
प्रत्यक्ष नवजात शिि ुर बच्ाहरूका लागि प्रारम्भिक सहायता (ESIT) 
सेवाहरूमा पारिमन िनने पररवारहरूका लागि माि्गदि्गक 

ESIT काय्गक्रमले तपाईंको पररवारलाई सुरशक्षत र स्वस्थ 
रहकेो हेन्ग चाहन्छ। तपाईंलाई भेटन् आउन ेसेवा प्रदायकहरूले 
राज्य तथा आफनो ननकायबाट प्राप्त ननदनेशिकाहरूको पालना 
िनु्गहुन्ेछ।

के हामीले प्रत्यक्ष सेवाहरूमा पारिमन िनु्गप्छ्ग?
तपाईंको बच्ा र पररवारका आवश्यकताहरू तपाईंलाई बाहके अरू कसैलाई 
राम्ोसँि थाहा ्ैछन र तपाईंले प्रत्यक्ष सेवाहरूमा पारिमन िनने सही समय रोज्न 
सकु्हुन्छ। तपाईंको पररवार संिाधन संयोजक र तपाईंका अन्य सेवा प्रदायकहरू 
तपाईंका नवकल्पहरू बारे ्छलफल िन्गका लागि उपलब्ध हुन्छन।्

मेरा नवकल्पहरू के-के ्छन?्
पररवारहरूसँि सेवा डेललभरीका नवनवन्न नवकल्पहरू ्छन।् उदाहरणका लागि, 
तपाईं:

• टेलल-अभ्ास सेवाहरू जारी राख्न सकु्हुन्छ

• आफनो घरमा प्रदायकलाई बोलाउने नवकल्प रोज्न सकु्हुन्छ

• प्रदायकसँि बाहहरी स्थान, जस् ैपाक्ग  वा आफनो घरको प्छाहड भेटन्े नवकल्प
रोज्न सकु्हुन्छ

• वा यी नवकल्पहरूको कुनै पनन संयोजन

प्रते्यक्ष सेवाहरूको समयमा कसले मास्क लिाउनुप्छ्ग?
प्रदायकहरूले आफनो घरमा मास्क लिाउनुहुने्छ। घरशभत्रका भेटहरूअघघ, तपाईं 
आफनो बच्ालाई प्रदायक मास्क लिाउँदा कस्ो देखिनुहुन्छ भनी देिाउनको 
लागि आफनो प्रदायकसँि शभहडयो कल िराउन चाहन सकु्हुन्छ। आफनो 
बच्ालाई मास्कहरूले सबजैनालाई सुरशक्षत राख्छन ्भनी व्ाख्ा िनु्गहोस।् प्रत्यक्ष 
सेवाहरू प्राप्त िरररहनुभएको तपाईंको बच्ाले मास्क लिाउन आवश्यक हुन्ैेछन। 
यद्यनप, तपाईं र तपाईंको घरको अरू पाचँ वर्गभन्ा बढी उमेरका माननसहरूलाई 
मास्क लिाउन अनुरोध िररने्छ।

मेरो प्रदायक हाम्ो घरमा आउँदा, के हाम्ा सत्रहरू पहहले जत्तिकै
हुने्छ?
तपाईंले प्रते्यक्ष सेवाहरूमा पारिमन हुन ेननण्गय ललनुभयो भने, तपाईंको प्रदायकले 
ननकायका सुरक्षा आवश्यकताहरू समीक्षा िरेर नतनीहरू कस्ो हुने्छ भन्न ेबारेमा 
व्ाख्ा िनु्गहुने्छ। यी आवश्यकताहरूले सुरुमा भेटहरू ्ुछटै् बनाउन सक्छन,् 
तर नतनीहरू तपाईंको सुरक्षाका लागि त्यही हुन्छन।् तपाईंको सेवा प्रदायकले 
प्रत्यक्ष सेवाहरू डेललभर िनने भएतापनन, कुराहरू महामारीअघघ जत्तिकै समान 
नहुन सक्छन।् भेटहरूको समयमा तपाईं र तपाईंको बच्ाले सहज महसुस िन्ग 
महत्त्वपूण्ग हुन्छ।

थप प्रश्नहरू ्छन?् 
हामी तपाईंको बच्ाका नवकासात्मक लक्ष्यहरूतफ्ग  काय्ग िददै िदा्ग तपाईंको 
पररवारलाई सुरशक्षत राख्ने नवकल्पहरू िोज्न प्रनतबद्ध ्छौ।ं तपाईंसँि कुनै पनन प्रश्न 
भएमा, कृपया आफनो सेवा प्रदायक वा पररवार संिाधन संयोजकलाई सोध्हुोस।्

तपाईं यो कािजातका प्रनतललनपहरू वैकल्ल्पक ढाचँा वा भारामा ललन चाहनुहुन्छ भने, कृपया  
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