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मातापिताले पिशेष आिश्यकता िर्ने बाल बाललकाहरूको हे रचाह गर्ननु भर्नेको अन्य
बच्चाहरूको हे रचाह गर्ननु जस्तै र्नै हनन्छ। सबै बच्चाहरूलाई ियाुप्त माया, र उर्नीहरूको
व्यिहारहरूबारे मागुनर्नर्दे शर्नका लागग सीमा तथा बन्धर्नहरूको आिश्यकता िछु ।

कहहलेकाह ीँ हहिँडडनल, लसकाइ िा इन्द्न्िय सम्बन्धी िनर्न उर्नीहरूलाई केह अनतररक्त
मद्दतको जरूरत िछु ।
“उर्नीहरूमा आश्चयुजर्नक क्षमता हनन्छ”

/

व्यवहार अनुशासन
तिाईँको बच्चाको व्यिहार उर्नीहरूको प्राकृनतक पिकासको क्रम हो िा होइर्न भर्नेर पिचार गर्नह
नु ोस ्। सबै

बच्चाहरू खार्नेकनरा फयािँक्र्ने, झकोफको र्दे खाउर्ने, अथिा भर्नेको कनर्नैिनर्न कनराहरू र्नमान्र्ने अिस्थामा िनग्र्ने
गछु र्न ्। अन्य मातापिताहरूसिँग बातगचत गर्नह
नु ोस ् र उर्नीहरूको बच्चाहरू कस्तो गर्दै छर्न ् भर्नेर सोध्र्ननहोस ्।

तिाईँले ियाुप्त व्यािहाररक जार्नकार तथा सनझािहरू िाउर्ननहनर्नेछ र तिाईँको बच्चालाई आिश्यक िर्नुसक्र्ने
केह अनतररक्त मद्दतको बारे मा सोच्र्न िनर्न सक्र्ननहनन्छ।

केह बच्चाहरूलाई लसक्र्नमा केह थि मद्दतको जरूरत िछु र केह असामान्य व्यिहारहरू र्दे खाउर्न सक्छर्न ्।
तर यसको अथु सर्दा तिाईँको बच्चालाई पिशेषज्ञको जरूरत िछु भन्र्ने चाहहिँ िक्कै होइर्न। यसको अथु के हो

भर्ने तिाईँले भन्र्न खोजेको कनरा तिाईँको बच्चाले बनझ्र्न सकेको छै र्न। उर्नीहरूको व्यिहारको माफुत तिाईँलाई
केह भन्र्न खोजेका हनर्न सक्छर्न ्।

उर्नीहरूलाई ध्यार्न लगाउर्नमा गाह्रो भएको कारणले उर्नीहरूले बझ्
े ा
न र्न र्नसक्लार्न, तिाईँले भर्नेको र्नबझ
न क
हनर्नसक्छर्न ् अथिा भर्नेको कनराहरू भल
न ेका हनर्न सक्छर्न ्। यसको अथु के गर्ननु भर्नेर तिाईँले उर्नीहरूलाई
र्दे खाउर्नि
न छु अथिा घर घर नर्नर्दे शर्नहरू स्िष्ट रूिमा र्दोहोर्याउर्नन िर्नु सक्छ।

तिाईँको बच्चाले उर्नीहरू गचसो िा तातो प्रनत धेरै सम्बेर्दर्नशील भएको, कनर्नै सतहमा छनर्न नर्नकै गाह्रो िरे को
अथिा अन्य बच्चाहरूलसत खेल्र्दा के गर्ननु भर्नेर थाहा र्निाएको कनरा जर्नाउर्न खोजेको िनर्न हनर्नसक्छ।
कहहलेकाह ीँ्भोक्लागेको्िा्थकाइ्लागेको्मात्र्िनर्न्हनर्नसक्छ।

“एकरूिता कायम गर्नह
नु ोस ्।”

केही उपायहरू
•

कनर्नै्व्यिहार्सार्नो्िा्ठूलो्भर्नेर्नर्नणुय्गर्नह
नु ोस ्।

•

कहहलेकाह ीँ्कनर्नै्व्यिहारको्अर्नर्दे खा्गर्न्नु र्नै्राम्रो्हनन्छ।

•

एकरूिता्िालर्न्गर्नह
नु ोस ्, तिाईँको्बच्चालाई्नर्नर्दे शर्नहरू्बनझ्र्न्गाह्रो्हनर्ने्भएमा्यो्नर्नकै्
महत्ििूण्ु हनन्छ।

•

र्नकराइ,्कडाइ्अिर्नाउर्ननहोस ्।

•

उर्नीहरू्राम्रो्भएर्बस्र्दा्राम्रो्भन्र्ननहोस ्।

•

तिाईँको्बच्चालाई्र्नपिट्र्ननहोस ्, उर्नीहरूले्तिाईँको्व्यिहारको्र्नक्कल्गर्दै ्अन्य्मानर्नसहरूलाई्
िनर्न्पिट्र्न्सक्छर्न ्।

•

तिाईँलाई्नर्नकै्ररस्उठे को्भएमा, अकैनतर्गएर्लामो्श्िास्ललर्नह
न ोस ्।

•

उर्नीहरूले झकोफको्गर्दाु्बच्चालाई्अर्नश
न ालसत्गर्ने्प्रयास्र्नगर्नह
नु ोस ्। उर्नीहरू्सरन क्षक्षत्भएको्
नर्नन्द्श्चत्गर्नह
नु ोस ््र्उर्नीहरूमागथ्र्नजर्राख्र्ननहोस ्।

•

स्िष्ट्रूिमा्आफूले्गरे र्र्दे खाउर्ननहोस ्। यहर्द्उर्नीहरूले्बबरालोलाई्हहकाुएमा, कसर ्बबस्तारै ्
हहकाुउर्न्सककन्छ्भर्नेर्र्दे खाउिँ र्दै “बबरालोलाई्राम्रो्गर”्भन्र्नक
न ो्साटो “बबरालोलाई्बबस्तारै ्
हहकाुउ” भन्र्ननहोस ्।

•

नर्नयलमत्समयको्िालर्न्गर्नह
नु ोस ््जसले्गर्दाु्तिाईँको्बच्चा्हरे क्हर्दर्न्एउटै ्समयमा्खार्ना्
खार्ने्र्सनत्र्ने्गछु र्न ्।

•

उर्नीहरूको्व्यिहारले्तिाईँलाई्के्भन्र्न्खोन्द्जरहे को्छ्त्यसबारे ्सोच्र्ननहोस ्। के्उर्नीहरू्
थाकेका, हताश्भएका, डराएका, कनर्नै्स्िशु्िा्न्द्स्थनतप्रनत्सम्बेर्दर्नशील्भएका्छर्न ्?

•

तिाईँको्बच्चालाई्अन्य्मानर्नसहरूलसत्खेल्र्न्प्रोत्साहर्न्तथा्मागुनर्नर्दे शर्न्गर्नह
नु ोस ्, उर्नीहरूले्
धेरै्लसक्र्न्सक्छर्न ्।

•

धेरै्मात्रामा्िनर्नः्नर्नर्दे शर्नहरूको्प्रयोग्गर्नह
नु ोस ्; उर्नीहरूको्ध्यार्न्केह ्अन्य्कनरामा्
लगाउर्नह
न ोस ्।

•

“नतमीलाई्के्गर्नु्मर्न्िछु ”्भर्नेर्सोध्र्न्न भन्र्दा्उर्नीहरूलाई्र्दईन िटा्कनराहरूबाट्रोज्र्न्हर्दर्नह
न ोस ्।

पररवारहरूका लागि सहयोि
पिशेष आिश्यकता िर्ने बाल बाललकाहरूसिँग जीिर्न बबताउर्न जहटल काम हनर्नसक्छ। तिाईँले धेरैिटा

एिोइन्टमन्टहरूमा जार्ननिर्ने, मार्नलसक चाि िा र्दख
न झेल्र्ननिर्ने, िा घरमा अनतररक्त काम गर्नि
नु र्ने हनर्नसक्छ।
तिाईँको साथीहरूसिँग सम्िकुमा बस्र्ननहोस,् स्थार्नीय सहयोग समूहमा जार्ननहोस ् र आफर्नो िररिारको

सम्िकुमा बस्र्नह
न ोस ्। कसैले िनर्न एक्लै मातापिताको भलू मका िरू ा गर्नु सक्र्दै र्न। तिाईँलाई केह कनरा गर्नु

यस्ता मानर्नसहरूको जरूरत िछु , जसले तिाईँलाई मद्दत गर्नुसक्छर्न ् र जो सिँग तिाईँ रमाइलो मान्र्नह
न न र्नेछ।
भइरहे को कनराहरूबारे बनझ्र्न तिाईँको अको बच्चालाई िनर्न मद्दतको आिश्यकता िर्नुसक्छ। उर्नीहरूलसत
समय बबताउर्ने प्रयास गर्नह
नु ोस ् जसले गर्दाु उर्नीहरू एक्लो अर्ननभि गर्ने छै र्नर्न ्।

“समय हर्दर्नह
न ोस ्”
“यो अिस्थाहरू हिलो हनर्नसक्छ तर, यो धेरै उत्साहजर्नक हनन्छ”
िररिारहरूको लागग धेरै सहयोग समूहहरू उिलब्ध छर्न ्। यी मध्ये धेरैजसो िररिार तथा सामनर्दानयक सेिाको
िाररिाररक सहयोगको रान्द्ष्िय डाइरे न्द्क्ि www.familyservices.govt.nz मा सूगचकृत गररएका छर्न ्

तपाईँले स्थानीय समूहहरूबारे थप जानकारी ननम्न ठाउँ बाट पाउन सक्नुहुन्छ
प्यारे न््स अभ भभजन इम्पेयर्ड (NZ) इन्कपोरे टेर्
फोर्न/फयाक्स 07 838 3439
इमेल paul@pvi.org.nz
www.pvi.org.nz
IHC लाईब्रेरर एण्र् इन्फमेशन सभभडस

फोर्न 04 472 2247
फयाक्स 04 472 0429
इमेल webmaster@ihc.org.nz
www.ihc.org.nz
CCS इन्फमेशन सभभडस

फोर्न 04 801 0854 िा 0800 227 200
फयाक्स 04 382 9353
इमेल info@no.ccs.org.nz
www.ccs.org.nz

प्यारे न्ट टू प्यारे न्ट
फोर्न 07 834 1108 or
टोल-फ्री 0508 236 236
फयाक्स 07 834 1108

इमेल p2pnational@compuserve.com
www.parent2parent.org.nz

द न्याशनल फाउन्र्ेशन फर द र्ेफ
फोर्न 0800 867 446
टे ल/TTY 09 307 2922
फयाक्स 09 307 2923 or 0800 332 343
इमेल enquiries@nfd.org.nz
www.nfd.org.nz

:

बच्चाहरूभसत अपनाउने उपायहरू/मातापपताहरूको लागि जानकारी

For more information go to:
www.skip.org.nz
Email: info@skip.org.nz
Phone: 04 916 3300
For more information on support for parents, go to:
www.familyservices.govt.nz/directory

