प्रर्ोि िननयपने् र कन नै पधन स्तन र्दनि फेरर जमाउनन हाँरै्दन।

 फामनयला मूल कारिाना कने्टनरमा भण्डार िररएको ्, जसले फामनयला नाम र समर्ावधि धमधि समावेश िर्दय्, र 

कने्टनर िोधलएको धमधिमा लेबल िररएको ्। कन नै फमनयला समाखप्त धमधि पध् प्रर्ोि िररने ्ैन। फमनयला नजमेको 

हन सक््। िरल-केखन्द्रि सूत्र िाजापन कार्म राख्न कर्ा मोहर लिाउनन प य्  र धफ्रजमा एक पर्क िोल्दा भण्डार 

िररएको हननपर्दय्; र्सलाई 48 घण्टा सम्म धफ्रजमा राख्न सधकन् र प्रर्ोि निररएको फामनयला िारेज िररनन प य् । 

धमधश्रि पाउर्र फामनयला जनन सेवा िररएको ्ैन धफ्रजमा 24 घण्टा सम्म भण्डार िनय सधकन् र त्यसपध् प्रर्ोि 

निररएको फामनयला िारेज िररनन प य् । िर्ार-धफर् बच्चा फामनयला िोल्ने धमधि र समर्को साथ धचधिि िररनन प य्  र 

धफ्रजमा राख्न सधकन् र िोल्ने 48 घण्टा धभत्र प्रर्ोि िररनन प य् ।

 बच्चाको नाम सबै बोिलहरूमा लेख्ननपर्दय् र धमधि जसमा फामनयला धमधसएको धथर्ो, वा धमधि जसमा स्तन र्दनि 

पखग्लर्ो वा िरलको रूपमा प्राप्त भर्ो।

 िाना िनवाएपध् फामनयला र स्तनको रू्दि फ्ााँक्नन प य् , वा र्धर्द फामनयला वा स्तनको रू्दि कोठाको िापक्रममा 2 

घण्टा भन्दा बढी भएको ् भने।

 िािो पानीको बाहेक फॉमूयला र स्तनको रू्दि कन नै पधन धहसाबले ििाउनन हाँरै्दन।
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ठोि खानाको पररचय 
 HS र ELP पररवारहरूसाँि साझेर्दारीमा काम िर्दय् (र स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कहरूको धसफाररसहरू सधहि, र्धर्द 

लािू भएमा) र्व्खििि धशशन आवश्यकिा अननसार ठोस िाना पररचर् िनय।

 ठोस िानाहरू 6 मधहनाको उमेरमा वा धवकासको लाधि िर्ार हाँर्दा पररचर् धर्दन सधकन्, अन्यथा धशशनको 

स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कद्वारा धनरे्दधशि निरेसम्म ।

 धशशन 4-6 मधहना उमेरका लाधि, ठोस िानाहरू पररचर् हन सक्् जब आमा वा बनबाको स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्क 

द्वारा धलखिि अननरोि िररएको धथर्ो।

 धशशनको स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कबार् धलखिि कािजाि धबना 4 मधहना भन्दा कम उमेरका धशशनहरूलाई कन नै ठोस 

आहार धर्दइने ्ैन।

 6 मधहनाबार् सनरू िरेर (वा जब बच्चा धवकासको लाधि िर्ार हन्), एक ठोस िाना एकैचोधर् प्रस्तनि िररने्। 

अको नर्ााँ िाना सनरु िननय अधघ नर्ााँ िाना एक हप्ताको लाधि धर्दइने्। धशक्षक र स्टाफहरूले ठोस िाना सनरू 

िनय र िानाको पररचर्को साथ उपर्नि कार्य धनिायरण िनय मद्दि िनय आमाबाबन/ अधभभावकहरूसाँि धमलेर काम 

िने्न्।

 

बच्चा तिा ियस्क हेरचाह खाद्य कायटिम को लातग USDA गैर-भेर्दभाि बयान 
सांघीर् नािररक अधिकार कानून र अमेररकी कृधष धवभाि (USDA) नािररक अधिकार धनर्म र नीधिहरू अननसार, USDA, 

र्सका धनकार्हरू, कार्ायलर्हरू र कमयचारीहरू, िथा USDA कार्यक्रममा भाि धलने वा प्रशासन िने सांथथाहरूलाई जाधि, 

रङ्क, राधष्टर र् मूल, धलङ्ग, अशििा, उमेर, वा प्रधिकार वा प्रधिशोि वा पूवय नािररक अधिकार धक्रर्ाकलापको लाधि कन नै पधन 

कार्यक्रम वा USDAद्वारा सांचाधलि वा धवि पोषण िररएको पूवय नािररक अधिकार धक्रर्ाकलापको आिारमा भेर्दभाव िनय 

धनषेि िररएको ्। 
 

अपाङ्गिा भएका र्व्खिहरू जसलाई कार्यक्रम जानकारीको लाधि सांचारको वैकखल्पक सािन (जसै्त: बे्रल, ठूलो धप्रन्ट, 

अधर्र्ोरे्प, अमेररकन साांकेधिक भाषा, आधर्द) आवश्यक पर्दय्, उनीहरूले लाभको लाधि आवेर्दन िरेको एजेन्सी (राज्य वा 

थथानीर्) साँि सम्पकय  िननयप य् । बधहरा, सनन्न िाह्रो वा बोल्न असमथय र्व्खिहरूले सांघीर् ररले सेवा माफय ि USDAलाई (800) 

877-8339 मा सम्पकय  िनय सक्द्न् । थप रूपमा, कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी अांगे्रजीबाहेक अन्य भाषाहरूमा पधन 

उपलब्ध िराउन सधकन्। 
 

भेर्दभावको उजूरी कार्यक्रम र्दाखिल िनय, USDA कार्यक्रम भेर्दभाव उजूरी फारम पूरा िननयहोस्, (AD-3027) धनम्नमा 

अनलाइन फेला पानय सधकन्: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कन नै पधन USCA कार्ायलर्, वा USDA लाई 

सम्बोिन िररएको पत्र लेख्ननहोस् र पत्रमा फारममा िोधजएको सबै जानकारी प्रर्दान िननयहोस्। उजूरी फारमको प्रधिधलधप 

अननरोि िनय, फोन िननयहोस्: (866) 632-9992. 

िपाईांको पूरा फारम वा पत्र USDA माफय ि पेश िननयहोस्: 

 मेल: अमेररकी कृधष धवभाि

नािररक अधिकारसम्बन्धी सहार्क सधचवको कार्ायलर् 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 फ्ाक्स: (202) 690-7442;वा

 ईमेल: program.intake@usda.gov

र्ो सांथथा समान अवसर प्रर्दार्क हो। MA ESE जनलाई 2018 

 

पाररिाररक बैठक र नीतत पररषर्दमा खाना 
हेर् स्टार्य  धनर्महरूले पाररवाररक बैठकहरूको लाधि र नीधि पररषर्दमा िाना उपलब्ध िराउनन आवश्यक नभए िापधन HS 

र ELPले हामीले सकेजधि पररवारको सहभाधििालाई समथयन ि य्  र सकेसम्म भोजनको लाधि बजेर् जारी राखे्न् । कृपर्ा 

र्ार्द िननयहोस् धक HS र ELP ले सबै स्वास्थ्य र सवयसेफ(ServSafe) धनर्महरूको पालना िननयपर्दय्। 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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िाहा पाउनु पने केतह कुराहरु : 

 हामी आफ्नै भान्सामा िर्ार पाररएका धवधभन्न पछधष्टक िानाहरू प्रर्दान िर्दय्छां।

 स्वास्थ्य र सवयसेफ(ServSafe) धनर्महरूको कारण, कन नै पधन बााँकी रहेको िाना घर पठाउन सधकरै्दन।

 हामी हाम्रो मेनूहरूको बारेमा िपाईांको सनझावहरूको स्वािि िर्दय्छां; कृपर्ा HS र ELP स्वास्थ्य प्रबन्धकलाई 

सम्पकय  िननयहोस्, र्हााँ: (413) 387-1268.
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शािन 
भनाय भएका बालबाधलकाहरूका आमाबाबनले हाम्रो पाररवाररक बैठकहरूको सर्दस्यिा धलन्न् र िपाईांको साइर्, 

पाररवाररक बाल हेरचाह िृह वा घर भ्रमण िने समूहका बैठकहरूमा आफ्ना बालबाधलकाहरूका प्रधिधनधित्व िने 

महत्त्वपूणय भूधमका धनवायह ि य् न्। पाररवाररक बैठकहरूमा, वियमान आमाबाबनले चासो वा धचन्ताको कन नै पधन के्षत्रमा 

कार्यक्रमलाई प्रधिधक्रर्ा धर्दन्न्, आफ्नो नीधि पररषर्दप्रधिधनधि धनवायधचि ि य् न् र चधलरहेको प्रशासन ररपोर्य  प्राप्त ि य् न् र 

बालबाधलका िथा पररवारका आवश्यकिाहरू कसरी पूरा िने भने्न सन्दभयमा स्टाफहरूलाई सल्लाह धर्दन्न्। पाररवाररक 

बैठकहरू अन्य आमाबाबनधसि सम्पकय  राखे्न, स्टाफलाई अझ राम्ररी धचने्न र पाठ्यक्रम, धक्रर्ाकलाप, चन्दा सांकलन, 

कार्यक्रम र प्रधशक्षणमा इनपनर् धर्दने ठूलो मछका हो! 

उले्लि िररएअननसार पाररवाररक बैठकमा आमाबाबनहरू नीधि पररषर्द सर्दस्यका रूपमा धनवायधचि हन्न्, जसको भूधमका 

हाम्रो कार्यक्रमको धमशन र सञ्चालनको बारेमा धनणयर् प्रधक्रर्ामा भाि धलनन हो। नीधि पररषर्दमा, सर्दस्यहरूले सबै स्टाफ 

धनणयर्हरू (भार्ा र अन्त्य सधहि) पननरावलोकन ि य् न्; आधथयक सहार्िा अननप्रर्ोिहरू; कार्यक्रम लक्ष्य; बजेर्, नामाांकन र 

हाधजरी ररपोर्यहरू; र कार्यक्रम नीधिहरू—र्ो कािजािमा जसै्त। नीधि पररषर्दका सर्दस्यहरु हाम्रो चधलरहेको र्ोजना िथा 

अननिमन धक्रर्ाकलापमा पधन सधक्रर् आवाज हन् । नीधि पररषर्दको बैठकहरूले नेिृत्व धलने, नर्ााँ सीप हरू धसके्न, 

कार्यक्रमको बारेमा अझ बढी बनझे्न र िपाईांको समनर्दार्को प्रधिधनधित्व सनधनधिि िने ठूलो अवसर प्रर्दान िर्दय्। नीधि पररषर्द 

मधहनाको एक पर्क बैठक हन् । सामान्य समर्मा, नथयहम्टनमा बैठकहरू आर्ोजना िररन्न् र सर्दस्यहरूले िाना, 

बाल हेरचाह, र ग्यासको लाधि प्रधिपूधिय प्राप्त िर्दय्न्। COVID-19 को अधनधिििा र ठूला समूहहरूमा भेला हने 

धनर्महरूको कारण, जूम माधथ बैठकहरू आर्ोजना िनय सधकन्। मछसम र र्व्खिधभत्रको सभाको लाधि अन्य 

अवरोिहरूको खथथधिमा पधन जूम प्रर्ोि िनय सधकन्। 

 

प्रतशक्षािीको रूपमा आमाबाबु 
हामी हाम्रा स्टाफ र आमाबाबन र्दनवै आजीवन धसके्न वािावरण सृजना िनय प्रधिबद्ध ्छां। हामी सबै भनाय भएका आमाबाबनलाई 

बाल धवकास र पेरेखन्टङ्कको बारेमा अझ बढी धसक्न अवसर प्रर्दान िर्दय्छां, घर-आिाररि कार्यक्रम, अन्य Community 

Action कार्यक्रमहरूद्वारा प्रस्ताधवि समूहहरू, थथाधपि सामनर्दाधर्क कार्यक्रमहरूसाँि कार्यशालाहरू, र र्चप्वाइन््टस 

पेरेखन्टङ्क पाठ्यक्रममा प्रधशधक्षि हाम्रो आफ्नै स्टाफद्वारा सञ्चाधलि समूहहरू जस्ता धसके्न अवसरहरूमा भाि धलएर। 

पाररवाररक बैठकहरूमा हामी आमाबाबनलाई धिनीहरू कन न धवषर्बारे अझ बढी धसक्न इच्छनक ्न् भनी बनझ्न सवेक्षण ि्ौं 

र त्यस अननसार हाम्रो प्रधशक्षण पात्रो िर्ार िने कोधसस ि्ौं। हामीले सेवा िने सबै सहरहरूको आवश्यकिा र स्रोिअननसार 

धसके्न अवसरहरू; िपाईां कसरी सांलग्न हन सक्ननहन् भने्न बारेमा धवसृ्ति धववरणको लाधि आफ्नो धशक्षक, िृह आिन्तनक, वा 

अधिविासाँि कन रा िननयहोस्! 

आमाबाबु नेतृत्व  
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आमाबाबु तियाकलाप कोष 
प्रते्यक हेर् स्टार्य/प्राथधमक हेर् स्टार्य साइर् र कार्यक्रम धवकल्पमा आमाबाबन धक्रर्ाकलाप कोष नामक रकम उपलब्ध ्। 

हेर् स्टार्य  धनर्महरूको आवश्यकिा अननसार, आफ्ना बालबाधलकाहरूको धशक्षा र धवकासमा आमाबाबनको सहभाधििाको 

लक्ष्य प्राप्त िनय सहर्ोि िनय कोषहरू प्रर्दान िररनन पर्दय्। 

िाहा पाउनु पने केतह कुराहरु : 

 पैसा शैधक्षक सामग्री र / वा शैधक्षक कम्पोनेन्टको साथ धफल्ड धर्र पमा िचय िननयपर्दय्, उर्दाहरणका लाधि, सांग्रहालर् 

वा धचधर्र्ािानामा। र्सले वषय-अन्त उत्सवहरू जस्ता घर्नाहरू समावेश िर्दय्, जसमा पाठ्यक्रम र धसकाईसाँि 

सम्बखन्धि मनोरनजन घर्क हन सक््।

 पररवारहरूले कसरी पैसा िचय िने भने्न बारे एउर्ा पररवार बैठकमा एउर्ा प्रस्ताव स्वीकृि िननयपर्दय्। पररवार 

बैठक को धमनेर् एउर्ा धवधशष्ट रकम र उदे्दश्य सांि मिर्दान को एउर्ा रेकर्य  समावेश िननय प य् । पररवार बैठक 

सधचवले अको नीधि पररषर्द बैठकमा स्वीकृधिका लाधि उपर्नि स्टाफ र्व्खि (जसै्त ESS वा अधिविा) लाई 

धमनेर्को एक प्रधि पठाउाँ ने्। पररवार सेवा प्रबन्धकले र्ो कािजाि सबै स्टाफहरूबार् सांकलन िर्दय्, र्सलाई 

नीधि पररषर्दमा ल्याउनका लाधि।

 नीधि पररषर्दले कोषहरूको प्रर्ोिको लाधि अननरोिलाई अननमोर्दन िनय अधनवार्य ्।

 अननमोर्दन पध्, उपर्नि स्टाफलाई सूधचि िररने् िाधक पररवारहरूले आफ्नो कार्यक्रमको र्ोजना बनाउन 

शनरू िनय सके्न्न् र अननमोधर्दि अननरोिहरूको प्रधिधलधपहरू र बैठक धमनेर्हरू HS र ELP र्व्ापार कार्ायलर्मा 

िचय समथयन िनय पठाउननपने्।

 रकम िचय िननयपने् र रधसर्दहरू प्रते्यक वषय 30 सेटेम्बर HS र ELP र्व्ापार कार्ायलर्मा जम्मा िननयपने्; 

कोषहरू अको धविीर् वषयमा सानय सधकाँ रै्दन।

 

HS पररिारद्वारा िञ्चातलत कोष िंकलन 
कार्यक्रममा बालबाधलकालाई फाइर्दा पनर्ायउन कोष सांकलन सम्बन्धी धक्रर्ाकलापमा पररवारको चासोलाई हामी स्वािि 

ि्छाँ । सांघीर् सरकारसाँि स्टाफहरूको लाधि स्पष्ट धर्दशाधनरे्दश र प्रधिबन्धहरू ्न्। सबै हेर् स्टार्य / प्राथधमक हेर् 

स्टार्य स्टाफलाई सबै एजेन्सी र कार्यक्रम नीधि र प्रधक्रर्ाहरू अननसरण िनय आवश्यक ्। धवसृ्ति बैठक धमनेर्हरू, कोष 

सांकलनकिाय र्ोजना फारामहरू र अननरोि फारामहरू सबै एक सहज कोष सांकलनकिाय र अननिमन घर्ना सनधनधिि िनय 

मद्दि िर्दय्। सफल कोष सांकलन िने आमाबाबनको सनझावहरूको लाधि र्स िण्डको िल हेननयहोस्। सिाधवि अननर्दान 

धनके्षपहरूको सूची अखन्तम सूचीको रूपमा होइन, िाईर्को रूपमा हो। 
 

तपाईकंो कोष िंकलन गनेलाई स्वीकृत प्राप्त गराउनु। 
पररवारका सर्दस्यहरूले आफ्नो पररवार बैठक माफय ि वषयको सनरूमा सकेसम्म चााँर्ो सबै कोष सांकलन पररर्ोजनाहरू 

सनरू िननयपर्दय् र आमा बनबालाई कोष सांकलनलन समन्वर्कको रूपमा ्नछर् िननयपर्दय्। 

 पाररवाररक बैठकमा कोष सांकलन पररर्ोजनाहरु अननमोर्दन िनय भोर् र कोषको प्रस्ताव र प्रस्ताधवि प्रर्ोि 

हननपर्दय् र पररवार बैठकको धमनेर्मा प्रधिधबखम्बि हन्।

 माइन्यनर् िथा अननर्दान सांचर् र्ोजना फारमको प्रधिधलधप स्वीकृधिको लाधि 15 माचय अधघ र्व्वसार् सांचालन 

धनरे्दशक समक्ष पेश िननय पर्दय्, र्सले सू्कल वषय समाप्त हनन अिावै अननर्दान सांकलन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र 

उत्पार्दनको धविरणका लाधि पर्ायप्त समर् प्रर्दान िने्।

 आमाबनबाले साइर् सनपरवाइजरहरू / पररवार सेवाहरू सनपरवाइजर / पररवार बाल हेरचाहको साथ 

नधजकबार् काम िर्दय्न्। सल्लाहकारहरू सनधनधिि िनय धक सबै Community Action र HS & ELP 

धविीर् र सावयजधनक सम्बन्ध नीधिहरू अननसरण िररएको ्, साथै सबै उर्ानकिायहरूको समीक्षा, 

धवज्ञापन, र अन्य प्रचार जारी िननय अधघ। कन नै पधन सामग्रीमा "Community Action" र / वा "HS & 

ELP" नाम वा लोिोको प्रर्ोि धनषेि िररएको ्, र्दनलयभ अपवार्द बाहेक, जसलाई HS धनरे्दशकको पूवय 

स्वीकृधि आवश्यक पर्दय्। 

आमाबाबु तियाकलापकोष र चन्दा िंकलन    
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 एक पर्क कोष सांकलन र्ोजना र्व्वसार् सांचालक द्वारा अननमोधर्दि भएपध्, पररवारहरू कोष 

सांकलन धक्रर्ाकलाप वा घर्नाको िर्ारी, आर्ोजन र समन्वर्को लाधि धजमे्मवार हन्न्। HS / 

EHS स्टाफहरू चन्दा खोजे्न र / िा कोष िंकलन तियाकलापहरूमा भाग तलन िकै्दनन् तकनतक 

यिलाई िंघीय कायाटलय र व्यिथिापन र बजेर्ले अनुमतत तर्दरै्दन।

 

कोष िंकलन, कागजात र जम्मा गने। 
 मूल कोष सांकलन समन्वर्क अननर्दान सांकलन सम्बखन्धि भनिानी र चन्दा कािजाि र 

सांकलनको लाधि धजमे्मवार ्। 

 कोष सांकलन िने सांर्ोजकलाई साइर् सनपररवेक्षक/पररवार सेवा सनपररवेक्षक/पररवार बाल हेरचाह 

सल्लाहकारले भनिानी िरेको सबै सामान प्राप्त भएको सनधनधिि िनय सहर्ोि िररन् । कोष 

सांकलन समन्वर्किायहरू पररवारलाई कन नै पधन वस्तनको धविरणको लाधि धजमे्मवार ्न्। 

 चेक र मनी अर्यर Community Action पार्धनर्र भ्याली (CAPV) लाई भनिान र्ोग्य हननपर्दय्। 

कन नै पधन पररखथथधिमा चेक / मनी अर्यर स्टाफ सर्दस्य वा आमाबाबनमा राख्न सधकरै्दन। 

 कन नै CAPV साइर्, कमयचारी, आमाबाबन, वा स्वर्ांसेवकले एजेन्सीको नाममा जााँच वा बचि िािा 

कार्म िनय सकै्दन वा एजेन्सीको कर-मनि नम्बर प्रर्ोि िनय सकै्दन। र्स नीधिको उल्लङ्घनमा 

अननशासनात्मक कारबाही िररने्, बिायस्त नभएसम्म थप समाखप्त सधहि। 

 सबै चेक, मनी अर्यर र निर्द साइर्मा सनरधक्षि, बन्द थथानमा राख्ननपर्दय् जबसम्म कोष सांकलन 

समन्वर्क, अन्य अधभभावकको उपखथथधिमा, रधसर्दहरू जारी िनय सक्द् र / वा CAPV धविीर् 

कार्ायलर्मा रकम धविरण िनय सक्द्।  सबै निर्द, चेक र पैसा अर्यरहरू प्राप्त िनयका लाधि 

रधसर्दहरू जारी िररने्। रधसर्दहरू कोष सांकलन समन्वर्किायले हस्ताक्षर िने्न् र्दान समीक्षा 

िरेपध् र साक्षी आमा बनबाले सह-हस्ताक्षर िरे पध् सिव भएमा । र्धर्द अको आमाबाबन उपलब्ध 

्ैनन भने, एक स्टाफ र्व्खि रधसर्द हस्ताक्षर िनय सक्द्। 

 रकम धविीर् कार्ायलर्मा लधिनन अधघ अननर्दान सांकलनका लाधि प्राप्त कन ल रकम कोष सांकलनकिाय 

र अन्य आमाबाबनले प्रमाधणि िने्न्। धिनीहरूले चेक, मनी अर्यर र निर्दमा कधि सांकलनन 

िररएको धथर्ो पधहचान िने्न्। 

 सबै कोषहरू ग्रीनधफल्डको 393 मेन स्टर ीर्मा CAPV धविीर् कार्ायलर्मा रे्धलभर िननयपने् 

जब कोष सांकलन िने पूरा हन्। 

 सबै भनिानी भछचररहरू, िरीर्द आरे्दशहरू, र इनभ्वाइसहरू HS र ELP र्व्ापार 

कार्ायलर्मा धविररि िननयपर्दय् िाधक िचयहरू अननमोर्दन र िर्दननसार प्रधक्रर्ा िनय सधकन्। 

 हाम्रो िेरै ठूलो भछिोधलक के्षत्र र ग्यास र कारहरूको लाििका कारण, स्टाफहरूले धविीर् 

कार्ायलर्मा रकम धविरण िनय सक्द्न् र्धर्द र्ो सिव ्ैन भने आमाबाबन वा पररवारका 

सर्दस्यलाई धविीर् कार्ायलर्मा पनग्न सिव ्ैन। र्स अवथथामा, िािा प्राप्य स्टाफ सर्दस्यले 

जम्मा रकम जम्मा िने कोधर्यनेर्रको घर ठेिानामा पठाउाँ ने्। 

जम्मा गररएको पैिाको पहुाँच गनुट 
सबै धक्रर्ाकलाप िचय Community Action मा बसे्न आमाबाबन-कोष सांकलन िािाबार् भनिानी 

िननयप य् । धक्रर्ाकलाप िचयहरु धनम्न हन सक््न:  

 पत्राचार 

 नर्ााँ रधसर्द पनस्तकहरू

 िाल्चा लिाउने बाकस

 नक्कल िरै्द

अननर्दान सांकलन अननमोर्दन भएको बैठकको धमनेर्को रेकर्य  सधहि कोष सांकलन िने फाराम, कोष सांकलन समन्वर्कले 

पूणय िननयपने् र हस्ताक्षर िननयपने् र रकम जारी िनयका लाधि र्व्वसार् सांचालक धनरे्दशकलाई पेश िननयपने्। । र्स 

प्रधक्रर्ामा र्दनई हप्ता वा बढी लाग्न सक््। 

अननर्दान सांग्रहसाँि सम्बखन्धि सबै इनभ्वाइसहरू Community Action अननसन्धान प्रर्ोि िरेर Community Action द्वारा 

भनिान िनय अधनवार्य ्। कन नै पधन पररखथथधिमा धवके्रिालाई निर्द भनिानी िननय हाँरै्दन वा Community Action द्वारा जारी 
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िररएको चेक बाहेक अन्य चेक िननय हाँरै्दन। कन नै भनिानी वा प्रधिपूधिय उधचि इनभ्वाइस वा रधसर्द धबना प्रशोिन िररने ्ैन। 

 

िफलतापूिटक कोष िंकलन गने तिचारहरू 

 मो'स फज

 मरेर्ी

 धहलसाइर् अिायधनक धपज्जा

 र्ाांकी मैनबिी

 मूल काम

 धक्रां िल मैनबिी

 ABC कोष सांकलन

 बर्र बे्रर्

 काका जेरीको र्ीस

 थथानीर् लोररस्टहरूले बोर्धबरुवाहरू बेच्रै्द्न्

 प्रकृधिको दृधष्ट

 धपर्सय ब्रर्दसय कफी
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भार्ामा धलन अधघ, Community Action एक पृष्ठभूधम रेकर्य  जााँच (BRC) आवश्यक ् जो समावेश ्न्: एक आपराधिक 

रेकर्य  अपरािी (C.O.R.I), बालबाधलका र पररवार धवभाि (DCF), एक र्छन अपरािी रधजस्टर ी जानकारी (SORI) जााँच, र सबै 

हेर् स्टार्य/प्रारखिक हेर् स्टार्य  कमयचारीहरु को लाधि एक औांला-्ाप आिाररि राधष्टर र् CORI सांि जााँच िननयहोस्। 

Community Action को लाधि स्वर्मे्सवक र प्रधशक्षाथीहरूको लाधि पृष्ठभूधम जााँचहरू पधन आवश्यक पर्दय्। हेर् स्टार्य  

साइर्हरूमा धनर्धमि रूपमा कारोबार िने ठेकेर्दारहरूलाई पृष्ठभूधम जााँचहरू पूरा िनय र अननपालनको धलखिि 

आश्वासनको साथ Community Action प्रर्दान िनय आवश्यक ्। 
 

धफां िरधप्रन्ट-आिाररि राधष्टर र् CORIको सफल समापनमा धनरन्तर रोजिार आकखिक हन्। 
 

सबै हेर् स्टार्य  / प्रारखिक हेर् स्टार्य कमयचारीहरू मानधसक र शारीररक रूपमा सक्षम हननपर्दय् उनीहरूलाई कानून द्वारा 

आवश्यक उपर्नि आवासको साथ िोधकएको कियर्व्हरू प्रर्दशयन िनय। त्यसै्त, रोजिारीको सियको रूपमा, सबै नर्ााँ 

कमयचारीहरूले रोजिारी अधघ शारीररक प्राप्त िननय आवश्यक ् िाधक उनीहरूले सांक्रधमि रोिहरूको कारण अरूको 

स्वास्थ्य वा सनरक्षामा महत्वपूणय जोखिम नपनय सनधनधिि िनय ह। 
 

सबै नर्ााँ कमयचारीहरूले रोजिारको सियको रूपमा Community Action द्वारा प्रर्दान िररएको प्रधशक्षण र 

अधभमनिीकरणमा भाि धलननपर्दय्। हेर् स्टार्य / प्रारखिक हेर् स्टाफलाई थप प्रारखिक बाल्यकालको धशक्षा र हेरचाह 

लक्ष्यहरू र अन्तधनयधहि र्दशयनहरूमा प्रधशक्षण धर्दइने्, हेर् स्टार्य  र कसरी त्यसलाई लािू िने सधहि। 

 

CAPV कमटचारी आचरण  
र्व्ावसाधर्क र नैधिक र्व्वहार Community Action कमयचारीहरूको सबै धक्रर्ाकलापहरूको लाधि माियधनरे्दशन हो। हाम्रो 

मूल्य प्रणाली र हाम्रो सेवा को मानक सांिठन को धमशन को प्रमोर् िनय को लािी धर्जाइन िरीएको ् र हाम्रो ग्राहक सेवा 

मापर्दण्ड अननसार ्। हामीले आफू र आफ्नो र्व्वसार् सञ्चालन िननय अत्यावश्यक ् िाधक हामीले काम िने सबै, हाम्रा 

सहभािीहरू, हाम्रा सहकमी, हाम्रा सनपररवेक्षकहरू र हाम्रो समनर्दार्लाई थाहा होस् धक हामीले उतृ्कष्ट नैधिक प्रर्दशयनको 

आिारमा धनमायण िररएको उतृ्कष्टिाको लाधि आफूलाई समधपयि िरेका ्छां। 
 

सबै कमयचारीहरूसङ्ग एजेन्सीको अपेक्षाहरू र नीधिहरूको पालना िनय अपेक्षा िररन् जनन CAPV काधमयक पनखस्तकामा 

धवसृ्ति रूपमा वणयन िररएको ्। काधमयक हािे पनस्तकमा आचरणका सबै मापर्दण्डहरू वणयन िनय सिव ्ैन धकनधक 

र्ो अस्वीकार्य ्, Community Action ले कमयचारीहरूले र्व्ावसाधर्क र्व्वहारको मानक प्राप्त िनय सामान्य ज्ञान र 

राम्रो धनणयर् प्रर्ोि िरेको अपेक्षा िर्दय्। कमयचारीहरूले आफ्नो आचरणलाई माफ िनय सकै्दनन् धकनधक कमयचारी हािे 

पनस्तकले धवशेष रूपमा कार्य वा र्व्वहारलाई धनषेि िरै्दन। 
 

सबै कमयचारीहरूले कखिमा धनम्न अपेक्षाहरूको पालना िने्न्: 

1. सबै स्टाफहरूले कार्यक्रम सहभािीहरू, अन्य स्टाफहरू र प्रर्दार्कहरूको िोपनीर्िा सांरक्षण र सम्मान िनय 

अपेक्षा िररन्। 

2. कमयचारीहरूले जधहले पधन सफा, सनग्धर र राम्रोसाँि िर्ार हननपर्दय् जनन रोजिारी र सेधर्ङ्कहरूको लाधि 

उपर्नि ्। 

3. कमयचारीहरूले कन नै पधन समर्मा सहभािी वा बाह्य प्रर्दार्कहरूको उपखथथधिमा चको, अपमानजनक वा 

अश्लील भाषा प्रर्ोि िनयबार् जोधिनन प य् । 

4. कमयचारीहरूले हधिर्ार नल्याउन सक््न्, जसमा न् री, बनर्दनक, िनसायनीको से्प्र, कन नै पधन प्रकारको काम िने 

ठाउाँ  वा कामधसि सम्बखन्धि साइर्मा मात्र सीधमि नहन सक््। 

5. कमयचारीले लािूपर्दाथय, िााँजा, वा रक्सीको प्रभावमा काम िनय ररपोर्य  िने ्ैन; कमयचारीहरूले रक्सी, िााँजा, 

अवैि लािूपर्दाथय, वा अन्य धनर्खन्त्रि पर्दाथयहरूको कामको बिि वा एजेन्सी र्व्वसार्को बिि धविरण, बेच्न वा 

प्रर्ोि िनय वा सञ्चालन िनय सकै्दन। 

पृष्ठभूतम जााँचहरू रोजगारका अन्य ितटहरू  
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6. कमयचारीहरूले आफ्नो कामको धववरणमा उले्लि िररएको आफ्नो कियर्व्को र्दार्रा धभत्र काम िनय अस्वीकार 

िनय सकै्दनन्। 

7. कन नै पधन कमयचारी वा ग्राहकको कन नै पधन उत्पीर्न सहन िररने ्ैन। 

8. कमयचारीहरूले कन नै पधन अवथथाबार् र्ाढा रहनन प य्  जनन Community Action प्रधि उनीहरूको कियर्व् वा 

चासोको द्वनद्व हो (ब्याजको द्वनद्वको नीधिमा वणयन िररए अननसार)। कमयचारीहरूले कन नै पधन धवषर्मा आफ्नो 

सनपररवेक्षकलाई सल्लाह धर्दने र्दाधर्त्व हन् 

ईमानर्दारी र ईमानर्दारीको लाधि Community Action को प्रधिष्ठा कार्म िनय सांवेर्दनशील मान्न सधकन्। 

9. कमयचारीहरूलाई साझेर्दार / ग्राहकसाँि सम्बन्ध बनाउनबार् धनषेि िररएको ्। कमयचारीहरूले कार्यक्रममा भाि 

धलने वा Community Action द्वारा सेवा िररएको र्व्खिसाँि कन नै पधन पूवय अवखथथि सम्बन्धको बारेमा 

सनपररवेक्षकलाई सूधचि िननयपर्दय्। र्धर्द उपर्नि ् भने, सनपररवेक्षकले सहभािीलाई अको कमयचारीलाई पनन: 

धनर्नि िने्। 

10. कमयचारीहरूले धलखिि अननमधि धबना र्सको पररसरबार् Community Action सम्पधि हर्ाउाँरै्दनन्। 

11. Community Action को प्रधिधनधित्व िने वा Community Action प्रार्ोधजि वा सम्बखन्धि कार्यक्रममा उपखथथि 

हने कन नै पधन कमयचारी जसै्त समे्मलन, स्टाफ पार्ी वा अन्य कार्य-समथयन िररएको धक्रर्ाकलाप चाहे पाररश्रधमक 

को समर्मा होस् वा नहोस्, धिनले र्व्ावसाधर्क, धजमे्मवार र सम्मानजनक ढांिले सञ्चालन िने आशा िररन्। 

12. कन नै पधन कमयचारीले Community Action को स्रोिहरू एजेन्सी कार्य बाहेक कन नै उदे्दश्यको लाधि प्रर्ोि िनय 

सक्द् जबसम्म धवशेष िरी नीधि द्वारा अननमधि धर्दइएको ्ैन। 

13. समर्पाना वा पर्दपूधिय अननरोिको िलि ध करणले ित्काल  

समाखप्त िफय  र्ोऱ्र्ाउने्। Community Action को इलेक्टर ोधनक र्ाइमशीर् प्रणाली प्रर्ोि िने 

कमयचारीहरूलाई प्रणालीमा उनीहरूको पासवर्य साझा िनय वा अको कमयचारीले उनीहरूको िफय बार् र्ाइमशीर् 

बनझाउन कर्ा धनषेि िररएको ्। 

14. कामको धर्दनको एक घण्टा धभत्र कन नै पधन प्रकारको न् ट्टी धलईरहेको ् भने अननपखथथि पररखथथधिमा आफ्नो 

सनपररवेक्षकलाई धसिा (र्व्खििि रूपमा, इ-मेल, भ्वाइसमेल वा रे्धलफोन द्वारा) सूधचि िननय कमयचारीको धजमे्मवारी 

हो। र्धर्द सूचना बनाइएको ्ैन भने, त्यसैले र्ो एक अक्षम्य अननपखथथधि माधनन् र कमयचारी वाधषयक न् ट्टी अधजयि 

प्रर्ोि िनय आवश्यक हने्, राज्य वा सांघीर् कानून नभएसम्म (MA धबरामी ्ोर््ननहोस् कानून) अन्यथा द्वारा 

सनरधक्षि िररएको ्ैन, र्धर्द त्यस्तो अननपखथथधि सूचना धबना िीन धर्दनसम्म जारी रहन्, त्यसैले र्ो कमयचारी द्वारा 

पर्द त्याि घोषणा िररने् र बिायस्त िनरुन्त हने्। 
 

िबै हेड स्टार्ट  / प्रारम्भिक हेड स्टार्ट  कमटचारीहरूले िप आचरण मापर्दण्डहरूको पालना 

गनुटपर्दटछ जुन तल िूचीबद्ध हेड स्टार्ट  प्रर्दशटन मापर्दण्ड प्रतततबम्भम्बत गर्दटछ। 
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त्यहााँ एक अपेक्षा ् धक स्टाफहरू, परामशयर्दािाहरू, ठेकेर्दारहरू र स्वर्ांसेवकहरूले कन नै पधन क्षमिामा Community 

Action वा HS र ELP प्रधिधनधित्व िरै्द, र्व्ावसाधर्क रूपमा सबै समर्मा र्व्वहार िने्न्। र्सले समावेश िर्दय्, िर सीधमि 

्ैन: कार्यथथल; HS र ELP द्वारा भनिान िररएको वा प्रार्ोधजि समे्मलनहरूमा भाि धलने; सधमधिहरूमा भाि धलननहोस्; 

अन्य एजेन्सीहरू वा समनर्दार् सर्दस्यहरूसाँि बैठकहरूमा भाि धलरै्द। स्टाफहरू, परामशयर्दािाहरू, ठेकेर्दारहरू र 

स्वर्ांसेवकहरूले पधन िोपनीर्िा र िोपनीर्िा धर्दशाधनरे्दशहरू सबै समर्मा अननसरण िने्न् (िल हेननयहोस्)। 

 

आचरणका धनम्न अधिररि मापर्दण्डहरू सबै हेर् स्टार्य  / प्रारखिक हेर् स्टार्य  स्टाफ, परामशयर्दािा, ठेकेर्दार र स्वर्ांसेवकहरूलाई 

लािू हन्: 

 

1. प्रते्यकले बच्चा र पररवारको धवधशष्ट पधहचानको सम्मान र प्रमोर् िने् र धलङ्ग, जाधि, जािीर्िा, सांसृ्कधि, िमय, 

अशििा, र्छन झनकाव, वा पररवार सांरचना सधहि कन नै पधन आिारमा रूढीवार्दीिाबार् जोधिने्। 

2. बालबाधलकाहरू, पररवारहरू र अन्य स्टाफ सर्दस्यहरूको बारेमा जानकारी (िल हेननयहोस्) कार्यक्रमको 

िोपनीर्िा र िोपनीर्िा नीधिहरूको अननसरण िर्दय्। 

3. कन नै बच्चा Community Action, HS र ELP, पररवार बाल हेरचाह िृह, परामशयर्दािा, ठेकेर्दार वा 

स्वर्ांसेवकहरूको सनपररवेक्षणमा एिै वा असनरधक्षि रहने्ैन। 

4. बालबाधलकाहरुले माियर्दशयनको सकारात्मक धवधिहरू प्रर्ोि िर्दय्न् र शारीररक सजार्, भावनात्मक वा 

शारीररक र्दनर्व्यवहार वा अपमानमा सांलग्न हाँरै्दनन्। र्सबाहेक, उनीहरूले अननशासनका त्यस्ता धवधिहरू प्रर्ोि 

िरै्दनन् जसमा अलिाव, सजार् वा इनामको रूपमा िानाको प्रर्ोि, वा आिारभूि आवश्यकिाहरूको अस्वीकार 

(बाल माियर्दशयन नीधि पधन हेननयहोस्)। 

5. बालबाधलकाहरूको स्वास्थ्य वा सनरक्षा र्दनरुपर्ोि वा िम्की धर्दइने ्ैन, जसमा कखिमा स्टाफहरूले िननय हाँरै्दन: 

a. शारीररक सजार् प्रर्ोि िननयहोस् ; 

b. बच्चालाई अननशासन धर्दन अलिाव प्रर्ोि िननयहोस्; 

c. बच्चालाई बााँधननहोस् वा बााँधननहोस् वा बच्चाको मनिमा रे्प लिाउननहोस ; 

d. सजार् वा इनामको रूपमा िाना प्रर्ोि वा रोकथाम ; 

e. शछचालर् धसके्न / प्रधशक्षण धवधिहरू प्रर्ोि िननयहोस् जसले बच्चालाई सजार्, अपमान वा अपमान िर्दय्; 

f. सावयजधनक वा धनजी अपमान, अस्वीकृधि, आिांधकि, धवस्ताररि उपेक्षा, वा बच्चा भ्रष्ट सधहि 

कन नै पधन प्रकारको भावनात्मक र्दनर्व्यवहार प्रर्ोि िरै्द; 

g. बच्चाको शारीररक र्दनर्व्यवहार; 

h. अपधवत्र, र्व्ङ््कग्यात्मक भाषा, िम्की, वा बच्चा वा बच्चाको पररवारको बारेमा अपमानजनक धर्प्पणी 

सधहि कन नै पधन प्रकारको मछखिक र्दनर्व्यवहार प्रर्ोि िननयहोस्; 

i. शारीररक िधिधवधि वा बाधहरी समर् सजार् वा इनामको रूपमा प्रर्ोि िननयहोस्। 
 

अननधचि आचरणको कन नै पधन घर्ना अननशासनको कारण हन सक््, ित्काल समाप्त नभएसम्म र समावेश िर्दय्। 
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म्यासाचनसेर््स सामान्य कानूनको अध्यार् 119, सेक्शन 51A ले सबै HS र ELP सर्दस्यहरू र पररवार बाल हेरचाह धशक्षकहरूलाई 

म्यासाचनसेर््स धवभाि र बालबाधलकाहरू प्रर्दान िर्दय्, ("DCF") र्सका साथ ररपोर्य  फाइल िननय आवश्यक ्, जब उनीहरूसाँि 

धवश्वास िने उधचि कारण ् धक बच्चा र्दनर्व्यवहार वा उपेक्षाबार् पीधर्ि ्। HS र ELP िारा 51A र DCF धनर्महरु र प्रोर्ोकलहरु 

लाई पालना िर्दय् र्स नीधि अननसार त्यस्ता धचन्ताको समर्मै ररपोर्य  िरेर। DCF त्यसपध् अननसन्धान र सांधर्दग्ध बाल र्दनर्व्यवहार र 

उपेक्षा को ररपोर्य  अननसन्धान। र्स नीधिले 45 CFR §1302.47(b)(5)(i) र §1302.102(d)(1)(ii) को हेर् स्टार्य  पफय मेन्स 

थट्याण्डर्यको आवश्यकिाहरु पधन पालना िर्दय्, जसले Community Action अग्रिामी घार्ी ("CAPV") कमयचारी वा स्वर्मे्सवा 

अननपालनसम्बन्धी कन नै पधन प्रधिवेर्दनको अमेररकाको स्वास्थ्य िथा मानव सेवा धवभािलाई प्रधिवेर्दन को आवश्यकिा पर्दय्, 

र्सले बाल र्दनर्व्यवहार र उपेक्षा वा र्छन अपरािीहरूलाई धनर्न्त्रण िने कानूनहरू समािान िने कानूनहरू वा स्वर्मे्सवा 

अननपालन िर्दय्। 

 

DPH तनयमहरु (110 CMR 2.00) अन्तगटत रु्दव्यटिहार र उपेक्षाको पररभाषा 
 

रु्दव्यटिहार 
"18 बषय भन्दा कम उमेरको बच्चामा हेरचाहकिायले कन नै पधन कार्यको िैर-र्दनघयर्ना आर्ोि जसले शारीररक वा भावनात्मक चोर् 

पनर् र्ाउाँ्, वा उत्पार्दन िर्दय्, वा राष्टर मांर्लको कानून अन्तियि र्छन अपराि वा त्यस र्व्खिको सनपररवेक्षणमा हेरचाहकिाय र 

बच्चा बीच कन नै र्छन सम्पकय को िठन िर्दय्। र्दनर्व्यवहार थथानमा धनभयर हाँरै्दन (जसै्त र्दनर्व्यवहार हन सक्् जब बच्चा घरबार् बाधहर 

वा घरमा हन्)। 

 

शारीररक रु्दव्यटिहार 

एक कामचलाऊ द्वारा कन नै पधन कामको िैर-आकखिक आर्ोि, जसको लाधि धजमे्मवारी हो 

बच्चाको स्वास्थ्य वा कल्याण जसले बच्चालाई शारीररक चोर् पनर्ायउाँ्। 

 

शारीररक 

चोर्मा तनम्न 

िमािेश छन्: 

o मृत्यन 

o  हड्डीको फै्रक्चर, सबड्यनरल हेमेर्ोमा, जलेको, कन नै पधन अांिको क्षधि, र अन्य कन नै त्यस्तो िैर-

िनच्छ पनर्ायउने चोर् 

o नरम ऊिकको सूजन वा ्ालामा चोर् बच्चाको उमेरमा धनभयर िर्दय्, पररखथथधि अन्तियि 

चोर्पर्क भर्ो, र सांख्या र त्यसै्त 

ि्र्ाच थथान 

भािनात्मक र मौम्भखक रु्दव्यटिहार / उपेक्षा 

माधथ पररभाधषि िररए बमोधजम रेिरे्दि िने र्व्खिले बच्चाको भावनात्मक धवकास वा आत्मसम्मानको भावनालाई कम िने 

र्व्वहार प्रर्दशयन िर्दाय, बच्चालाई अपमान िने, र्दोष लिाउने वा धिरस्कार िने; साँिै भाइबधहनीलाई असमान र्व्वहार िने; र 

सरोकारवालाको धनरन्तर धचन्ताको कमी 

बच्चाको कल्याणको लाधि। 

भािनात्मक 

चोर्पर्कको 

अिट: 

बच्चाको बछखद्धक वा मनोवैज्ञाधनक क्षमिाको नोक्सान वा धवकार, प्रर्दशयन र र्व्वहारको सामान्य र्दार्रा 

धभत्र कार्य िने बच्चाको क्षमिामा अवलोकन र्ोग्य र पर्ायप्त कर्छिीबार् प्रमाधणि हन्। 

यौन रु्दव्यटिहार 

एक हेरचाहकिाय वा CAPV स्टाफ सर्दस्य र बच्चा बीच बल ले वा धबना सम्पकय , बलात्कार, सनम्सनम्याउाँनन, र प्रर्दशयनी सधहि, र/वा 

बच्चा वर्स्क को र्छन सन्तनधष्ट को लाधि शोषण भइरहेको ्। 

 

उपेक्षा गनुटहोि् 
बच्चालाई नू्यनिम पर्ायप्त भोजन, लिाकपर्ा, आश्रर्, धचधकत्सा सेवा, सनपररवेक्षण, भावनात्मक खथथरिा र वृखद्ध वा अन्य 

आवश्यक हेरचाह प्रर्दान िनय आवश्यक कार्यहरू िनय जानाजानी वा लापरवाही वा असमथयिाद्वारा हेरचाह िने र्व्खि 

असफल हाँर्दा, िथाधप त्यस्तो असमथयिा केवल अपर्ायप्त आधथयक स्रोि वा केवल अशि अवथथाको अखस्तत्वको कारणले 

बाल रु्दव्यटिहार र उपेक्षा नीतत  



28  

िर्दाय भएको होइन। 

 

प्रतशक्षण 
HS र ELP ले सबै स्टाफहरूलाई बाल र्दनर्व्यवहार र उपेक्षा, उनीहरूको ररपोधर्िंि धजमे्मवारी, ररपोधर्िंिको लाधि एजेन्सी 

प्रोर्ोकल, र DCF प्रधक्रर्ाहरूका लक्षणहरू पररधचि िनय प्रधशक्षण प्रर्दान िर्दय्। र्ो िाधलम सबै कमयचारीलाई कमयचारी 

अधभमनिीकरणिर्दाय भार्ामा धलने र त्यसपध् वाधषयक रुपमा प्रर्दान िने र्व्वथथा िररएको ् । राज्य धजल्ला वकील 

अधफसबार् र थथानीर् बाल सनरक्षा एजेन्सी र HS र ELP माफय ि सबै कमयचारीहरूले धनरन्तर अननिमन माफय ि प्रधशक्षण प्राप्त 

िरेको ् भने्न कन रा सनधनधिि िनय अनलाइन प्रधशक्षण माफय ि प्रधशक्षण पधन प्रर्दान िररएको ्। 

 

रु्दव्यटिहार भएको खुलािा िा शंका 
यतर्द रु्दव्यटिहार िा उपेक्षा खुलािा गररएको छ िा जब कुनै बच्चाको रु्दव्यटिहार िा उपेक्षाको उतचत शंका छ भने, 

कमटचारी िर्दस्यले तुरून्त: 

 बच्चाको भावनात्मक र शारीररक सनरक्षाको ध्यान राख्ननहोस् । 

 सािारण िनला-अन्त, िैर-र्दोहोररने प्रश्नहरूको माध्यमबार् आवश्यक जानकारी प्राप्त िननयहोस्। 

 सकेसम्म चााँर्ो, उसको / उनको सनपररवेक्षक वा कन नै अन्य उपलब्ध पर्यवेक्षक, प्रबन्धक, वा कार्यक्रम 

धनरे्दशकलाई िनलासा ररपोर्य  िननयहोस्। 

 िथ्य रूपमा िनलासा जधिसक्दो चााँर्ो कािजाि िननयहोस् (मेरो हेर् स्टार्य  र्ार्ाबेस सधहि)। जानकारी सिव 

भएसम्म िेरै उद्धरणहरू (को, कहााँ, के र कधहले र्सलाई समावेश िननयपर्दय्) ठीक रूपमा कािजाि िररएको 

हननपर्दय्। कािजाि सही, सर्ीक र सनवाच्य हननपर्दय्, र स्टाफ सर्दस्यको ्ाधपएको नाम, हस्ताक्षर, र 

घर्नाको धमधि र समर् समावेश िननयप य् । 

 सकेसम्म चााँर्ो, एक सधमधिले जानकारीको लाधि DCF लाई अधनवार्य ररपोर्य  आवश्यक ् धक ्ैन भनेर धनिायरण 

िनय प्रर्दान िने्। सधमधिले कखिमा पधन धनम्न समावेश िननयपर्दय्: 

o बाल र पररवार समथयन सेवा धनरे्दशक वा धशक्षा धनरे्दशक वा कार्यक्रम धनरे्दशक। 

o पररवार सेवा प्रबन्धक वा सनपररवेक्षक 

o धशक्षा प्रबन्धक वा सनपररवेक्षक 

o िनलासा प्राप्त िने र्व्खि 

o अन्य सांलग्न स्टाफहरू लािू वा आवश्यकिा अननसार 

 र्धर्द सधमधिले धनणयर् िरे धक प्राप्त जानकारीका लाधि DCF लाई अधनवार्य ररपोर्य (51A) आवश्यक ् भने, 

िोधकएको नेिृत्वले प्रधिवेर्दन पेश िनय िर्ार िर्दय्। 

 नेिृत्वले रे्धलफोन र अनलाइन 51A पोर्यल माफय ि रे्धलफोन ररपोर्यको 48 घण्टा धभत्र ररपोर्य  िने्। 

 नेिृत्वले ररपोर्यको निीजा धनिरानी िर्दय् र कन नै पधन निीजाको सम्बन्धमा मूल ररपोर्यर र सधमधि सर्दस्यहरूसाँि 

अननिमन िर्दय् (सेर्रपोइन्टमा अवखथथि 51A प्रधक्रर्ाको कािजाि हेननयहोस्)। 
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िप स्टाफको तजमे्मिारी: 

 र्धर्द सधमधिले DCF साँि ररपोर्य  पेश निने धनणयर् िर्दय्, त्यसैले प्रते्यक स्टाफ / FCC धशक्षक अझै र्व्खििि 

रूपमा जनारे्दश ्, र र्धर्द धिनीहरूसाँि धवश्वास िनय उधचि कारण ् धक त्यहााँ र्दनर्व्यवहार वा उपेक्षा िररएको ्, 

त्यसोभए धिनीहरू DCF का साथ स्विन्त्र रूपमा ररपोर्य  फाइल िनय सक्द्न्। सामूधहक सहमधि धनमायण िनय 

प्रते्यक प्रर्ास िररने्। 

 Community Action बार् कन नै पधन र्व्खि धवरूद्ध बर्दला धलने ्ैन जसले राम्रो धवश्वासका साथ 

बाल र्दनर्व्यवहार वा उपेक्षाको ररपोर्य पेश िर्दय्। 
 

आमाबाबु िूचना 
कन नै पधन पररखथथधिमा आमाबाबनलाई शारीररक वा र्छन र्दनर्व्यवहार वा आमाबाबन द्वारा घरेलन धहांसाको शांकाको मनद्दा र्दार्र 

िने बारे सूधचि िनय सधकरै्दन। माधथका ित्वहरू समावेश निने अवथथाहरूमा, DCF द्वारा धर्दइएको सूचना सम्बन्धी कन नै 

धनरे्दशन सधहि प्रासांधिक कारकहरूलाई ध्यानमा राख्रै्द र्व्खििि आिारमा आमाबाबनलाई सूधचि िनय प्रते्यक धनणयर् 

सधमधिले धलन्। । 

 

एक Community Action कायटकताट, उप-ठेकेर्दार, िा स्वयंिेिक तिरुद्ध शुल्क 
जब बाल र्दनर्व्यवहार र / वा Community Action वा र्सको कन नै पधन कमयचारी, उप-ठेकेर्दार वा स्वर्ांसेवकहरूको 

धबरूद्ध उपेक्षाको ररपोर्य  पेश िररन्, धनम्न प्रधक्रर्ाहरू अननसरण िररने्: 

 िननासो प्राप्त भएको समर्मा, उजूरी प्राप्त िने र्व्खिले उजूरीको धववरण कािजाि िर्दय्। सकेसम्म उद्धरणमा प्राप्त 

भएको जानकारी कािजाि िररएको हननपर्दय्। कािजाि सही, सर्ीक, र सनवाच्य हननपर्दय्, र ्ाधपएको नाम, स्टाफ 

सर्दस्यको हस्ताक्षर र घर्नाको धमधि / समर् समावेश िननयपर्दय्। (को, कहााँ, के, र कधहले।) 

 स्टाफले िनरून्त कार्यक्रम धनरे्दशक वा कन नै अन्य उपलब्ध धनरे्दशकलाई सूधचि िर्दय्, जसले िनरून्त मानव सांसािन 

धनरे्दशक र कार्यकारी धनरे्दशकसाँि जानकारी साझा िर्दय्। 

 प्रारखिक धशक्षा र केर्र ("EEC") को म्यासाचनसेर््स धवभािका अननसार, उजूरीमा नाम पाएको र्व्खिलाई 

बालबाधलकाहरुसाँि काम िनय अननमधि ्ैन र मानव सांसािन धनरे्दशकले बालबाधलका र पररवार धवभािमा प्रशासधनक 

धबर्दामा राख्न सक्द्(DCF) अननसन्धान पूरा भर्ो। 

 हाम्रो कार्यक्रमको सनपररवेक्षणमा बच्चाको र्दनर्व्यवहार वा उपेक्षाको कन नै आरोपको मामलामा, पर्यवेक्षक वा 

मनोनीि र्व्खिले िनरून्त त्यो बच्चाको आमाबाबनलाई सूधचि िननयपने्। 

 कार्यक्रम धनरे्दशक वा मनोनीि र्व्खिले DCF र EEC लाई िननासो ररपोर्य  िर्दय् र DCF र EEC लाई ररपोर्य  िरे पध् 

ररपोर्यको प्रकृधिको बारेमा हेर् स्टार्य के्षत्रीर् कार्ायलर्को कार्ायलर्लाई सूधचि िर्दय्। 

 सांलग्न स्टाफहरूसाँि थप अन्तवायिाय मानव सांसािन धनरे्दशक र उपर्नि कार्यक्रम स्टाफहरू द्वारा सञ्चालन िररने्। 

 अन्तवायिाय र / वा DCF र EEC द्वारा अननसन्धानको पररणाम पूरा भएपध्, मानव सांसािन धनरे्दशकले उजूरीमा नाम 

पाएको र्व्खि ित्काल बिायस्त सधहि CAPV का कमयचारी अभ्यास अननसार अननशासनात्मक कारवाहीको अिीनमा 

् धक ्ैन भनेर धनणयर् िर्दय्। 
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 DCF र EEC द्वारा अननसन्धान माफय ि "असमधथयि" शनल्कको मामलामा, र मानव सांसािन, DCF, र EEC को अननमधि 

सांि, स्टाफ सर्दस्य बच्चाहरु सांि आफ्नो धनर्धमि कियर्व् मा फकय न सक््। काममा फधकय ए पध्, नर्ााँ पृष्ठभूधम रेकर्य  

चेक (BRC) बालबाधलका र पररवार धवभाि, र्छन अपरािी रेधजस्टर ी सूचना (SORI), र धफां िरधप्रन्ट-आिाररि राधष्टर र् CORI 

को साथ प्रधक्रर्ा िररने्। 
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प्रारम्भिक तशक्षा र हेरचाहको म्यािाचुिेर््ि तिभाग 
प्राथधमक धशक्षा र हेरचाह धवभाि (EEC) एजेन्सी हो जसले म्यासाचनसेर््समा पररवारहरूको लाधि प्राथधमक धशक्षा र हेरचाह 

र सू्कल पध्को सेवाहरूको धनरीक्षण िर्दय्। बच्चाको हेरचाह इजाजिपत्र धर्दने एजेन्सीको रूपमा, EEC साँि उच्च शैधक्षक 

मूल्य ्, साथै स्वास्थ्य र सनरक्षा सनधनधिि िनय सबै इजाजिपत्र प्राप्त कार्यक्रमहरूको लाधि िनणस्तर मापर्दण्डहरू ्न्। 

इजाजिपत्र हननको मिलब कार्यक्रम / FCC धशक्षकले EEC धनर्महरुमा उखल्लखिि मापर्दण्डहरु पूरा भएको रे्दिाएको ्। 

EEC बाल हेरचाह तनयमहरुमा िप जानकारी प्राप्त गनट, तपाई ंततनीहरूको िेबिाइर्मा जान 

िकु्नहुन्छ: https://www.mass.gov/lists/licensing-regulations-for-group-and-school-age-child-care- 
programs 

र्धर्द िपाईाँ  HS र ELP को (पधहले आमाबाबन-बाल धवकास केन्द्र) धनर्ामक अननपालन इधिहासको बारेमा जानकारी चाहननहन् 

भने, कृपर्ा EEC के्षत्रीर् कार्ायलर्मा सम्पकय  िननयहोस्: 1441 मेन स्टर ीर्, सनइर् 230, खस्प्रांिफील्ड, MA 01103, वा: (413) 788-
8401. 

 

कक्षा कोठा स्वयंिेिकहरू, िब्सर्र ेर्हरू र इंर्नटहरू हेड स्टार्ट  कक्षाकोठामा काम गरै्द। 
हाम्रो स्टाफ, पररवारका सर्दस्यहरू र अन्य र्व्खिहरू जसै्त जो कक्षाकोठामा धनर्धमि स्वर्मे्सवक हन्न् र भनाय भएका 

बालबाधलकाहरूसाँि अन्तधक्रय र्ा िर्दय्न् सन्तोषजनक BRC पूरा िननयपर्दय्। उनीहरुले िि वषयधभत्र भछधिक परीक्षाको प्रमाण 

पधन उपलब्ध िराउननपने्, र्समा हालको र्ीबी जोखिम मूल्याांकन को प्रमाण र मसाल, मनम्स र रुबेला (MMR) लाई 

प्रधिरक्षाको प्रमाण पधन प्रर्दान िननयपने्। स्वर्ांसेवकहरू उनीहरूको कार्य थथान र हाम्रो वािावरणमा उपर्नि / 

र्व्ावसाधर्क र्व्वहारको बारेमा आिारभूि ज्ञानमा उन्मनि हने्न्। कक्षा कोठा स्वर्ांसेवकहरू धशक्षाकमीहरू द्वारा 

सनपररवेक्षण िररन् र बालबाधलकाहरूसाँि कधहले पधन ्ोर््रै्दन। 

 

बाल मागटर्दशटन नीतत   
HS र ELP मा हामी हाम्रो सनरधक्षि, पोषण, र उिेजक धसके्न वािावरण धभत्र बालबाधलकाको धवकास र धवकास लाई सहर्ोि 

िनय पररवारहरु सांि धनकर्िापूवयक काम िर्दय्छां। हामीलाई र्ो पधन थाहा ् धक स्वथथ धवकास एक सहज ढााँचामा प्रिधि 

िरै्दन जनन बच्चा र हेरचाहकिाय र्दनबैका लाधि साँिै सधजलो हन्। र्व्वहार र कछशल धवकास अवरोिहरू प्रार्: महत्त्वपूणय 

धवस्फोर्हरू र थप प्रिधि हननभन्दा पधहले रे्दिा पर्दय्, र र्ी सबै प्रिधिको लाधि आवश्यक ्! हाम्रो काममा, हामी धवश्वास 

िर्दय्छां धक आमाबाबनहरूसाँि आफ्ना बालबाधलकाहरूको बारेमा धवशेषज्ञ जानकारी ्, र उनीहरूसाँि साझेर्दार ् भाि 

धलननहोस् र िपाईांको बच्चाको धवकासको बारेमा जान्ननहोस्। धनमायण र सहर्ोिी सम्बन्धहरू हामी सबैको मूल हो, धकनधक 

बालबाधलकाहरुले र्ी सम्बन्धहरूको सन्दभयमा उनीहरूको आिारभूि प्रारखिक सीपहरू धवकास िर्दय्न्, जसै्त धवश्वास, 

अननकम्पा, धवश्वास, र अरूमाधथ आत्म-धनर्मन। 
 

र्स नीधिले बालबाधलकाहरूको र्व्वहारलाई माियधनरे्दशन र प्रधिधक्रर्ा धर्दनको लाधि हाम्रो रै्दधनक अभ्यासहरू रूपरेिा 

बनाउाँर्द् धक सम्बन्ध र सम्बन्धहरूलाई बढावा धर्दईन् र धनलम्बन र धनष्कासन जस्ता बधहष्करण अभ्यासहरूको प्रर्ोि 

सीधमि िर्दय्। बाल माियर्दशयन नीधिले सबै बालबाधलकाहरू र पररवारहरूलाई सहर्ोि पनर्ायउन केस र्व्वथथापन 

प्रणालीलाई पधन रूपरेिा बनाउाँर्द् र सीधमि पररखथथधिहरूमा हेरचाहमा बे्रक चाधहन्। 

तशक्षा 

http://www.mass.gov/lists/licensing-regulations-for-group-and-school-age-child-care-
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ितिय पयटिेक्षण: 
 

1. हेर् स्टार्य  र प्रारखिक धशक्षा कार्यक्रमहरूमा, बालबाधलकाहरुलाई जधहले पधन अननिमन िररनन प य् । कन नै 

बच्चा HSELP को सनपररवेक्षणमा एिै ्ोधर्ने्ैन। धप्रसू्कल मनख्य रूपमा दृश्य र ध्वधन द्वारा अननिमन िररनन 

प य् । धप्रसू्कलरहरू एिो ध्वधनबार् धनिरानी िनय सधकन्, जसै्त जब बच्चा बाथरूमको स्टलमा हन्, िर 

धिनीहरूलाई कधहले पधन अप्रमाधणि ्ोर््नन हाँरै्दन। 

2. धशशन र बालबाधलकाहरूलाई दृधष्ट र ध्वधनको साथ सबै समर्मा अननिमन िररनन प य् । जब धशशन वा 

बालबाधलकाहरू सनधिरहेका ्न्, स्टाफले आफ्नो थथान बनाउनन प य्  िाधक सबै बालबाधलकाहरू रे्दख्न र सनन्न 

सकून्। कोही-कोही बालबाधलकाहरू जािा ्न् र कोही सनधिरहेका ्न् भने, बू्याँझेका बालबाधलकाहरूधसि 

कन राकानी िने कोही हननप य्  र कसैलाई पधन दृधष्टले हेरेर सनधिरहेका बालबाधलका/हरूलाई आवाज सनन्ननप य् । 

 

HS र ELP मा हामी बालबाधलकाहरूको र्व्वहार माफय ि धनरे्दधशि िर्दय्छां: 

3. बच्चाको सफलिाको लाधि र्ोजना र पार्यनरको लाधि पररवारसाँि लिािार र धनरन्तर सञ्चार कार्म िरै्द । 

धशक्षकहरूले महत्त्वपूणय जानकारी पधहचान ि य् न् जनन पररवारहरूले प्रते्यक धवकास चरणमा प्रस्तनि िननयपर्दय्। 

4. बालबाधलकाहरूको मछखिक र िैर-मछखिक सांचारलाई हेरेर, सननेर र प्रधिधक्रर्ा धर्दएर धवश्वास र समझ धनमायण 

िरै्द। 

5. बालबाधलकाहरूको लाधि धनजीकृि िरै्द, प्रते्यक बच्चाको अधद्विीर् प्रकृधि, धसके्न शैली, सांसृ्कधि 

र पाररवाररक प्रस सन्दभय पधहचान र सम्मान िरै्द । 

6. फनीचर र अन्य सामग्री सधहि वािावरण को र्व्वथथा िनय को लािी धशक्षा र स्विन्त्रिा लाई प्रोत्साधहि 

िनय। 

7. बालबाधलकाहरूलाई उनीहरूको िधिमा उनीहरूको ्नछर्को धक्रर्ाकलापहरूको आनन्द धलनको लाधि 

पर्ायप्त समर्को साथ र्व्वखथथि, पूवायननमान र्ोग्य र प्रवाह हने कार्यक्रम प्रर्दान िरै्द। 

8. रै्दधनक िाधलका र धर्दनचर्ायमा धनरन्तरिा प्रर्दान िरेर सनरक्षाको भावना बढाउननहोस्। 

9. र्व्खििि र समूह िधिधवधिहरू धर्जाईन िरै्द जनन मचान कछशल धनमायण अवसरहरू प्रर्दान 

िर्दय्। 

10. उधचि र्व्वहार, पननिःधनरे्दशन, सकारात्मक सनदृढीकरण, हास्य, प्रोत्साहन र सामाधजक समस्या समािानमा 

लधक्षि धनरे्दशन मोरे्ल िरेर बालबाधलकाहरूको र्व्वहार माियर्दशयन िने। 

11. स्पष्ट, धवकास, उपर्नि, र एक खथथर िर लधचलो िरीकाले लािू िररएको बालबाधलकाहरूलाई 

सकारात्मक अपेक्षाहरू प्रर्दान िरै्द। 

12. बालबाधलकासाँि सहकार्य िरी धनर्म र अपेक्षाको थथापना िने । 

13. बालबाधलकाहरूलाई उनीहरूको भावनाहरू बनझ्न, र्व्वखथथि िनय र र्व्ि िनय मद्दि िर्दय्। 

14. चननछिीहरूको भधवष्यवाणी र समस्याहरू उत्पन्न हनन अधघ हस्तके्षप िरै्द। 

15. धशक्षक, पररवारका सर्दस्यहरू र बालबाधलकाहरू बीच सीप धनमायणको लाधि अननकूल समथयन र सियहरू प्रर्दान 

िनय र्ोलीको रूपमा काम िरै्द। धशक्षक र समथयन कमयचारीहरू सधक्रर् धसके्नहरु हन्। 

16. असनरधक्षि सियहरूको प्रधिधक्रर्ा रे्-एसे्कलेसन, स्वीकृधि र ममयि रणनीधिहरूको प्रर्ोि िरेर। 

17. चधलरहेको समथयनको लाधि HS र ELP केस प्रबन्धन प्रणाली प्रर्ोि िरै्द। 
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HS र ELP मा, हामी कतहलै्य पतन तनम्न प्रयोग गरै्दनौ:ं   

1. कन नै पधन रूप मा शारीररक सजार्। 

2. बच्चालाई अननशासन धर्दन अलिाव। 

3. बच्चालाई बााँधननहोस् वा बााँधननहोस् आन्दोलन 

प्रधिबन्ध िनय वा बच्चाको मनि र््प िनय 

4. सजार् वा इनामको रूपमा िाना 

5. बच्चालाई सजार्, अपमान वा अपमान िने 

शछचालर्हरू धसके्न / प्रधशक्षण िने धवधिहरू 

6. सावयजधनक वा धनजी अपमान, अस्वीकृधि, आिांधकि, 

धवस्ताररि उपेक्षा, वा बच्चा भ्रष्ट सधहि कन नै पधन 

प्रकारको भावनात्मक र्दनर्व्यवहार 

 
 

 
 

 
 

 

शारीररक र्दनर्व्यवहार 

शारीररक उपेक्षा, जसै्त बच्चाको धनरीक्षण िनय 

्ोर््ने वा उसको आवश्यकिाहरू पूरा िनय 

असफल 

कन नै पधन प्रकारको मछखिक र्दनर्व्यवहार, 

अपमानजनक, र्व्ांग्यात्मक भाषा, िम्की वा बच्चा 

वा बच्चाको पररवारको बारेमा अपमानजनक 

धर्प्पणी सधहि 

शारीररक धक्रर्ाकलाप वा बाधहरी समर् 

सजार् वा इनामको रूपमा 

 

िप रूपमा: 

चरम पररखथथधिमा, जब स्वास्थ्य र सनरक्षाको लाधि ित्काल जोखिम हन्, हेरचाहकिायहरूले बच्चालाई शारीररक वा 

अरूलाई चोर्पर्कबार् जोिाउन मद्दि िनय सक्द्न्, जसै्त बार वा फनीचरबार् बच्चा हर्ाउने, वा असनरधक्षि सियहरूमा 

पहाँच रोक्न। 
 

केि व्यिथिापन प्रणाली 

केस र्व्वथथापन बालबाधलकाहरू र पररवारहरूको लाधि समथयनको मनर्नमा ्। र्ो मूल्याांकन, र्ोजना, सनधविा, हेरचाह 

समन्वर् र वकालि को लािी प्रर्ोि िरीन्। HS र ELP ले केस र्व्वथथापनको िीन स्तरहरू प्रर्ोि िर्दय्: धवश्वर्व्ापी, लधक्षि 

र िहन। सबै बालबाधलकाहरूले धवश्वर्व्ापी केस र्व्वथथापन प्राप्त िर्दय्न्, र बालबाधलकाहरू उनीहरूको आवश्यकिाको 

आिारमा लधक्षि वा िहन केस र्व्वथथापनको लाधि पधहचान हन्न्। 
 

जब बच्चाको र्व्वहारले धसके्न वािावरणमा भाि धलन हस्तके्षप िर्दय् वा आफैलाई वा अरूलाई ित्काल क्षधिको 

जोखिममा राख््, त्यसैले धशक्षा, पररवार सेवाहरू, स्वास्थ्य र धवकास सेवा र्ोलीहरूले केस र्व्वथथापन प्रधक्रर्ा र 

समथयनलाई लधक्षि िनय उपकरणहरू प्रर्ोि ि य् न्। लिािार धलइएको चरणहरूमा धनम्न समावेश ्न्:  

 

1. पररिारिङ्ग जारी िाझेर्दारी। 

2. तशक्षक पराितटन र योजना उपकरण बच्चाको र्व्वहार समथयन प्रर्दान िनय उिम िररकामा प्रभाव 

प्रधिधबखम्बि िनय प्रर्ोि। 

3. समर् धबत्रै्द जााँर्दा र्व्वहारमा प्रभाव हरू र्र र्ाक िने व्यिहार र्र ्याकर र बच्चालाई सबैभन्दा प्रभावकारी ढांिमा 

समथयन िने रणनीधिहरू। 

4. धबकास सेवा धबशेषज्ञहरु सांि परामशट िने । 

5. प्रारखिक हस्तके्षप, धवशेष धशक्षा, वा र्व्वहार स्वास्थ्य सेवाहरू लािूको रूपमा िन्दभट। 

6. लतक्षत िमिटन योजना (TSP) पररवारको साथ सधक्रर् र उिरर्दार्ी समथयनको रूपरेिा बनाउन धवकधसि िररएको 

धथर्ो। 

7. TSP र्र ्याकर TSP रणनीधिहरूको कार्ायन्वर्न र्र ्र्ाक िनय र उनीहरूले सफलिापूवयक बच्चालाई समथयन ि य् न् धक 

िरै्दनन्। 
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बालबातलकाहरूिाँग तिधा काम गने िा बालबातलकाहरूिाँग िम्पकट  राखे्न िबै व्यम्भिहरूले यि नीतत अनुिरण गनट 

आिश्यक छ। यि नीततको कुनै पतन उल्ल .््घन अनुशािनात्मक कायटको लातग आधार हुनेछ, रोजगार िमाप्त 

नभएिम्म। 

जब TSP हरूले बच्चाको आवश्यकिालाई प्रभावकारी रूपमा समथयन िरै्दन वा बच्चाको कार्यहरूले आफैलाई वा 

अरूलाई हानी िने जोखिममा राख््।, त्यसैले कार्यक्रम प्रबन्धक बालबाधलकाहरु।, धशक्षक र राज्यले समग्र कार्यक्रम 

सेधर्ांि समथयन िनय सांघीर् र राज्य नािररक अधिकार कानून अननसार उपर्नि कार्यक्रम अननकूलन धवचार।  के्षत्रहरू जनन 

कार्यक्रम प्रबन्धकहरूले उपर्नि कार्यक्रम अननकूलनको लाधि धवचार िने्न्: 

 

 स्टाधफां ि अननपाि

 स्टाफ र बालबाधलकाको समूह

 धर्दनचर्ाय र िाधलका

 भछधिक कोठाको र्व्वथथा

 थप शान्त / धनर्मन उपकरण र सामग्रीको िरीर्द

 र्व्खििि बाल आिमन/प्रथथान समर्

 धर्दनको कधठन अवधिहरूका लाधि वैकखल्पक धक्रर्ाकलापहरू (जसै्त: सानो समूह/फरक थथान)

 

हेरचाहमा रोकु्नहोि् 
हेरचाहमा बे्रक सीधमि पररखथथधिहरूमा प्रर्ोि िररन् जहााँ ििीर सनरक्षा जोखिम हन् जनन HS र ELP मा उपर्नि 

पररमाजयन द्वारा कम िनय सधकरै्दन। हेरचाहमा धवरामको उदे्दश्य धवकास र / वा उनीहरूको हालको बच्चालाई सहर्ोि पनर् 

र्ाउन कार्यक्रम अननकूलनलाई सनदृढ पाननय हो। 

कक्षा कोठा वा कार्यक्रम। बच्चाको स्लर् आरधक्षि हने् जब हेरचाह रोधकन्, अधिररि समथयनको लाधि समर् अननमधि 

धर्दाँ रै्द बच्चा र अरूलाई सनरधक्षि राख््। हेरचाहमा रोक्ननहोस् र्ोजनामा धनम्न कन राहरू समावेश िननयप य् : 
 

1. ििीर सनरक्षा ििराहरूको कािजाि। 

2. उधचि सांशोिनहरू प्रर्दान िररर्ो। 

3. परामशय र समथयन प्रर्दान िररर्ो। 

4. धशक्षकहरूको लाधि र्व्ावसाधर्क धवकास, कोधचांि, र समथयन। 

5. धवरामको बेला हेरधवचार िर्दाय घर घनम्न जाने र पररवारको सहर्ोि िने। 

6. लधक्षि समथयन र्ोजना । 

7. पररवियनको लाधि फेरर हेरचाह िने र्ोजना बनाउननहोस्।  

 

तनलम्बन र तनष्कािन 
हेर् स्टार्य  प्रर्दशयन मानक 1302.17,अननसार, धनलम्बनको प्रर्ोि (माधथको हेरचाहमा रोक्ननहोस्) र बच्चा र्व्वहारको कारण 

हर्ाउने कार्य ििीर रूपमा सीधमि ्। र्धर्द, माधथ वणयन िररएका सबै चरणहरू कार्ायन्वर्न र कािजाि पध्, आमाबाबन, 

बाल धशक्षकहरूको परामशयमा, IDEAका लाधि धजमे्मवार एजेन्सी (र्धर्द लािू भएमा), र मानधसक स्वास्थ्य 

सल्लाहकार, HSELP धनिायरण िर्दय् धक बच्चाको धनरन्तर नामाांकनले बच्चा वा अन्य भनाय बालबाधलकाहरुलाई धनरन्तर 

ििीर सनरक्षा जोखिम प्रस्तनि िर्दय् र धनिायरण िर्दय् धक कार्यक्रम बच्चाको लाधि सबैभन्दा उपर्नि थथान होईन, HSELP 

बाल सांक्रमण को सनधविा को लािी त्यस्ता सांथथाहरु सांि सीिा काम िर्दय्, अधिक उपर्नि पे्लसमेन्टहरूको लाधि। 
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तिकािात्मक िेिा गाइड 

हेर् स्टार्य  र प्रारखिक लधनिंि प्रोग्राम (HSELP) धवकास सेवा िाईर्ले सबै बालबाधलकाहरू र उनीहरूका पररवारहरूलाई 

सहर्ोि पनर् र्ाउने फे्रमवकय , सेवाहरू, अभ्यासहरू, र प्रधक्रर्ाहरू रूपरेिा धर्दन्। हाम्रो कार्यक्रम बे्रज्ल्ल्टन र्चपोइन्ट ™ 

दृधष्टकोणमा जधर्ि ्, जहााँ र्ो बनधझन् धक सबै घर्नाहरू सम्बन्धको सन्दभयमा हन्न्। र्ो प्रधक्रर्ा सहज ्ैन, िर 

प्रधििमन, फन रे्को, र रोधकने द्वारा धवशेषिा हो। र्स बाहेक, दृधष्टकोणले जोर् धर्दन् धक बच्चाको स्वास्थ्य र धवकास 

उनीहरूको हेरचाह िने वर्स्कहरूसाँिको उनीहरूको सम्बन्धको बलमा धनभयर िर्दय्, र त्यो प्रारखिक हेरचाह र धशक्षा 

स्टाफहरू िी सम्बन्धहरूलाई समथयन र मञ्चनमा महत्वपूणय साझेर्दार हन्। HS र ELP स्टाफहरू र्स परावियक दृधष्टकोणमा 

प्रधशधक्षि ्न् र प्रते्यक पररवारको HS र ELP र उनीहरूको समनर्दार् धभत्र समथयनको एक मजबूि नेर्वकय  ् भनेर सनधनधिि 

िनय बह-अननशासनात्मक र्ोली प्रर्ोि िर्दय्। HS र ELP धवकास सेवाहरू र्व्खििि बालबाधलकाहरू, बालबाधलकाहरूको 

समूहहरू, स्टाफहरू र पररवारहरूलाई ध्यानमा रािेर धर्जाइन िररएको हो। 

 

आमाबाबनको साथ, HS र ELPले साांसृ्कधिक रूपमा उिरर्दार्ी िररकामा बालबाधलकाहरूको स्वास्थ्य र कल्याणको 

लाधि धवकास सेवाहरूको धनरन्तरिा प्रर्ोि िर्दय्। सेवाहरूको र्स धनरन्तरिामा सधक्रर् समथयन, परामशय, उिरर्दार्ी 

समथयन र केस र्व्वथथापन समावेश ्। 
 

HS र ELP ले धपरधमर् मोरे्ल फे्रमवकय  प्रर्ोि िर्दय् िलबार् माधथ लेर्ररांि समथयन, सम्बन्धहरू र धवश्वर्व्ापी समथयनको साथ 

सनरू िरेर र िधहरो समथयनको लाधि काम िरै्द । धपराधमर् मोरे्लहरू धशशनहरू र साना बालबाधलकाहरूमा सामाधजक 

भावनात्मक क्षमिालाई समथयन िने एक िररका हो। धपराधमर्को जि सम्बन्ध हो, आमा बनबा-बच्चा सम्बन्ध, धशक्षक-बच्चा 

सम्बन्ध, आमाबाबन-धशक्षक सम्बन्ध, स्टाफ-स्टाफ सम्बन्ध, र साथी सम्बन्ध सधहि। 

 

जि मा, सम्बन्ध शनरुवाि धबनर्दन  र सबै भन्दा महत्वपूणय घर्क हो। र्ो जहााँ 

र्चपोइन््टस ™ शखि-आिाररि िारणा र माियधनरे्दशन धसद्धान्तहरूले 

धशक्षकहरूलाई बालबाधलकाहरू, पररवारहरू, र एक अकायसाँि 

उनीहरूको सम्बन्धमा ढाल््न्। धपराधमर्को अको िह भनेको धसके्न 

वािावरण हो, जसले ठाउाँ  र सामग्री, साथै धर्दनचर्ाय, धक्रर्ाकलापहरू, 

अननपाि, समूह िधिशीलिा, र भावनात्मक र्ोन समावेश िर्दय्। 

धपराधमर्को िेस्रो िहले बालबाधलकाहरूलाई कन राकानी िनय, लर््न र 

मद्दि िनय अन्य सीपहरू धसक्न मद्दि िनय लधक्षि सामाधजक-भावनात्मक 

समथयनमा केखन्द्रि िर्दय्। 

धिनीहरूको भावना र र्व्वहार धनर्न्त्रण िननयहोस्। HS र ELP मा, र्स िहमा जानाजानी धशक्षण र पाठ्यक्रम जसै्त र्दोस्रो 

चरण, साथै सह-धनर्मन रणनीधिहरु समावेश ्न्, र्ो समर्मा बालबाधलकाहरुलाई कछशल धवकास र प्रर्ोि िनय मद्दि िनय 

धर्जाइन िररएको ् (उर्दाहरणका लाधि श्वास फेने प्रधवधि)। समथयनको शीषय िह बच्चालाई उनीहरूको पाररवाररक 

प्रणाली र धवधशष्ट HS र ELP सेधर्ांग्स धभत्र धनजीकृि िररएको ्। 

 

िुपरीिेक्षण प्रतिया 
हाम्रो हेरचाहमा बालबाधलकाहरूको सिैं सनपररवेक्षण िररन्। पूवयसू्कली धशक्षकहरू मनख्य रूपमा बालबाधलकाहरूलाई दृधष्टबार् 

धनिरानीको लाधि धजमे्मवार हन्न् र ्ोर्ो अवधिको लाधि ध्वधनद्वारा धनरीक्षण िनय सधकन्, जसै्त जब बच्चा हन् 

 
िघन 

िमिटन 

लतक्षत िामातजक-

भािनात्मक िमिटन 

तिके्न िातािरण 

िम्बन्ध 
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बाथरूमको स्टालमा। धशशन / बाल धशक्षकहरूले बालबाधलकाहरूलाई दृधष्ट र ध्वधनद्वारा जधहले पधन धनिरानी िननयप य् । 
 

हामीिाँग िबै िमयमा िुपयटिेक्षण िुतनतित गनट केतह िप उपायहरू छन्: 

 कक्षाबार् िेल मैर्दान वा बस िेल मैर्दानबार् बसमा सर्दाय प्रते्यक प्रथथान र आिमन धबनर्दनमा उपखथथधि 

धलननपर्दय्, जसै्त समूह थथानहरू पररवियन िने।

 जब उपखथथधि धलइन्, प्रते्यक बच्चाको नाम बोलाउनन प य्  र धशक्षकहरू आवश्यक 

प्रते्यक बच्चाको उपखथथधि प्रमाधणि िननयहोस्। उपखथथधि प्रमाधणकरणको लाधि र्ाउको िणना पर्ायप्त ्ैन। 

 जब धफल्ड धर्र प वा ध्मेकको पैर्दल र्ात्रामा, "धफल्ड धर्र प ब्याि" साँिै समूहको साथ हन्। र्स झोलामा प्राथधमक 

उपचार सामग्री साथै आपिकालीन सम्पकय , मेधर्कल, र समूहमा प्रते्यक बच्चाको लाधि सूचना जारी िननयपर्दय्।

 र्धर्द स्वास्थ्य र्ोजनाहरूले र्सको ग्यारेन्टी िर्दय् भने, आपिकालीन औषधिहरू धफल्ड धर्र प ब्यािमा पधन बोक्नन 

प य् ।

 धफल्ड धर्र प ब्यािलाई बालबाधलकाहरूको पहाँचबार् र्ाढा राख्ननपर्दय्।

 काम िने मोबाइल फोन (र्व्खििि वा एजेन्सी) अफ-साइर् हाँर्दा समूहसाँि सिैं रहने्।
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HS र ELP पाररवाररक बाल हेरचाह धशक्षकहरूसाँि उप-सम्झछिाहरू जसको कार्यक्रमहरू म्यासाचनसेर््स प्रारखिक धशक्षा र 

हेरचाह धवभाि (EEC) साँि इजाजिपत्र ्न्। िल सूचीबद्ध थप ्  

जानकारी EEC लाई पाररवाररक बाल हेरचाह िृहमा िपाईांको बच्चाको सनरु हननभन्दा अधघ आमाबाबनसाँि साझेर्दारी िनय 

कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्दय्: 
 

नामांकन / क्षमता 
िपाईांको FCC धशक्षकले हेरचाह िने बालबाधलकाहरूको सांख्या उनीहरूको इजाजिपत्रमा पोष्ट िररएको ्। कन नै पधन 

समर्मा, एक धशक्षक मात्र लाइसेन्स मा सूचीबद्ध ्न् जो बालबाधलकाहरूको सांख्या को लािी हेरचाह िनय सक््न्; र्स 

नम्बरमा धशक्षकको आफ्नै बालबाधलकाहरु उनीहरूको उमेरमा आिाररि ्न्। र्स बाहेक, प्राथधमक धशक्षा र हेरचाह 

धवभाि (EEC) धनर्मले भन् धक एक FCC धशक्षक र्दनई हो (2) िीन बषय भन्दा कम उमेरको (3) अधिक बालबाधलकाहरूको 

हेरचाह िनय सकै्दन, जस मधे्य एक कखिमा 15 मधहना पनरानो हो र सहार्िा धबना चधलरहेको ्, जबसम्म उनीहरूसाँि 

सहार्क ्ैन । र्धर्द FCCले हेर् स्टार्य  सेवाहरू प्रर्दान िरररहेको ् भने, धशक्षकले 2 बषय भन्दा कम उमेरका र्दनई (2) भन्दा 

बढी बालबाधलकाहरूको हेरचाह िनय सकै्दन। र्धर्द धशक्षकले एक सहार्क धनर्नि िरे (िल हेननयहोस्), अधिकिम चार 

(4) बालबाधलकाहरू 2 बषय भन्दा कम उमेरको हन सक््। 

 

पररिार बाल हेरचाहमा िहायक 
FCC धशक्षकहरूको बाल हेरचाहको लाधि सहर्ोि पनर् र्ाउन सहर्ोिी हन सक््, र्धर्द उनीहरू ECC द्वारा अननमोधर्दि भए। 

र्धर्द र जब एक सहार्क प्रर्ोि िररन्, धशक्षकले िपाईांलाई समर् भन्दा पधहले बिाउननपर्दय्, र िपाईांसाँि कार्यक्रममा काम 

िने सहार्कलाई भेर््ने अवसर हननपर्दय्। धशक्षकहरूले समर्-समर्मा स्वर्ांसेवकहरू पधन प्रर्ोि िनय सक्द्न्, र र्द्यधप 

उनीहरूले कार्यक्रममा बालबाधलकाहरूको हेरचाहको लाधि प्रर्दान िरै्दनन्, धिनीहरू क्याम्पसमा हने्न् र 

बालबाधलकाहरूको हेरचाहमा सहर्ोि िने्न्। 

 

कायटिम घण्टा / बन्द 
FCC धशक्षकले िपाईांलाई हेरचाहको घण्टा र र्स पनखस्तकामा धर्दइएका नीधिहरू भन्दा फरक नीधिहरूको रूपरेिा प्रर्दान 

िर्दय्। सिव भएमा, FCC धशक्षकहरूले पररवार बन्द हने सम्बन्धमा अधग्रम सूचना धर्दने्न्। 

 

पररिार बाल हेरचाह / तिकल्प हेरचाह आिश्यकताहरू 

वैकखल्पक हेरचाह प्रर्दान िररन् जब एक HS र ELP पररवार बाल हेरचाह धशक्षक धबरामी वा धबर्दाका कारण बन्द िनय 

आवश्यक ्। िपाईांको बच्चाको FCC धशक्षकले िपाईांलाई अको HS र ELP FCC धशक्षकको घरमा वैकखल्पक हेरचाह बन्द 

िने र थथापना िने बारेमा जानकारी धर्दने्, र्धर्द उपलब्ध ् भने। 

आपिकालीन सम्पकय  जानकारी र अन्य महत्त्वपूणय जानकारी धवकल्प FCC धशक्षकलाई धर्दइन्। 

 

थथानको धवधशष्ट आवश्यकिाहरू वा र्र प-अफ / धपक-अप समर्, बच्चा उमेर, वा िोल्नेसाँि FCC धशक्षकहरूको 

उपलब्धिाका कारण, एHS र ELP सबै पररखथथधिहरूमा वैकखल्पक हेरचाहको र्व्वथथा िनय सक्षम नहन सक््। पररवारहरूले 

वैकखल्पक हेरचाह पधन अस्वीकार िनय सक्द्न्। र्धर्द HS र ELP वैकखल्पक हेरचाह प्रर्दान िनय असमथय ्न् वा र्धर्द हेरचाह 

अस्वीकार िररर्ो भने, कन नै शनल्क धलइरै्दन। वैकखल्पक हेरचाहको र्व्वथथा र स्वीकार िररनन प य् , आमा बनबा लाई चाजय 

िररने् धक बच्चा वास्तवमा उपखथथि ् वा ्ैन। 

पररिार बाल हेरचाह  
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कृपर्ा नोर् िननयहोस् धक नर्ााँ FCC धशक्षकको भ्रमण िर्दाय प्रार् जसो बालबाधलकाहरूले पररवियनको आनन्द धलन्न्, धकनधक 

त्यहााँ धवधभन्न िेलछना र नर्ााँ साथीहरू ्न्। अथथार्ी अपोइन्टमेन्ट स्वीकार िने धनणयर् िननय अधघ िपाईां धवकल्प हेरचाह िृहमा 

जान सक्ननहन्। कृपर्ा वैकखल्पक हेरचाह FCC धशक्षकको साथ थथार्ी आिारमा िपाईांको बच्चाको हेरचाह पररवियन िनेबारे 

्लफल निननयहोस्। र्सले धिनीहरूलाई अप्ठ्यारो खथथधिमा राख््। र्धर्द िपाईांलाई कन नै पधन समर्मा महसनस हन् भने धक 

िपाईांको हालको पे्लसमेन्ट उपर्नि ्ैन वा िपाईांको बच्चाको आवश्यकिाहरू पूरा िरै्दन भने, कृपर्ा नामाांकन कार्ायलर् 

वा धशक्षा प्रबन्धकलाई फोन िननयहोस्। 

 

पररिार बाल हेरचाह स्वास्थ्य नीततहरु 
पररवार बाल हेरचाह धशक्षकहरूको आफ्नै स्वास्थ्य नीधिहरू ्न्। कृपर्ा आफ्नो पाररवाररक बाल हेरचाह धशक्षकसाँि 

उनीहरूको नीधिबारे कन रा िननयहोस्। 
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बालबाधलकाहरूलाई र्ािार्ाि कार्यक्रम HS र ELP मा वा थथानीर् बस कम्पनीसाँि सम्झछिा द्वारा प्रर्दान िररन्। र्धर्द 

िपाईांको पररवारलाई र्ािार्ाि सेवाहरू आवश्यक ् भने, नामाांकन स्टाफ वा िपाईांको पररवार अधिविा एक र्ािार्ाि 

अननरोि फारम भरेर िपाईांलाई मद्दि िनय सक्षम हने्। 

र्ािार्ाि प्रस्ताव िने धनणयर् पाररवाररक आवश्यकिा, थथान उपलब्धिा, र कोषको आिारमा िररन्, साथै प्रारखिक 

धशक्षा र हेरचाह धवभाि (EEC) को अननपालनमा धक बस मािय 45 धमनेर् वा कममा पूरा िनय सधकन्। 
 

िलको र्ािार्ाि नीधिहरु हाम्रो COVID-19 प्रोर्ोकलहरुद्वारा प्रभाधवि हन सक््न। सब भन्दा अप र्न  रे्र् प्रोर्ोकोलहरूको 

लाधि, www.communeaction.us/parenthandbook भ्रमण िननयहोस्। 

 

रद्द गने लाइनहरू 
एक पर्क िपाईांको बच्चाले बस र्ािार्ाि प्राप्त िररसकेपध्, िपाईांले धबहान 6:30 सम्म रद्द लाइन कल िननयपने् र्धर्द 

िपाईांको बच्चाले कन नै धर्दन र्ािार्ाि सेवाहरू प्रर्ोि िरररहेको ्ैन भने। र्हााँ रद्द िने लाइन नम्बरहरू ्न्: 
 

एम्हस्टट (413) 584-1264 

ग्रीनतफल्ड / र्नटर फल्स (413) 475-1430 

िेस्टफील्ड / िेस्ट म्भरंगफील्ड (413) 654-1775 

फ्लोरेन्स / निटहम्प्टन (413) 387-1282 

ओरेन्ज (978) 575-0522 

 

यातायात िेिाहरू 
र्स वषयको र्दछर्ान, कधहलेकाही ां पररवारहरूलाई र्ािार्ाि सेवाहरू धनम्न कन राहरूको आिारमा पनन: मूल्याांकन िननयपने हन 

सक््: नर्ााँ सू्कलको वषयको सनरुवाि; पाररवाररक ठेिाना वा शैधक्षक सेधर्ङ्कमा पररवियन; र्ािार्ािमा पहाँच; वा प्राथधमक 

धबनर्दनमा पररवियन िननयहोस् । र्धर्द र्ो फेला पर् र्ो धक िपाईांको बच्चा अब र्ािार्ािको लाधि र्ोग्य ्ैन भने, िपाईांलाई र्दनई 

हप्ताको रद्द सूचना धर्दइने् िाधक िपाईां अन्य प्रबन्धहरू िनय सक्ननहने्। 

 

यातायात हस्ताक्षर पाना 
बालबाधलकाहरू धवधभन्न थथानहरूमा कार्यक्रम थथानहरूमा आउाँर्द्न्, धनजी सवारी सािनहरू, सावयजधनक र्ािार्ाि, 

पैर्दल र्ात्रा र HS र ELP वा थथानीर् सावयजधनक सू्कलहरू माफय ि प्रर्दान िररएको सू्कल बसहरू सधहि। EEC हामीले 

िपाइाँको बच्चालाई कसरी ्ोर््ने र सू्कलमा लैजाने मनसार्को बारेमा जानकारी सांकलन िनय आवश्यक ् र र्स 

फारमलाई िपाइाँको र्ािार्ाि धवकल्प सम्झछिामा िपाइाँको हस्ताक्षर आवश्यक ्। 
 

तनजी ििारी िाधन यातायात 
पाधकिं ि प्रते्यक साइर्मा उपलब्ध ्। आमाबाबन / अधभभावकहरूले बच्चालाई कक्षाकोठा वा पाररवाररक बच्चा हेरचाह 

िृहमा लैजान आवश्यक ् र धशक्षकहरू सचेि ्न् धक िपाईांले उनीहरूलाई सनपररवेक्षण हस्तान्तरण िननयभर्ो भनेर 

धनधिि िननयहोस्। सवारी चालकहरूले धबस्तारै (5 mph) िार्ी हााँक्ननप य्  र बच्चास्याहार िने ठाउाँमा वा वरपर िार्ी 

चलाउाँर्दा होधसर्ार हननप य् । िोधकएको सू्कल बस के्षत्रमा पाधकय ङ्क अननमधि ्ैन। कन नै बच्चालाई पाकय  िररएको कारमा 

एिै ्ोर््न सधकरै्दन। र्दावी निररएका सवारीहरू धनखिर् हनन हाँरै्दन। 

यातायात 

http://www.communityaction.us/parenthandbook
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िािटजतनक यातायात र तहाँड्ने 
र्धर्द िपाईांलाई सावयजधनक र्ािार्ािको समर् र थथानहरूमा सहर्ोि चाधहएको ् वा िपाईांलाई क्रसवाल्क धचिको 

अवथथाबारे कन नै धचन्ता ् भने उि साइर्मा सम्पकय  िननयहोस्। आमाबाबन/ अधभभावकहरूले बच्चालाई कक्षा वा 

पाररवाररक बच्चा हेरचाह िृहमा साथ धर्दन आवश्यक ्। 
 

पैर्दलयात्रीहरूको िुरक्षा 
कार्यक्रममा प्रवेशको पधहलो 30 धर्दन धभत्र, HS र ELP मा बालबाधलकाहरूलाई पैर्दल र्ात्री सनरक्षा धसकाइन् र पैर्दल 

र्ात्रीहरूको सनरक्षाको बारेमा ब्रोशर आमाबाबनहरूसाँि साझा िररन्। 
 

हामी उनीहरूका बालबातलकाहरूका िाि पररिारहरूलाई तनम्न पैर्दल यात्री िुरक्षा तनयमहरू िुदृढ पानट 

प्रोत्सातहत गर्दटछौ।ं 
 

 र्र ाधफक सांकेि र चछराहेहरू प्रर्ोि िरेर कन ना कन नामा सर्कहरू पार िननयहोस्। 

 बस धसग्नल लाइर् र सू्कल बस स्टप साइन ग्यारेन्टी ्ैन धक बस को लािी र्ािार्ाि रोधकन्। र्र ाइभरसाँि आाँिा 

सम्पकय  बनाउननहोस्, रािो सू्कल बस बिी र र्र ाइभरबार् एउर्ा औांठा सांकेिको लाधि बसको अिाधर् पार िननय अधघ 

कन ननयहोस्। र्स्तो नसोच्ननहोस् धकनभने िपाईां र्र ाइभर रे्दख्न सक्ननहने् जनन र्र ाइभरले िपाईांलाई रे्दख्न सक्द्। 

 बार्ााँ, र्दार्ााँ र बार्ााँ फेरर हेननयहोस् जब क्रधसांि, र र्र ाधफकमा हेरै्द जाननहोस्। आऊ, न र्दछर् , सर्क पार। 

 फन र्पाथ वा पथहरूमा धहांर््ननहोस्। र्धर्द त्यहााँ कन नै फन र्पाथ ्ैन भने, बार्ााँले सकेसम्म र्र ाधफकको सामना 

िननयपने्। 

 कारहरू िोजु्नहोस् जनन मोधर्रै्द ् वा ब्याक अप िरै्द ्। 

 पाधकय  थथलमा, बस स्टपहरू र सर्कहरू पार िर्दाय आमाबाबन र बालबाधलकाहरूले हाि समात्नन प य् । 

 

अरूलाई उनीहरूको बच्चा तलन अतधकार तर्दाँरै्द। 
प्रवेश प्रधक्रर्ाको बिि, आमाबाबन / हेरचाहकिायलाई HS र ELP का मनोनीिलाई अन्य वर्स्क (हरू) लाई ्ोर््न धलखिि 

अधिकार धर्दन आग्रह िररएको ् जनन अधभभावक / हेरचाहकिायले उधचि ठान्न्। धलखिि प्राधिकरण आमा बनबा बाहेक 

कन नै पधन वर्स्कको लाधि धर्दइनन पर्दय् जसले बच्चा धलनको लाधि वास्तवमा बाल हेरचाह सम्झछिामा हस्ताक्षर िरै्द्। 

आमाबाबनहरूले अधिकारबार् नामहरू थप्न वा हर्ाउन सक्द्न्: धलखिि रूपमा HS र ELP सूधचि िरेर कन नै पधन 

समर्मा बाल सूची जारी िननयहोस्। आमाबाबनलाई र्ो सूची चालन राख्न र आमा बनबा उपलब्ध नभएको िण्डमा उनीहरूको 

बच्चालाई घरमा ल्याउन वैकखल्पक र्व्खिहरू ्नछर् िनय ठूलो ध्यान धर्दन आग्रह िररएको ्। कृपर्ा केवल िी 

र्व्खिहरू समावेश िननयहोस् जनन िपाईां धवश्वस्त हननहन् धक धिनीहरू िपाईांको बच्चालाई 30 धमनेर्को समर् सीमा धभत्र 

लैजान उपलब्ध हन सक््न्, आवश्यक भएमा। 

यतर्द कुनै अतभभािक िा अन्य अतधकृत ियस्क बच्चालाई छुरे्को अिथिामा लागु औषध िा 

रक्सीको प्रभािमा परेको रे्दम्भखन्छ भने: 

 स्टाफ र्व्खिले आमाबाबन वा अधिकृि वर्स्कलाई बच्चाको र्ािार्ाि र / वा पर्यवेक्षणको लाधि अन्य प्रबन्धहरू 

िनय प्रोत्साधहि िर्दय् र सहर्ोि िर्दय्, जसै्त प्राधिकरणमा अको आधिकाररक र्व्खिलाई कल िने: बाल फारम 

जारी िररर्ो। 

 स्टाफहरूलाई कानननी अधभभावकले बच्चा हकायउनबार् रोक्न अननमधि ्ैन; र्द्यधप, र्धर्द वैकखल्पक र्व्वथथा 

िररएको ्ैन भने, त्यसैले स्टाफ, बच्चा सनरक्षाको लाधि धचन्ता, िपाईां पनधलसलाई सहर्ोिको लाधि कल िनय 

सक्ननहन् र पर्यवेक्षक / प्रबन्धकलाई सकेसम्म चााँर्ो सूधचि िनय सक्ननहन्। 

 र्धर्द अधिकृि वर्स्क कानूनी अधभभावक होईन भने, स्टाफहरूले बच्चालाई ररहा िनय आवश्यक परै्दन। 

स्टाफले बच्चाको कानननी अधभभावकलाई सम्पकय  िने् र बच्चाको ररहाइको लाधि धचन्ता र र्ोजनाको बारेमा 

उनीहरूलाई सचेि िराउाँर्द्। 

 

िम्पकट  र जानकारी जारी गररयो। 
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कानूनी धहरासिको साथ वर्स्कहरू मात्र एक हन् जसले एउर्ा बच्चालाई बस वा बाल हेरचाह सेधर्ांिबार् हस्ताक्षररि ररलीज 

धबना हर्ाउन सक्षम ्न्। जेठा र्दाजनभाइ (१६ र त्यसभन्दा माधथका) लिार्ि अन्य सबै वर्स्कलाई बाल फाराम को 

प्राधिकरण धवज्ञखप्त र आकखिक सम्पकय  फारममा सूचीबद्ध िननयप य् । कृपर्ा िपाईांको अधिकार राख्ननहोस्, बच्चा 

फारामहरू जारी िनय, आपिकालीन सम्पकय हरू, र पररसर ्ोर््ने अननमधि सधहि, पररचालन िननयहोस्। साथै, ठेिाना र 

रे्धलफोन नम्बरहरूमा सबै पररवियनहरूको बारेमा स्टाफ / FCC धशक्षकहरूलाई सूधचि िनय धनधिि िननयहोस्। आमाबाबन र 

अधिकृि वर्स्कहरूले बच्चा ररलीज िननय अधघ उनीहरूले िस्वीर पधहचान रे्दिाउननपर्दय् जबसम्म उनीहरू र्ािार्ाि र 

कार्यक्रम स्टाफ द्वारा पधहचान र्ोग्य हाँरै्दनन्। कार्यक्रम स्टाफहरूले आमाबाबन / अधभभावकको धलखिि अननमधि धबना 

बच्चालाई कसैको लाधि ्ोर््रै्दनन्। आपिकाधलन अवथथामा, पधहलो ररलीज सूचीमा नभएको र्व्खिले बच्चा लैजान सक््, 

कस्टोधर्र्न आमाबाबनले मछखिक अननमधि प्रर्दान िर्दय्, पाठ, ईमेल, वा, अत्यधिक आपिकालमा र कार्यक्रम प्रबन्धक वा 

धनरे्दशकको स्वीकृधिमा। जैधवक आमाबाबन जो आफ्ना बालबाधलकाहरूसाँि बसै्दनन् उनीहरूले ररहाइ सूचीमा हनन अधघ 

धहरासि अधिकारको प्रमाण प्रर्दान िननयपर्दय्, पक्राउ िररएको अधभभावकको धववेक बाहेक। 

 

बि िुरक्षा 
प्रते्यक अननबांधिि र HS र ELP सू्कल बस र्दनई-िफी रेधर्र्ो सांचार प्रणाली र / वा सेल फोन सांि 

सनसखज्जि ्। बालबाधलकाहरूको सनरक्षा र सामाधजक-भावनात्मक कल्याणको अननिमन िनय HS र ELP बार् 

बालबाधलकाहरूलाई बोक्न प्रर्ोि हने सबै सवारी सािनहरूमा बस मोधनर्र ्। सबै बस चालक िथा 

मधनर्रहरूले म्यासाचनसेर््स प्रारखिक धशक्षा र हेरचाह धवभाि माफय ि बालबाधलकाहरूलाई िार्ीमा 

बालबाधलहरूकाको सनरक्षाको लाधि ओसारपसार िने धवषर्मा प्रधशक्षण पाएका ्न् । सबै मोधनर्रहरूलाई 

प्राथधमक उपचार र CPR प्रमाधणि िररएको ्। बस चालकले र्ात्रा अधघ र र्ात्रा पध् सनरक्षा धनरीक्षण पूरा 

िर्दय्। र्दनबै बस चालक र मोधनर्रले बालबाधलकाहरूको उपखथथधि मोधनर्र िर्दय् जब उनीहरू बसमा 

चढ््न् र बाधहर धनस्कन्न्। बस चालकहरू र मोधनर्रहरू बसमा धहांर्््न् भनेर सनधनधिि िनय सबै 

बालबाधलकाहरू अनलोर् भएका ्न्। बालबाधलकाहरूलाई बस द्वारा केन्द्र वा पाररवाररक बाल हेरचाह 

िृहमा कार्यक्रम स्टाफ द्वारा EEC प्रमाधणि धशक्षकको धनरीक्षणमा लधिन्। 

बि िुरक्षाले बालबातलकाहरू, पररिारहरू र स्टाफहरूका लातग िुरतक्षत ििारी िातािरण 

कायम गनट पतन िमािेश गर्दटछ। हामी त्यो िोधछौ:ं 

 बालबाधलकाहरूले िाना, पैसा (वा अन्य साना वस्तनहरू) वा औषधिहरू बसमा ल्याउाँरै्दनन्। 

 िपाईांले बसको 100 धफर् धभत्र िनम्रपान िननयहन्न। 

 बसमा वा वरपर अननपर्नि भाषा वा र्व्वहारबार् र्ाढा रहननहोस्। 

माधथका माधमलाहरूमा िपाईांको सहर्ोिका लाधि हामी िपाईांलाई िन्यवार्द धर्दन्छां। र्ी धर्दशाधनरे्दशहरू पालना निने 

पररवारहरूले र्ोजनाको बारेमा ्लफल िनय बैठक नभएसम्म उनीहरूको बच्चाको र्ािार्ाि सेवाहरू अथथार्ी रूपमा 

धनलम्बन िनय सक्द्न्। र्धर्द िपाईांलाई कन नै धचन्ता ् भने, कृपर्ा िपाईांको पररवारका वधकल वा धशक्षकलाई सहर्ोिका 

लाधि सम्पकय  िननयहोस्। 

िमयको अभािका कारण, बि प्रतीक्षा गनट िक्षम छैन यतर्द बच्चा तनधाटररत िमयको तिन्ड्ोमा 

तनधाटररत स्टपमा छैन भने। तनम्न तनरे्दशनहरूिाँग तपाईहंरूको िहयोगको हामी मूल्यांकन 

गनेछौ:ं 

 कखिमा 10 धमनेर् पधहले बस स्टपमा िपाईांको बच्चालाई िर्ार िननयहोस्। 

 आफ्नो बच्चालाई बसबार् ओलयननभन्दा किीमा पधन 10 धमनेर्अधघ बस धबसछधनमा बस्ननहोस्। 

 र्धर्द र्ािार्ाि कन नै कारणका लाधि धढलाइ भर्ो भने, कृपर्ा धपकअप पध् कखिमा 10 धमनेर् कन ननयहोस् र साइर् 

वा पररवार बाल हेरचाह धशक्षकलाई फोन िननय अधघ समर् ्ोर््ननहोस्। कृपर्ा बस कम्पनीलाई फोन निननयहोस्। 

 िपाईांको बच्चासाँि पियननहोस् र िपाईांको बच्चालाई धपकअपको लाधि बसमा लैजाननहोस् र िपाईांको बच्चा घर 

फकिं र्दा िोधकएको र्र प-अफ थथानमा हननहोस्। सनरक्षा कारणका लाधि, कृपर्ा िपाईांको बच्चाको साथ सर्कबार् 

कखिमा पााँच धफर् धनिायररि बस स्टपमा पियननहोस्। बस "ििरा के्षत्र" के्षत्रबार् र्ाढा रहन सम्झननहोस् धकनधक बस 

चालकले िपाईांलाई रे्दख्न सकै्दन। िपाईांका बालबाधलकाहरू बसमा नबसननजेल र धर्दउाँसो िपाईांको बच्चालाई 

बसबार् ओलयन मर्दि निरेसम्म िपाईां धजमे्मवार हननहन्। बालबाधलकाहरूलाई बसमा लैजाननपने् र 16 बषय वा 
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सो भन्दा बधढ उमेरका एक अधिकृि वर्स्क वा र्नवाले लैजानन प य् । 

िुरतक्षत ििारी अभ्यािहरू 

 सबै बसहरू बच्चाको उमेर र िछलका लाधि उपर्नि सीर् प्रधिबन्धहरूले सनसखज्जि ्न्। अशि 

बालबाधलकाहरूको लाधि आवश्यक धवशेष आवासहरू धनमायण िररएको ्। बन्द िररएको ब्याकप्याक, बोके्न 

झोला, र्ार्पर ब्याि आधर्द बाहेक बालबाधलकाले बसमा कन नै पधन सामान ल्याउनन हाँरै्दन । सनरक्षाका लाधि 

बसमा िाना, पेर् पर्दाथय, पैसा (साना सामान) वा औषधिको अननमधि ्ैन । सबै सामानहरू सनरधक्षि रूपमा 

बाधहर धनस्कने िररकाबार् बाधहर राखिन्न्। बस मोधनर्र र्ो सनधनधिि िनय धजमे्मवार ् धक प्रते्यक बच्चा उधचि 

सांर्म बसे्न र्व्वथथामा सनरधक्षि ् र सबै बालबाधलकाहरुको सम्पधि सनरधक्षि रूपमा सनरधक्षि ्। 

 बसमा स्टाफ / बच्चा सम्पकय को लाधि बाल माियर्दशयन नीधि अननसरण िररन्। बस मोधनर्रले 

बालबाधलकाहरूसाँि स्पष्ट र लिािार बस सनरक्षा धनर्महरू थथापना िर्दय् र पूवायननमान र्ोग्य िाधलका कार्म 

िर्दय्। धसर् बेल्ट लाई पूवयखथथधिमा फकायउनन वा उधभननलिार्ि बच्चाको र्व्वहार असनरधक्षि हाँर्दा बस मधनर्रले 

बच्चालाई पननिः धनरे्दशन धर्दन्। र्धर्द असनरधक्षि र्व्वहार रधहरहन् भने, स्टाफहरूले पररवारलाई सहर्ोि 

पनर्ायउने बच्चालाई सहर्ोि िने िररकाहरू पिा लिाउाँर्द्न्। 

 

तफल्ड तर्र पहरू 
आमाबाबन वा स्टाफहरूले सनरु िरेको कन नै पधन र्ात्रा प्रते्यक आमाबाबनलाई धलखिि रूपमै धर्दइने् िाधक प्रते्यक पररवारले 

र्ात्रा र र्ािार्ािको ्नछर्बारे बनझे्न र सहमि हने मछका पाउन सकून्। थथानीर् पाकय  वा समनर्दार् धभत्र अन्य घर्ना / थथानमा 

धहांर््न सहमि हन पररसर ्ोर््नका लाधि आमाबाबनहरूले अननमधि फारममा हस्ताक्षर ि य् न्। 

कृपया हाम्रो कायटिममा तनम्न प्रतियाहरू ध्यान तर्दनुहोि्: 

 आवश्यक आपूधिय भएको प्राथधमक उपचार धकर् सबै धफल्ड धर्र पहरूमा लधिन्। धशक्षकले सबै आपिकालीन 

सम्पकय  नम्बरहरूको सूची ल्याउाँ् र बसमा भएका सबैको हाधजरी धलन्। बस लोर् भएपध् हाधजरीको 

जानकारी र्ािार्ाि कार्ायलर् र चालकलाई बााँधर्न् । 

 र्दनघयर्ना भएको अवथथामा िल सूचीबद्ध र्दनघयर्नाहरु को प्रधक्रर्ा को पालना िररने् । 

 धशक्षकले जाननअधघ के्षत्र र्ात्रामा जाने सबै वर्स्कहरूसाँि सनरक्षासम्बन्धी धनरे्दशनहरू पननरावलोकन िने्न्। 

 कन नै-कन नै अवथथामा आमाबाबन/अधभभावकलाई आफ्ना ्ोरा्ोरीसाँिै धफल्ड धर्र पमा जान आग्रह िनय सधकन्। 

 

जब एउर्ा बच्चा बि तबिौनीमा उपेतक्षत कुरररहेको छ 
र्धर्द कन नै बच्चा बस धबसछनीमा एिै वा धिनीहरूको िोधकएको धपकअप के्षत्र नधजकै पखियरहेको ् भने, बस मधनर्रको 

पधहलो धचन्ता बच्चाको ित्काल सनरक्षा हने्। बच्चालाई सू्कल बसमा लधिने्। 

आमाबाबु/अतभभािकलाई पत्ता लगाउन हरेक उतचत प्रयाि नगरेिम्म बिले तपकअप के्षत्र छोड्ने 

छैन। यिमा िमािेश छ तर तनम्नमा मात्र िीतमत छैन:  

 बस चालकले ्ोर्करीमा होनय बजाउने ्।  

 बस मधनर्रले आमाबाबन/अधभभावकलाई फोन िने् । 

 र्धर्द 5 धमनेर् धभत्र आमाबाबन/अधभभावक अवखथथि ्ैनन भने बस अको धबसछनामा अधघ बढ्ने्; माियमा 

स्टाफ : 

o थथानीर् प्रहरी धवभािमा फोन िननयहोस् र पररखथथधिको ररपोर्य िननयहोस्। 

o र्स घर्नालाई र्ािार्ाि सनपररवेक्षक, धनरे्दशक वा प्रबन्धकलाई ररपोर्य  िननयहोस्। 

 

जब अतधकृत ियस्क डर प-अफ िाइर्मा उपम्भथित हुाँरै्दनन् 

ततनीहरूको तोतकएको बि तबिौनाबाहेक अरू कुनै पतन थिानमा बच्चालाई छोतडनेछैन। एउर्ा मात्र 
अपवार्द भनेको बच्चाको कानननी अधभभावकले बस माियमा अको धबसछनामा आफ्नो बच्चालाई पननिः प्राप्त िरेमा हो। र्धर्द कन नै 

अधिकृि वर्स्क र्र प-अफ थथानमा उपखथथि ्ैन भने, बच्चालाई िोधकएको साइर्मा ल्याइने् जहााँ एक अधिकृि वर्स्क 

बच्चा लैजानको लाधि धजमे्मवार हने्। फ्रान्कधलन काउन्टीमा, र्धर्द भाइबधहनीहरू धवधभन्न साइर्हरूमा उपखथथि हन्न् र 
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एक वा र्दनबै 2.9 वषयभन्दा कम उमेरका ्न् भने, धिनीहरूलाई सेन्टरल सेन्टमा फकायइने्. अन्यथा, भाइबधहनीहरू बस मािय 

पूरा िनय नधजकको साइर्मा फकायइने्। 

बि चालकले बच्चालाई छोड्ने र्दोस्रो प्रयाि गने छैन । 

स्टाफ सर्दस्यले आमाबाबन र प्राधिकरणमा िी र्व्खिहरुलाई सम्पकय  िने प्रर्ास िने्न्: बाल फारमको प्रकाशन : 

आपिकालीन सम्पकय हरू। र्धर्द आमाबाबन वा अन्य अधिकृि र्व्खिले उधचि अवधिधभत्र बच्चा धलन आएका ्ैनन् भने, 

बालबाधलका िथा पररवार धवभािसाँि सम्पकय  िनय सधकने् । 

आधा तर्दन र पूणट-तर्दन कायटिमहरूको लातग: 

 बालबाधलकाहरुलाई उनीहरूको कक्षाकोठामा फकायइने्। 

पररिार बाल हेरचाहको लातग: 

 ग्रीनधफल्ड / र्नयर फल्स के्षत्रका बालबाधलकाहरूलाई सेन्टरल स्टर ीर् साइर्मा धफिाय िररन्। 

 एम्हस्टय के्षत्रका बालबाधलकाहरूलाई एम्हस्टय सामनर्दाधर्क बाल हेरचाह साइर्मा धफिाय िररन्। 

 नथयहम्टन के्षत्रका बालबाधलकाहरूलाई भेनोन खस्टरर् साइर्मा फकायइन्। 

 
फकेका बालबातलकाहरुको प्रोर्ोकल र यातायात िेिाहरू रद्द र्धर्द बच्चालाई साइर्मा फकायइर्ो भने, कार्यक्रमका 

स्टाफहरूले बच्चा धकन धफिाय भर्ो भनी ्लफल िनय पररवारलाई सम्पकय  िने्न् र र्स माधमलालाई सनल्झाउन 

पररवारलाई सहर्ोि िने्न्। र्ािार्ाि अपेक्षा र र्र प अफ धवकल्पहरूबारे ्लफल िररने् र र्ािार्ाि 

सनपररवेक्षकलाई सूधचि िररने्। बच्चा ४ पर्क तफताट गरेपतछ यातायात िेिा रद्द गनट ितकन्छ । 
 

यातायात मा आपतकालीन अिथिा 
अपाङ्गता भएका ििारी िाधन 

र्धर्द सू्कल बस माियमा धबग्ड्ड्यो भर्ो भने, चालक र मोधनर्रको पधहलो धजमे्मवारी भनेको बालबाधलकाहरू र िार्ीको सनरक्षा 

सनधनधिि िननय हो। चालकले बस कम्पनी र/वा र्ािार्ाि सनपररवेक्षकलाई जानकारी धर्दन्न् र प्रधिथथापन बस पठाइन्। 

बालबाधलकाहरू र सीर् प्रधिबन्धहरू सनरधक्षि रूपमा नर्ााँ बसमा साररएका ्न्, हाधजरी धलइएको ्, र बसले बार्ो समाप्त 

िर्दय्। त्यधिनजेल, बस मधनर्रले प्रभाधवि साइर् वा FCC धशक्षकका घरहरूधसि सम्पकय  िर्दय् र धिनीहरूलाई असर िने 

कन नै पधन धढलासनस्तीबारे जानकारी धर्दन आमाबाबनलाई सम्पकय  िनय आग्रह ि य् । र्ािार्ाि सनपररवेक्षक वा धर्जाईनबार् 

आएको नोर् उनीहरूलाई बे्रक र्ाउनको बारेमा जानकारी धर्दाँरै्द आमाबनबाको घरमा जान् । एउर्ा घर्ना ररपोर्य  24 घण्टा 

धभत्र र्ािार्ाि सनपररवेक्षकलाई बनझाइन्। 

रु्दघटर्नामा एउर्ा बि िंलग्न छ 

र्दनघयर्ना भएको िण्डमा प्रोर्ोकल उसै्त हन्। बालबाधलकाहरू र िार्ीको ित्काल सनरक्षा सनधनधिि िररसकेपध् बस 

चालकले सिव भए, र्र ाधफकको बार्ोबार् बस हर्ाउ्न्। बस चालकले प्रहरी र बस कम्पनीलाई फोन ि य् न्। बस चालक र 

बस मधनर्रले िाली िनय आवश्यक ् धक ्ैन धनिायरण ि य् । र्धर्द त्यसो हो भने, िाली िननय अधघ र प्ाधर् हाधजरी धलएर, 

धिनीहरूले बस िाली िने प्रधक्रर्ा पछ्याउाँ्न्। बस मोधनर्रले प्रते्यक बच्चालाई रे्दखिने चोर्का लाधि जााँच िर्दय्। 

पधहलो प्रधिधक्रर्ा धर्दनेहरूले सिाधवि चोर्पर्कको लाधि सबै बालबाधलकाहरूको मूल्याांकन ि य् न् र थप उपचारको लाधि 

आवश्यक धसफाररशहरू ि य् न्। चोर्पर्कमा प्रधिधक्रर्ा धर्दनको लाधि िल मेधर्कल इमरजेन्सी हेननयहोस्। बस मधनर्रले 

र्ािार्ाि सनपररवेक्षक वा धनरे्दशक वा प्रबन्धकलाई जधिसक्दो चााँर्ो फोन िर्दय्। धनर्नि स्टाफले बसमा रहेका बालबाधलकाका 

आमाबाबन/अधभभावकलाई फोन िरी सम्पकय  िर्दय्न्, अननिमन िननयपने धलखिि सूचना सधहि। बाल िथा पररवार सहार्िा सेवा 

धनरे्दशकले उपर्नि धनर्मावली बमोधजम प्रारखिक धशक्षा िथा हेरचाह धवभाि, प्ररे्दश 1 को प्रमनि कार्ायलर् र र्ािार्ाि र्व्वथथा 

धवभािलाई सूचना धर्दन्न् । बस मधनर्रले र्दनघयर्ना भएको 24 घण्टाधभत्र र्ािार्ाि सनपररवेक्षकलाई घर्ना ररपोर्य  पेश िर्दय्, 

साथै र्दनघयर्ना को समर्मा प्रते्यक बच्चा कहााँ बसेका धथए भने्न बनझाउन बस धसर् चार्य पधन प्रस्तनि िरेको ् । 

मेतडकल इमरजेन्सी 

बस रुर्मा रहेको बेला मेधर्कल आपिकाधलन अवथथा भएमा बस मधनर्रले प्राथधमक उपचार र CPR र्र ेधनङ्क प्रोर्ोकल प्रर्ोि 

िरी अवथथाको मनल्याांकन िने् । बस चालकले बस रोके्न् र मधनर्रद्वारा धनिायररि भएमा चालकले 911 मा फोन िने्। बस 
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मधनर्रले बसमा बालबाधलकाहरूसाँि र्ात्रा िने आवश्यक धचधकत्सा जानकारी पधन परामशय िने्। बसहरू प्राथधमक उपचार 

धकर् र शरीर िरल पर्दाथय धकर्को साथ सनसखज्जि ्न्। प्राथधमक उपचार /CPR आवश्यकिा अननसार प्रशाधसि ्। थप 

जानकारीको लाधि स्वास्थ्य नीधि धवभाि हेननयहोस्। बस मधनर्रले र्ािार्ाि सनपररवेक्षक वा धनरे्दशक वा प्रबन्धकलाई जधिसक्दो 

चााँर्ो फोन िर्दय्। धनर्नि स्टाफले बसमा रहेका बालबाधलकाका आमाबाबन/अधभभावकलाई फोन िरी धलखिि अननिमन िरी 

सनचना धर्दन्न् । आपिकालीन प्रधिधक्रर्ा र्ोली आइपनिेपध् बस मधनर्रले उपलब्ध कन नै पधन धचधकत्सा जानकारी प्रर्दान 

िने्। बस मधनर्रले र्दनघयर्ना भएको 24 घण्टाधभत्र र्ािार्ाि सनपररवेक्षकलाई ररपोर्य  प्रधिवेर्दन पेश ि य् । 
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प्राितमक उपचार र आपतकालीन उपचार 
आमाबाबनको अननमधि पृष्ठमा हस्ताक्षर िरेर, िपाईां हाम्रो स्टाफ, प्रर्दार्कहरू, वा अननमोधर्दि सहार्कहरूलाई प्राथधमक 

उपचार र / वा CPR प्रशासन िनय अननमधि धर्दइरहनन भएको ् र आवश्यक भएमा आकखिक प्रधक्रर्ाहरू लािू िरै्द 

हननहन्, जसमा आमाबाबन पनग्न नसके्न र बच्चाको स्वास्थ्यको लाधि कधहले धढलाइ ििरनाक हने् भने्न अवथथामा 

जीवनलाई ििरामा पाने एलजीको सांधर्दग्ध जोखिमका लाधि इधपनेधफ्रन अर्ो-इनजेक्सनमा मात्र सीधमि ्ैन। थप रूपमा, 

िपाईांले कार्यक्रमका स्टाफ, प्रर्दार्क, वा अननमोधर्दि सहार्कहरूलाई बच्चाको लाधि मेधर्कल सनधविामा र्ािार्ाि पहाँच 

िनय र बच्चालाई आपिकालीन धचधकत्सा उपचार प्राप्त िनय अननमधि धर्दरै्द हननहन्। 

  

सबै HS र ELP धशक्षकहरू, पाररवाररक बाल हेरचाह धशक्षकहरू र अननमोधर्दि सहार्कहरूलाई प्राथधमक 

उपचारका आिारभूि कन राहरूको प्रधशक्षण धर्दइन् र उपर्नि हाँर्दा िपाईांको बच्चाको उपचार िननयपने हन 

सक््। िपाईांको बच्चाको लाधि िनरुनै्त ध्यान धर्दननपने आपिकाधलन खथथधिमा िपाईांलाई सम्पकय  िनय प्रते्यक 

प्रर्ास िररने्। िथाधप, र्धर्द िपाईां पनग्न सक्ननहन्न भने, HS र ELP ले िपाईांको बच्चाको धचधकत्सकलाई सम्पकय  िनय 

आवश्यक पर्दय्। HS र ELP ले िपाईांको बच्चालाई िपाईांको रुचाइएका अस्पिालमा पधन पनर्ायउन सक््, जनन िपाईांको 

अननहारको पानामा (वा नधजकैको अस्पिाल) सूचीबद्ध िररएको ् र िपाईांको बच्चाको लाधि आवश्यक उपचार सनरधक्षि 

राख्न सक्् । 

 आपिकाधलन अवथथामा (जसै्त: ििीर लरे्को अवथथा, वा ििीर कर्छिी) भएमा, धशक्षकले आपिकालीन 

प्राथधमक उपचार र/वा CPR को प्रशासन सनरु िने्न् र सहार्िाको लाधि 911 मा फोन िने्न्। 

 कार्यक्रम स्टाफ सर्दस्य वा FCC धशक्षकले िपाईांको बच्चालाई आएर िपाइाँको बच्चा धलन को लािी सम्पकय  

िने् वा, र्धर्द प्रधिधक्रर्ा समर् कारक हो भने, िपाईांलाई अस्पिालमा आफ्नो बच्चा र स्टाफलाई भेर््न 

आग्रह िररने्। 

 आमाबाबनकहााँ पनग्न नसक्दा आपिकालीन सम्पकय को रूपमा सूचीबद्ध रहेकाहरूलाई आमाबाबनकहााँ पनग्न थप 

प्रर्ासको रूपमा बोलाइने्। िपाईां नपनिनञे्जल िोधकएको कार्यक्रमका स्टाफले िपाईांलाई सम्पकय  िने प्रर्ास 

िरररहन्न् र्स कारणले, कृपर्ा हामीलाई अपरे्र् िननयहोस् र्धर्द िपाईांको कन नै पधन सम्पकय  जानकारी पररवियन 

भर्ो भने। 

 ििीर चोर् लािेको वा घाइिे भएको अवथथामा आमाबाबनले बच्चालाई उपचारबार्  ै लैजाननपने भएको ्, 

कार्यक्रममा बच्चालाई सू्कलमा फधकय न धचधकत्सकको मेधर्कल खिर्रन्स नोर् आवश्यक पने्। 

हेर् स्टार्य  र प्रारखिक धसके्न कार्यक्रमहरूले ग्राहकहरू िथा स्टाफहरूको स्वास्थ्य र सनरक्षा सनधनधिि िनय हरेक धर्दन कर्दम 

चाल््। धशक्षकहरूले ििराहरू र वािावरणमा जोखिम कम िनयका लाधि कक्षा कोठा र िेल मैर्दानहरू अननिमन 

िरररहेका ्न्। ममयि िने स्टाफहरूले भवनहरूलाई सनरधक्षि र जोखिमहरूबार् मनि राखे्न काम ि य् न्। साइर्हरूले 

आाँिी वा अन्य असनरधक्षि बाह्य जोखिमहरूका लाधि धनकासी अभ्यास र ठाउाँमा आश्रर् अभ्यास ि य् न्। 

 

हराएको बाल प्रतिया 

यतर्द हातजरी प्रतियाहरू अिफल भएमा, र िमूहबार् बच्चा अलग भयो भने, तनम्न प्रतियाहरू 

लागू गनुट पर्दटछ: 

 बच्चा हराएको थाहा पाउने पधहलो र्व्खि धशक्षकले कोठा/थथानका बााँकी धशक्षा र्ोलीलाई िनरुन्त सचेि 

िराउने्न् । 

 एक जना धशक्षकले बच्चा भछांिाररएको हन सके्न नधजकैको ठाउाँ  पिा लिाउन कोठा/ िनरुन्त ठाउाँ  ्ोर््ने्न्। 

 एक जना धशक्षकले िनरुनै्त सनपररवेक्षकलाई फोन िने्न् वा र्धर्द सनपररवेक्षक उपलब्ध ्ैन भने, िोजीमा 

उनीहरूको मर्दि धलन भवनको अको कमयचारी। सबै उपलब्ध कार्ायलर् कामर्दारहरूले आफ्नो काम रोक्नन प य्  

र बच्चाको िोजीमा सहर्ोि िननयपर्दय्। 

 र्धर्द िेस्रो धशक्षक उपखथथि ् भने, त्यस र्व्खिले मनख्य रूपमा उपखथथि बालबाधलकाहरूलाई र्व्स्त र शान्त 

आपतकालीन तयारी 
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राख्न सांलग्न हननप य् । 

 र्धर्द बच्चा केही समर् धभत्र (केही धमनेर् भन्दा बढी हैन) नभेधर्एमा प्रहरी र पररवारलाई जानकारी िराउनन प य् । 

 र्स्ता घर्नाहरूको पररणामस्वरूप बालबाधलका िथा पररवार धवभाि (DCF) र प्रारखिक धशक्षा िथा हेरचाह 

धवभाि (EEC) द्वारा ररपोर्य  िथा अननसन्धानहरू हन्न्। HS र ELP ले पधन त्यस्ता घर्नाहरू हेर् स्टार्य कार्ायलर्मा 

ररपोर्य िननयप य् । स्टाफहरूले र्स्ता सबै अननसन्धानहरूमा सहर्ोि िननयप य् । 

 

गिीर मौिम 
केधह ििीर जार्ो अवथथाहरूमा, साइर्हरू बन्द हन सक््न र / वा र्ािार्ाि रद्द हन सक््न। कन नै पधन र्ािार्ाि रद्द, 

बन्द, वा धढलाइ िारे WGGB च्यानल 40 (www.wggb.com) मा घोषणा िररने्। रद्द वा धढलाइको बारेमा जानकारी HS 

मछसम लाइनमा पधन फेला पानय सधकन्। केन्द्रमा आधाररत िेिाहरूको लातग बन्द हुने िाइर्हरू मौिम घर्नाका 

तर्दनहरूमा HS मौिम लाइनमा व्यम्भिगत रूपमा घोषणा गररनेछ। सू्कल मेसेनजरमा अट इन िने पररवारहरूले रद्द 

वा धढलाइको बारेमा पाठ सने्दश प्राप्त िने्न्। 

पाररवाररक बाल हेरचाहमा, र्धर्द ििीर मछसम वा अन्य आपिकालीन अवथथाको कारण CAPV बन्द भर्ो भने, FCC 

धशक्षकहरूले HS र ELP बालबाधलकाहरूका लाधि बन्द िननयप य् । र्धर्द थथानीर् शहरहरूले सू्कल बन्द हने अननभव िरे, त्यो 

शहरमा एक FCC धशक्षक बन्द हन सक््। बन्दको बारेमा जानकारीको लाधि िपाईांको FCC धशक्षकलाई सम्पकय  िननयहोस्। 

HS मछसम लाइनमा र्ािार्ाि सेवा रद्द िने घोषणा िररने् । अपरेशनको घण्टामा पररवियनहरू हाँर्दा FCC धशक्षकहरू 

आमाबाबनसाँि कन राकानी िनय धजमे्मवार हन्न्। FCC र्ािार्ाि पररवियनहरू मछसम रेिामा सूचीबद्ध ्न्। 

 

र्धर्द िपाईांले िृह-आिाररि सेवाहरू प्राप्त िरै्द हननहन् भने, मछसम पररखथथधिको कारण धनर्धमि सेवा प्रर्दान िनय असमथय 

भएमा िपाईांको िृह आिन्तनक सम्पकय मा रहने्। 
 

मौिम रेखा 

फ्रें कतलन (413) 475-1560 

ह्याम्पशायर (413) 387-1260 

पतिमी ह्याम्पडेन: (413) 654-1760 
 

पािर आउरे्ज / तातो िा पानीको घार्ा 
शखि, िमी, र पानीको क्षधि जनन एक उधचि समर्सीमा धभत्र सनिार िनय सधकरै्दन र र्सले बालबाधलकाहरू र स्टाफमा 

अनावश्यक कधठनाई धसजयना िर्दय् साइर् बन्द िनय को कारण। र्धर्द सेवा अवधिको समर्मा खथथधि रे्दिा परेमा, 

स्टाफहरूले समस्या सनिार िनय लागे्न समर् धनिायरण िने्न्। धर्दनको बााँकीको हेरचाह रद्द िररने् र्धर्द सनिारले िमी, 

सरसफाई, प्रकाश, र / वा कार्यक्रमको समग्र सनरक्षामा उले्लिनीर् असर पा य् । आमाबाबनलाई जानकारी धर्दइने् र 

बालबाधलकाहरुलाई अननबखन्धि र्ािार्ाि द्वारा घर लधिने् वा आमाबाबनलाई आफ्ना बच्चालाई लैजान आग्रह िररने्। 

आगलागी िा आपतकालीन तनकािको लातग अन्य आिश्यकता 
धनकासी नक्साहरू प्रते्यक कक्षाकोठामा राखिएका ्न्। धनकासीको क्रममा, स्टाफहरूले बालबाधलकाहरूलाई मद्दि 

िर्दय्न्, धशशनहरूका लाधि धनकासी िने धक्रबहरू प्रर्ोि सधहि। धनकासका क्रममा धवशेष सहर्ोि को आवश्यकिा पने 

कन नै पधन बच्चाको लाधि र्व्खििि र्ोजना बनाईन् । हाधजरी सूची धनकासी िर्दाय कक्षाका स्टाफले धलने िरेका ्न् , 

जसमा उपखथथधिका बेला र भवन िाली भएपध् ित्कालै हाधजरी सूची धलइने ् । प्रते्यक कक्षा कोठा साइर्मा एक 

धनकासी वा धनकासी अभ्यासको समर्मा प्रर्ोिको लाधि एक धनधर्दयष्ट बैठक थथान िोधकएको ्। अलामय प्रणालीहरूले 

आिो धनर्न्त्रण धवभािसाँि प्रत्यक्ष कन राकानी िर्दय् । 

 

खाली गने 
आमाबाबनलाई उपर्नि र समर्मै सूधचि िररने् र बालबाधलकाहरूलाई स्टाफ/कार्यक्रमको सवारी 

सािनहरू वा करार सेवाहरू द्वारा िोधकएको साइर्मा पठाइने्। आमाबाबनलाई आफ्ना बालबाधलकालाई 

धलन आग्रह िररने्, वा कार्यक्रम उपर्नि भएसम्म ढनवानी िने्। 

फ्रें कतलन काउन्टी: 

http://www.wggb.com/
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 ग्रीनतफल्ड र र्नटिट फल्स कक्षाकोठा Greenfield Community College (ग्रीनधफल्ड कम्यनधनर्ी कलेज) 

(GCC) मेन क्याम्पस, वन कलेज र्र ाइभ, ग्रीनधफल्ड, MA 01301 मा िाली िररने्। 

 नोिट ओरेन्ज कक्षा कोठालाई Mahar Regional High School(महार के्षत्रीर् उच्च सू्कल) , 507 साउथ 

मेन स्टर ीर्, ओरेनज, MA 01364 मा िाली िररने्। 

 फ््रयाम्भिन काउन्टीमा पाररिाररक बाल हेरचाह घरहरू GCC (वन कलेज र्र ाइभ, ग्रीनधफल्ड, MA 

01301) मा िाली िररने् जबसम्म थथानीर् आपिकालीन प्राधिकरणले फरक िररकाले धनरे्दधशि िरै्दन। 

थथानीर् आकखिक अधिकारीले न् ट्टा न् टै्ट धनरे्दशन नधर्दएसम्म र्ी साइर्हरू प्रर्ोि िररने्। 
 

ह्याम्पशायर काउन्टी 
ह्याम्पशायर काउन्टीका िाइर्हरूका लातग िामान्य तनकािीको म्भथिततमा, बालबातलकाहरूलाई नतजकैको 

पतहचान गररएको िािटजतनक सू्कल िा पुस्तकालयमा खाली गररनेछ: 

 भेनोन स्टरीर् िाइर्का लाधि र्ो Northampton High School(नथयहम्टन हाई सू्कल) वा JFK Middle School (JFK 

मध्य सू्कल )हो। 

 ईस्टहेम्प्टन िाइर्का लातग र्ो Easthampton High School(ईस्टहेम्टन हाई सू्कल), 70 धवधलस्टन एधभनू्य, 

ईस्टहेम्टन, MA 01027 हो। 

 एम्हस्टट  िामुर्दातयक बाल हेरचाह िाइर्का लातग र्ो Willwood Elementary School(धवलवनर् 

इधलमेन्टरी सू्कल), 71 कर्ा सेन्ट., एम्हस्टय, MA 01002 हो। 

 नोिट एम्हस्टट  िाइर्का लातग र्ो नोथय एम्हस्टय लाइबे्ररी, 8 मोन्टोि आरर्ी., नोथय एम्हस्टय  MA 01002 हो। 

 िेयर िाइर्का लातग यो िेयर पम्भिक लाइबे्ररी, 37 मेन स्टर ीर्, वेर्र, MA 01082 हो। 

 थथानीर् आपिकालीन प्राधिकरणले फरक िररकाले धनरे्दधशि निरेसम्म ह्याम्पशार्र काउन्टीमा पाररवाररक 

बाल हेरचाह घरहरू नधजकैको पधहचान िररएको सावयजधनक सू्कलमा िाली िररने्। 

थथानीर् आकखिक अधिकारीले न् ट्टा न् टै्ट धनरे्दशन नधर्दएसम्म र्ी साइर्हरू प्रर्ोि िररने्। 

 

ह्याम्पडेन काउन्टी 

अगािाम र िेस्टतफल्डका िाइर्हरूलाई तनकािी कायटमा िंलग्न नभएका नतजकको िािटजतनक सू्कल, चचट िा 

िामुर्दातयक भिनमा तनकािी गररनेछ: 

 अगािामको लातग धिनीहरू मेन स्टर ीर्को Benjamin Phelps School (बेनजाधमन फेल्स सू्कल )मा जाने्थ। 

 िेस्टतफल्डको लातग र्ो सू्कल 330 साउथेम्टन आरर्ीमा Southampton Rd Elementary 

School(साउथेम्टन आरर्ी इधलमेन्टरी सू्कल) वा 350 साउथेम्टन आरर्ीमा North Middle 

School(नोथय धमर्ल सू्कल) हनसक््। 

थथानीर् आकखिक अधिकारीले न् ट्टा न् टै्ट धनरे्दशन नधर्दएसम्म र्ी साइर्हरू प्रर्ोि िररने्। 
 

र्धर्द सू्कल धहांर््न असाधै्य र्ाढा ् वा मछसम शांकास्पर्द ् भने बालबाधलकाहरूलाई सकेसम्म सनरधक्षि ठाउाँमा पनर्ायउन 

हामी हाम्रा बस चालक िथा बसहरूलाई धिनीहरूको साइर्मा धलन र नधजकैको पिा लािेको उद्धार िने ठाउाँहरूमधे्य 

एउर्ामा सानय सधक्रर् हन्छां। 

के्षत्रर्व्ापी धनकासको खथथधिमा धिनीहरूको हेरचाहमा रहेका बालबाधलकाहरूको लाधि िाइर्िङ्ग आधारभूत आपतकालीन 

आपूततटहरू हन्न्। िाना, पानी, र्ार्पर, हािैले बिी बाल्ने फ्ल्यासलाइर् र NOAA रेधर्र्ो जस्ता सामग्रीहरू आपूधिय समावेश ्। 

 

"व्यिम्भथित रूपमा आश्रय" प्राकृततक प्रकोप िा नागररक आपतकालीनको िमयमा 
आपिकालीन अधिकारीले बालबाधलकाहरूलाई िाली िननयभन्दा आफ्नो वियमान थथानमा रहनन सनरधक्षि ् भने्न महसनस िर्दाय 

"र्व्वखथथि रूपमा आश्रर्" धर्दइन्। प्रते्यक साइर्ले आवासको लाधि आपिकालीन आपूधियहरू सञ्चर् ि य् । र्स्ता 

पररखथथधिहरूमा िाना, पानी, र्ार्पर, हािैले बिी बाल्ने फ्ल्यासलाइर् र NOAA रेधर्र्ो जस्ता सामग्रीहरू आपूधिय समावेश 

्। थथानीर् आपिकालीन प्राधिकरणबार् धनरे्दशन धलइने् । 
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मेतनंगोकोकल रोग 

र्ो MA राज्य कानननले आवश्यक स्वास्थ्य जानकारी हो जनन हामी नामाांकनको समर्मा पररवारहरूसाँि 

साझेर्दारी िर्दय्छां। 

मेतनंगोकोकल रोग र डेकेयर उपम्भथितत 

मातनिहरूले िामान्य रूपमा िोतधने 

प्रश्नहरू 

मेतनंगोकोकल रोग भनेको के हो ? 
मेधनांिोकोकल रोि नेइसेररर्ा मेधनखनजधर्धर्स भधनने ब्याके्टररर्ाहरूको सांक्रमणले िर्दाय हन्। र्ी ब्याके्टररर्ाहरूले धर्शू्य 

("मेधननजेज") लाई सांक्रधमि िनय सक्द् जनन मखस्तष्क र मेरुर्दण्डको वररपरर ् र मेधननजाइधर्स धनम्त्याउाँ्, वा धिनीहरूले 

रिि वा शरीरको अन्य अांिहरूलाई सांक्रधमि िनय सक्द्न्। अमेररकामा, लिभि 1,000-3,000 माधनसहरूलाई प्रते्यक 

वषय मेधनांिोकोकल रोि लाग्ड््, र एखन्टबार्ोधर्क उपचार प्राप्त िरे पधन 10-15% मर्दय्न्। बााँचे्नहरूमधे्य लिभि 11-19 %ले 

हाििनट्टा िनमाउन सक््न्, बधहरा हन सक््न्, स्नार्न प्रणालीमा समस्या हन सक््, मानधसक रूपमा धनराश हन सक््न् वा 

्ारे रोि वा मखस्तष्कघाि हन सक््। 
 

मेतनंगोकोकल रोग किरी फैतलन्छ ? 
र्ी ब्याके्टररर्ाहरू रर्ाल (थनक्) को माध्यमबार् र्व्खि-रे्दखि-र्व्खिमा स य् । ब्याके्टररर्ाहरू फैधलनको लाधि िपाईां 

सांक्रधमि र्व्खिको रर्ालसाँि नधजकको सम्पकय मा हननपर्दय्। चनम्बन िने, पानीका बोिल हरू बााँर््ने, िाने/धपउने 

भााँर्ाकनाँ र्ा बााँर््ने वा सांक्रधमि र्व्खिसाँि चनरोर् बााँर््ने जस्ता धक्रर्ाकलापहरू नधजकको सम्पकय मा समावेश ्न्; 

अथवा सांक्रधमि र िोकी रहेको र ध ा्ं की रहेको र्व्खिको 3-6 धफर्धभत्र हनन। 
 

मेतनंगोकोकल रोग लाग्न िबैभन्दा बढी जोम्भखम किलाई हुन्छ? 
जोखिमपूणय समूहहरूमा क्षधिग्रस्त प्लीहा भएका वा जसको प्लीहा हर्ाइएको ्, लिािार सखप्लमेन्ट अवर्वको कमी 

भएकाहरू (वांशाननिि रोि प्रधिरोिात्मक धवकार), HIV सांक्रमण भएका माधनसहरू, मेधननिोकोकल रोि िेरै सामान्य भएका 

रे्दशहरूमा र्ात्रा िनेहरू, माइक्रोबार्ोलोधजस्टहरू र प्रकोपको र्दछर्ान मेधननिोकोकल रोिको धसकार भएका र्व्खिहरू 

प य् न्। ्ात्रावासमा बसे्न कलेज भियरका र्व्खिहरू र सैन्य भिी जस्ता केही सेधर्ांग्समा बसे्न माधनसहरूलाई पधन रोिको 

जोखिम बढी हन्। 
 

के डेकेयरमा भएका बालबातलकाहरू मेतनन्जोकल रोगको लातग जोम्भखममा छन्? 
5 बषय भन्दा कम उमेरका बालबाधलकाहरूमा ठूला बालबाधलकाहरू भन्दा मेधनांिोकोकल रोिको उच्च र्दर हन्, िर 

रे्केर्रलाई मेधननजोकल रोिको जोखिम बढाउन मातनरै्दन। 
 

मेतनंगोकोकल रोग तबरूद्ध खोप छ? 
अमेररकामा बालबाधलकाहरुका लाधि हाल 2 प्रकारका िोपहरू उपलब्ध ्न् जनन ििीर रोि धनम्त्याउने एन 

मेधनखनजधर्धर्सको 13 सेरोग्रनप (उपसमूह) मधे्य सबैभन्दा सामान्य 4 वर्ाबार् सनरधक्षि िर्दय्। मेधनांिोकोकल पोधलसाकराइर् 

िोप 2 वषय र त्यसभन्दा माधथका उमेरका लाधि प्रर्ोि का लाधि स्वीकृि ्। 2 वर्ा लाइसेन्स प्राप्त मेधनांिोकोकल कानजनिेर् 

िोपहरू ्न्। Menactra® लाई िी 9 मधहना – 55 वषयको उमेरसम्म प्रर्ोि का लाधि अननमधि धर्दएको ् । Menveo® 

लाई 2 रे्दखि 55 वषयको उमेर समूहमा प्रर्ोि िनयका लाधि अननमधि धर्दएको ् । 

मेधनांिोकोकल िोपले लिभि 5 वषयसम्म सनरक्षा प्रर्दान िने अननमान िररएको ्। 
 

के मेरो बच्चाले मेतनंगोकोकल खोप तलनुपछट ? 

मेधनांिोकोकल िोप अब 11-12 वषय उमेरका बालबाधलकाहरूको लाधि धनर्धमि रूपमा 16-18 वषयको उमेरमा बूस्टर 

र्ोजको साथ धसफाररस िररन्। कलेजका भियर भनाय भएका धवद्याथी िथा ्ात्रावासमा बसै्द आएका अन्य नर्ााँ भनाय भएका 

स्वास्थ्यिम्बन्धी िप तथ्यहरू  
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कलेजका धवद्याथीलाई भनाय भएको 5 वषयधभत्र मेधनांिोकोकल िोपको िनराक धलन धसफाररस िररएको ् । अन्य 

जोखिमपूणय समूहहरूमा क्षधिग्रस्त प्लीहा भएका वा जसको प्लीहा हर्ाइएको ्, लिािार सखप्लमेन्ट अवर्वको कमी 

भएकाहरू, HIV सांक्रमण भएका माधनसहरू, मेधननिोकोकल रोि िेरै सामान्य भएका रे्दशहरूमा र्ात्रा िनेहरू, 

माइक्रोबार्ोलोधजस्टहरू र प्रकोपको र्दछर्ान मेधननिोकोकल रोिको धसकार भएका र्व्खिहरू प य् न्। र्धमयनल 

सखप्लमेन्टको अभाव (वांशाननिि रोि प्रधिरोिात्मक धवकार) भएका बालबाधलका िथा वर्स्कहरूले पधन र्ो िोप प्राप्त 

िननयपर्दय्। र्ी समूहहरूमा भएका बालबाधलकाहरूका आमाबाबनले आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कसाँि िोपको 

बारेमा ्लफल िननयहोस्। 
 

वियमान समर्मा, उच्च जोखिम भएको समूहमा नभएका स्वथथ धप्र-सू्कलका बालबाधलकाहरूका लाधि मेधनांिोकोकल 

िोपसाँि धनर्धमि िोप लिाउने धसफाररस गरररै्दन। िपाईांको बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्कले र्स उमेर समूहमा 

िोपको बारेमा थप जानकारी प्रर्दान िनय सक्द्। 
 

म किरी मेरो बच्चालाई मेतनंगोकोकल रोग हुनबार् बचाउन िक्छु? 
मेधनांिोकोकल रोि र अन्य थनपै्र सांक्रामक रोिहरूबार् बचे्न सबैभन्दा राम्रो सनरक्षा भनेको बारम्बार हाि िननन र 

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सरसफाइ र िोकी धशष्टाचार हो। 

व्यम्भिले: 

1. उनीहरूको हाि प्रार्: िनननहोस्, धवशेष िरी शछचालर् प्रर्ोि िरेपध् र िाना िानन अधघ वा िाना िर्ार िननय 

अधघ (हाि साबनन र पानीले िनननप य् , अथवा हाि फोहोर नरे्दखिएमा अल्कोहलमा आिाररि हािे जेल वा रब 

को प्रर्ोि िनय सधकन्)। 

2. िोकी िर्दाय वा ्ी ांकर्दा नाक र मनिलाई धर्शूले ्ोप्ननहोस् र धर्शूलाई र्स्टधबनमा फ्ााँक्ननहोस्; वा र्धर्द 

उनीहरूसाँि धर्श्यन ्ैन भने, धिनीहरूको माधथल्लो बाहलामा िोकी िनय वा ध्न्कां  लिाउननहोस 

3. िाना, पेर् पर्दाथय वा िाना िाने भााँर्ाकनाँ र्ा अन्य माधनसहरूधसि साझेर्दारी निननयहोस्,धवशेष िरी र्धर्द धिनीहरू 

धबरामी ्न् भने। 

िपाईां आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रर्दार्क, िपाईांको थथानीर् स्वास्थ्य बोर्य  (सरकार अन्तियि फोन पनस्तकमा सूचीबद्ध), वा 

मेसाचनसेर््स सावयजधनक स्वास्थ्य प्रभािको महामारी धवज्ञान र िोपको धवभाि बार् मेधनांिोकोकल रोि वा िोप बारे थप 

जानकारी र्हााँ पाउन सक्ननहन्: (617) 983-6800 वा मा (888) 658-2850 र्ोल-फ्री ,वा MDPH वेबसाइर्मा: 
www.mass.gov/dph 

M.G.L. c.111, s.219 बमोधजम सावयजधनक स्वास्थ्य को म्यासाचनसेर््स धवभाि द्वारा प्रर्दान िरीएको।  

 

इन्फु्लएन्जा प्रततरक्षण िम्बन्धी िूचना 
म्यासाचनसेर््स सावयजधनक स्वास्थ्य धवभािले 6 मधहनारे्दखि 18 वषयका बालबाधलकालाई वाधषयक इनलनएनजा िोपको लाभको 

बारेमा आमाबाबन िथा अधभभावकहरूलाई जानकारी धविरण िनय प्रारखिक धशक्षाका सबै प्रर्दार्कहरूलाई अधहले माि 

िरररहेको ् । िपाईाँ को अधिविा वा FCC प्रर्दार्कले िपाईाँ लाई लार्र, लू धर्दने्: आमाबाबनहरूको लाधि 

माियधनरे्दशन, जनन र्हााँ पधन उपलब्ध ्: www.mass.gov/flu. 

यतर्द तपाईिंाँग केतह प्रश्नहरू छन् भने कृपया स्वास्थ्य प्रबन्धकलाई (413) 387-1268 मा िम्पकट  गनुटहोि्। 

िीिा तिषार्दी रोकिाम 
र्ो एउर्ा हेर् स्टार्य  र प्रारखिक धशक्षा िथा हेरचाह धवभाि हो, जोखिम जस्तोसनकै भए िापधन सबै बालबाधलकाहरूलाई 

9-12 मधहनाको किीमा एक पर्क र त्यसपध् वाधषयक 2 रे्दखि 3 वषयको उमेरमा सीसा को धवषार्दीको जााँच िररनन 

आवश्यक ्। बालबाधलकाहरु चार वषयको उमेरमा पधन जााँच िननयपने् र्धर्द धिनीहरू सावयजधनक स्वास्थ्य धवभाि द्वारा 

सीसा धवषार्दीको लाधि उच्च जोखिममा रहेको समनर्दार्मा बथ्न्। 

FCC धशक्षकहरूलाई आफ्नो घरको सीसाको ज्ञाि स्रोिबारे थाह ् भने र्ो कन रा प्रकर् िननय आवश्यक ्। 

सीसा धवषार्दीको बारेमा थप जानकारीको लाधि, http://www.mass.gov/dph/clppp, मा िपाईां भ्रमण िनय सक्ननहन्  वा 

बाल नेिृत्व धवषरोकथाम कार्यक्रमलाई (800) 532-9571, मा फोन िननयहोस्:

http://www.mass.gov/dph
http://www.mass.gov/flu
http://www.mass.gov/dph/clppp
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आमाबाबु र िमुर्दायको उजुरी नीतत 
आमाबाबन र ठूलो सामनर्दाधर्क सहभाधििा हेर् स्टार्य  र प्राथधमक धशक्षा कार्यक्रमको एक महत्वपूणय पक्ष हो। HS र ELP ले 

र्स सहभाधििालाई समथयन िने एउर्ा िररका आमाबाबन वा ठूलो समनर्दार्को उजनरी वा धचन्ता सङ्कलन, कािजाि र 

प्रधिधक्रर्ा को लाधि प्रभावकारी प्रणालीको ममयि द्वारा हो। 

तल िणटन गररएको प्रतिया अनुिार तुरुनै्त िमुर्दायबार् प्राप्त उजुरीहरूको पुनरािलोकन, 

प्रतततिया र िमाधान गने HS र ELP नीतत हो: 

 धचन्ताको कारण हने कार्य वा कार्यहरूको बारेमा सचेि हन 5 कार्य धर्दन धभत्र, औपचाररक आमाबाबन वा समनर्दार् 

उजनरी 56 भेनोन स्टर ीर्, नथयहम्टन, MA 01060 मा बाल िथा पाररवाररक समथयन सेवा धनरे्दशकलाई धलखिि रूपमा 

पेश िननयपने्। धलखिि उजूरीमा समस्या, घर्ना भएको धमधि र समर्को धववरण, र्समा सांलग्न र्व्खिहरुको नाम 

समावेश िने र उजूरी िनेर्व्खिको नाम र फोन नम्बर समावेश िननय पर्दय् । 

 बाल िथा पाररवाररक समथयन सेवाका धनरे्दशकले अननसन्धान िने्न् र रसीर्दको र्दनई हप्ताधभत्र उजनरीको समािान 

िनय हर प्रर्ास िने्न्; र्धर्द बाल िथा पाररवाररक समथयन सेवाका धनरे्दशकले उि उजनरीलाई सन्तोषजनक ढांिले 

समािान िनय सकेनन् भने उनले उि उजनरी हेर् स्टार्य  धनरे्दशकलाई पठाउनेध्न्। 

 धनरे्दशकले उजूरीको पननरावलोकन िने्न् र, रसीर्दको र्दनई हप्ताधभत्र र Community Action वररष्ठ 

प्रशासधनक स्टाफसाँि परामशय िरी उपर्नि भएसम्म आवश्यक अननिमन चरण र कार्यहरू धनिायरण 

िने्न्। 

 ठूलो समनर्दार् समावेश भएको सबै अवथथामा, हेर् स्टार्य  धनरे्दशकले एजेन्सी कार्यकारी धनरे्दशक र उजूरीको 

नीधि पररषर्दलाई सूधचि िने् र नीधि पररषर्दलाई र्थासिव, िननयपने कार्यको सम्बन्धमा सांलग्न िने्। 

 र्व्खििि आमाबाबनको उजूरी समावेश भएको अवथथामा, हेर् स्टार्य वररष्ठ स्टाफले पाररवाररक िोपनीर्िा 

कार्म राख्न र्थाशक्य िने्न् र ििीर प्रकृधिका र्व्खिहरूमा उपर्नि भए अननसार धलएको कार्यनीधि 

पररषर््दलाई सूधचि िने्न्। 

 HS र ELP ले बेनामी सामनर्दाधर्क उजूरीहरूको जवाफ धर्दने ्ैन । 

आमाबाबु र िमुर्दायको उजुरी 


