
 

 

 

 

हे� मी ग्रो ओहायोभरी गभ�वती मिहलाह�, साना ब�ाह� र प�रवारह�का लािग एक सहायता �वस्था हो। सेवा र सहायता घरमा गएर वा चाँडो ह��ेप गरेर उपल� गराइन्छन्। 

 

 
 

हे� मी ग्रो अिल�  इ�रभेन्शन (इ.आइ.)-ले िवकासगत िढल्याइँ र अ�मता रहेका साना 
ब�ाह�का प�रवारलाई सहायता गछ� । इ.आइ. सेवाह� सामा�तः  तपाईंको घर वा तपाईंको 
प�रवारले समय िबताउने अ� ठाउँह�मा उपल� गराइन्छ, र ियनले तपाईंको ब�ाको िसकाइ र 
िवकासलाई बढाउनमा तपाईंको स�मतालाई िवकिसत गद�छ।   
 
कसलाई िसफा�रस ग�रनु पद�छ? 
ज�दे�ख तीन वष� स�का िशशु र बालखाह�लाई जब उनीह�मा िवकासगत वा �ा�स��ी 
िच�ाह� �न्छन् जसको कारण उनीह�को िवकास प्रभािवत �ने स�ावना �न्छ। 
 
तपाई ंके अपे�ा गन� स�ु�न्छ? 
िसफा�रस ग�रएपिछ, तपाईंको स्थानीय इ.आइ. काय�क्रमले तपाईंको प�रवारका लािग एकजना सेवा 
सम�यक िनयु� गन�छ। तपाईंका सेवा सम�यकले तपाईंको लािग प्राथिमक इ.आइ. स�क� को 
�पमा काम गन�छ र इ.आइ.मा तपाईंको यात्रामा तपाईंको प�रवारलाई सहायता गन�छ। तपाईंको 
ब�ा इ.आइ.-िन�� यो� छ भने तपाईंका सेवा सम�यकले ब�ा र प�रवारको मूल्या�न पूरा 
गन�मा तपाईंको सहमित िलनेछ। तपाईंको इ.आइ. टीमले तपाईंका ब�ाका चासोह� र 
स�मताह� अिन तपाईंको प�रवारका िदनचया� र प्राथिमकताह�बारे थप जानकारी हािसल गन�छ। 
उनीह�ले यी जानकारीह�को प्रयोग तपाईंले हािसल गन� चाहनु�ने प�रणामह� िवकिसत गन�मा 
प्रयोग गन�छन्। यी प�रणामह� तपाईंको प�रवारको इ��िभडुअलाइ� फेमली सिभ�स �ान 
(आइ.एफ.एस.िप.) अथा�त् िविश� प�रवार सेवा योजनाको िह�ा ब�ेछ। तपाईंको आइ.एफ.एस.िप.-
का प�रणामह� तपाईंको प�रवारको वा�िवक िदनचया� र गितिविधह�का साथ तपाईंको ब�ा वा 
प�रवारले के गन� चाहनु�न्छ भ�े आधारमा ले�खने छ। उनीह�ले तपाईंका आफ्नै श�ह�को 
प्रयोग गन�छन् र तपाईंको प�रवारको लािग के मह�पूण� छ भ�ेमािथ �ान के��त गन�छन्। 
आइ.एफ.एस.िप.-ले तपाईंले चाहेअनुसारका प�रणामह� हािसल गन�मा म�त गन� कुन सेवा वा 
सेवाह�को आव�यकता पछ�  भनेर पिन बताउनेछ। 

अिल�  इ�रभेन्शनका फाइदाह�ः   
हालैका वष�ह�मा, ओहायोका 95% मातािपताह�ले, जसका ब�ाह�लाई इ.आइ.-मा सेवा प्रदान 
ग�रएको िथयो, उनीह�का ब�ाह�लाई नयाँ कुराह� र नयाँ िसपह� िस�मा बढी राम्ररी 
सहयोग गन� सकेको बताएका छन्। �ितनै सं�ामा उनीह�ले आफ्ना ब�ाका आव�यकताह� 
अ�लाई बताउनमा इ.आइ.-ले म�त पुऱ्याएको बताएका छन्। 
 

 

 

 

 
 

 
हे� मी ग्रो होम िभिजिट� (एच.िभ.) एउटा �ै��क, घर आधा�रत काय�क्रम हो जो तपाईंको 
प�रवारलाई िस�ैमा प्रदान ग�रन्छ। हाम्रा होम िभिजटरह� सुप्रिशि�त पेसावालह� �न् जसले 
सहानुभूितपूण� �ि�कोण अपनाउँछन् र गभा�वस्थाको बेलामा जानकारी र सहायता प्रदान गद�छन्, 
अिन तपाईंलाई एक मातािपताको �पमा तपाईंको ब�ालाई उसको िवकासको मह�पूण� समय 
प्रार��क वष�ह�मा �का�उने द�ता, उपकरणह�, तथा आ�िव�वास�ारा सश� पाद�छन्। 
 
कसलाई िसफा�रस ग�रनु पद�छ? 
गभ�वती मिहलाह� र साना ब�ाह� भएका प�रवारह�। 
                               
तपाईलें के अपे�ा गन� स�ु�न्छ? 
एकपल्ट तपाईंको प�रवारलाई िसफा�रस ग�रएपिछ तपाईंका लािग एउटा होम िभिजटर िनयु� 
ग�रने छ। हे� मी ग्रो होम िभिजटरले तपाईंको गभा�वस्था र ब�ाको िवकासबारे तपाईंका लािग 
सबैभ�ा ज�री िवषयह�मािथ सहानुभूितपूण� सहायता र िव�वसनीय जानकारीह� प्रदान गन�छन्। 
�ो चाहे �स्थ गभा�वस्थाका लािग तपाईं के गन� स�ु�न्छ भ�े कुरा होस्, वा तपाईंको रोइरहेको 
नानीलाई कसरी शा� गराउने, िनद्राको �वस्थापन (तपाईंको समेत!) कसरी गन�, तपाईंका 
िच�ाह�को कसरी समाधान गन�, र तपाईंका आव�यकताह�को आधारमा तपाईंलाई सामुदाियक 
स्रोतह�िसत कसरी जोड्ने भ�े कुरा होस्। हामीले तपाईंको र तपाईंको ब�ाका लािग के सबैभ�ा 
राम्रो छ भ�े िवषयमा तपाईंले आफै िनण�य गन�का लािग प्रो�ािहत गद�छौ।ँ 
 
होम िभिजिट�का फाइदाह�ः   
�स्थ ज� प�रणाम – होम िभिजिट�मा सहभािगता गरेका गभ�वती मिहलाह�मा कम  
तौलका िशशुह� ज�ने दर  48% र�ो।  
ब�ाह�को �ूलका लािग तयारीमा वृ��ः  होम िभिजिट�मा सहभािगता गरेका ब�ाह�ले 
तेस्रो गे्रड पठन र गिणत उपल�� जाँचह�माफ� त पिहला 25% धेरै अ� प्रा� गरे। 
 

 

यी काय�क्रमह�बारे थप जानकारी हािसल गन� वा 
साइन-अप गन�का लािग तपाईलें  

1-800-755-GROW (4769)-मा कल गन� स�ु�न्छ।  
हेनु�होस् www.helpmegrow.org 

Nepali 

http://www.helpmegrow.org/

