अभििावक सचेतना श्रृंखला:
म मेरो बच्चाको बारे मा चिन्तित छु
तयार गने व्यक्ति: Dara Gasior, PsyD, Freehold High Focus Centers and
Maureen Underwood का भनर्दे शक, LCSW, SPTS भचभकत्सा भनर्दे शक
म मेरो बच्चाको बारे मा चिन्तित छु तर मलाई अरू व्यन्तिसँग यस चिषयमा कुरा गर्न
अप्ठ्यारो लाग्छ । मलाई कसरी सहयोग प्राप्त गर्े केही थाहा छै र् । म कहाँ बाट सुरु गर ौं ?
प्रश्नहरू सोध्दा िा सहयोग माग्दा अप्ठ्यारो मान्नु पर्े कुरै हँ दैर् । आफ्र्ो बच्चाको बारे मा चिन्तित हर्ु जायज छ र अचििािक िएको
र्ाताले तपाईौं आफ्र्ो बच्चालाई समथनर् प्रदार् गर्न आफूले सक्ने हरे क कुरा गर्ुन हँ दैछ िर्ेर चर्चिि हर्ु तपाईौंको काम हो ।
अचििािकको र्ाताले, तपाईौंलाई आफ्र्ो बच्चाको बार्ी व्यहोराको बारे मा थाहा हन्छ र तपाईौंलाई केही कुरा गलत िइरहे को छ र
यो “एउटा अिस्था मात्र” होइर् िन्ने लाग्यो िर्े तपाईौंले यसको बारे मा सोच्नु पछन । कचहलेकाहीँ कहाँ जार्े िर्ेर थाहा र्पाउँ दा पचर्
अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ । सहयोग खोचजरहे का व्यन्तिहरूका लाचग मार्चसक स्वास्थ्य प्रणाली र्बुचिर्े खालको हर् सक्छ र यो लेखको
उदे श्य तपाईौंलाई कुर्-कुर् श्रोतहरू उपलब्ध छर्् िर्ेर िर्् राम्रोसँग बुझ्न र यी श्रोतहरू कसरी पहँ ि गर्े िर्ेर थाहा चदर् सहयोग
गर्ुन हो ।
तपाईौंले सुरुमा गर्ुन पर्े कायन िर्ेको आफू चिन्तित िएको चिषयको बारे मा स्पष्ट हर्ु हो । तपाईौंलाई कुर् व्यिहार िा िािर्ाले
चिन्तित बर्ाएको छ िर्ेर थाहा पाउर्े सबैिन्दा राम्रो उपाय िर्ेको तपाईौंका बच्चाले साधारण रूपमा दे खाउर्े व्यिहार व्यिहार
कसरी “पररितनर्” िएको छ िर्ेर सोच्नुहोस्। घरमा मात्र यस्तो समस्या छ चक चिद्यालयमा पचर् ? साथीहरूसँग के छ ? दाजुिाइ,
चददीबचहर्ीसँग ? कहाँ बाट सुरु गर्े िन्ने कुरामा आफूलाई चिन्तित बर्ाउर्े व्यिहारहरूको सूचि बर्ाउर्ु ठोस र िस्तुपरक सुरुिात
हन्छ ।
अको प्रश्न िर्ेको तपाईौं कचतको चिन्तित हर्ुहन्छ िर्ेर चर्धान रण गर्ुन पछन । तपाईौंले दे न्तखरहे को व्यिहार तथा िािहरू कचतको
पररितनर् हन्छर्् ? तपाईौं 1 दे न्तख 10 को स्केल प्रयोग गरे र खास कुरा पत्ता लगाउर् सक्नुहन्छ । उदाहरणको लाचग, तपाईौंको बच्चा
हल्का रूपमा दु खी छर्् िर्े तपाईौंले स्केलमा 3-5 अङ्क चलर् सक्नुहन्छ; तपाईौंलाई उर्ीहरू आफैले आफैलाई हार्ी पुयानउर्
जोन्तखममा छर्् जस्तो लाग्यो िर्े तपाईौं 8-10 को दायरा बीिको अङ्क चलर् सक्नुहन्छ । िास्तचिकता के हो िर्े तपाईौं आफूलाई
चिन्तित बर्ाउर्े चर्चित व्यिहारहरू र तपाईौंको चििाको स्तर दु िैको बारे मा जचत बढी स्पष्ट हर् सक्नुहन्छ बच्चालाई सही
रे खदे खको स्तर प्रदार् गर्न त्यचत र्ै बढी सचजलो हन्छ ।
आफ्र्ा चििाहरूको बारे मा अचल मजाले स्पष्ट िइसकेपचछ तपाईौं आफ्र्ो बच्चालाई मार्चसक स्वास्थ्यको उपिारको जाँ ि गर्न
सक्नुहन्छ । ‘मार्चसक स्वास्थ्यको जाँ ि” िर्ेको तपाईौंको बच्चामा मार्चसक स्वास्थ्य उपिारबाट लाि चमल्र्े समस्या छ चक छै र्
िर्ेर चर्धान रण गर्न मार्चसक स्वास्थ्य व्यिासयीद्वारा पूरा गररर्े एउटा मूल्याङ्कर् हो । दु िानग्यिश मार्चसक स्वास्थ्य प्रणाली, अचल
र्बुचिर्े खालको लाग्न सक्छ चकर्िर्े यसमा सबैिन्दा थोरै प्रचतबन्ध दे न्तख सबैिन्दा धेरै प्रचतबन्ध िएका उपिारका धेरै स्तरहरू
हन्छर्् । तपाईौंलाई रे खदे खका चिचिन्न स्तरहरूको बारे मा बुझ्न सहयोग गर्े जार्कारी तल चदइएको छ ।
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बभिरङ्ग थेराभिस्टिरू
बचहरङ्ग थेराचपस्टहरू त्यस्ता व्यन्तिहरू हर्् जो मार्चसक स्वास्थ्यको प्रारन्तिक जाँ ि गर्न सक्ने मात्र र्िएर अिसादका हल्का दे न्तख
मध्यम लक्षणहरू, चििा, लागुपदाथन िा मचदराको प्रयोग, ध्यार् केन्तित गर्ुन पर्े चिषयहरू, अचिर्य दे खाउर्े व्यिहार र पररिाररक
द्वन्द्वको उपिार गर्न सक्छर्् । िलचित्र िा टे चलचिजर्मा दे खाइए अर्ुसार थेराचपस्टले व्यन्ति िा ग्राहकलाई आमर्े सामर्े राखेर
प्रश्नहरू सोध्छर्् िा चटका-चटप्पणी गछन र्् । यी बैठक िा सत्र सामान्यता 45-60 चमर्ेटसम्म िल्छ र हप्तामा एक पटक सम्पन्न हन्छ ।
थेराचपस्टको उपलब्धता िा समस्याहरूको गिीरता अर्ुसार हप्तामा एक पटक दे न्तख हप्तामा 2-3 पटकसम्म बैठक िा सत्र सम्पन्न
हर् सक्छ ।
थेराचपस्टले कुर्ै पचर् सङ्ख्यामा फरक-फरक चिग्री िा प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरे का हर् सक्छर्् । कुर् व्यिसायी छान्ने िन्ने कुरा पत्ता
लगाउँ दा यो अचल र्बुचिर्े हर् सक्छ । लाइसेन्सधारी सामाचजक कायनकतान (LSW िा LCSW), लाइसेन्सधारी पररिार परामशनदाता
(LMFT), लाइसेन्सधारी एसोसोइट िा व्यिसाचयक परामशनदाता (LAC, LPC) सबैले मार्चसक स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा स्नातकोत्तर
चिग्री हाचसल गरे का हन्छर्् । मर्ोिैज्ञाचर्क(PhD िा PsyD) ले मार्चसक स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा उन्नत प्रचशक्षण र िक्टरे ट प्राप्त
गरे का हन्छर्् । मर्ोिैज्ञार्का जाँ िहरूले जचटल समस्याहरू पचहिार् गर्न र बुझ्न सहयोग गर्न सक्छर्् र मर्ोिैज्ञाचर्क मर्ोचिज्ञार्का
जाँ िहरू सञ्चालर् गर्े योग्यता पूरा गर्े एक मात्र मार्चसक स्वास्थ्य व्यिसायीहरू हर्् । व्यिहाररक दृचष्टकोणले हे दान , चिचकत्सकले
हाचसल गरे को चिग्री िा चिचकत्सकको र्ामको अगाचि िएका अक्षरहरू महत्त्वपूणन छै र्; उर्ीहरू समुदायमा चिचकत्सा रे खदे ख
प्रदार् गर्न प्रचशचक्षत हन्छर्् । तपाईौं र तपाईौंको पररिार उर्ीहरूसँग कचतको सहज महसुस गर्ुनहन्छ िन्ने कुरा महत्त्वपूणन हन्छ ।
बचहरङ्ग थेराचपस्टहरूले समूहमा पचर् उपिार प्रदार् गर्न सक्छर्् जसले समार् उमेर र समस्या िएका व्यन्तिहरूलाई एउटा
समूहमा उपिार गर्न चदन्छ । यी मध्ये धेरै समूहहरू हप्तामा 1-1.5 घण्टासम्म िल्छर्् र सामान्यता चर्चित चिषयहरूमा केन्तित
हन्छर्् । चकशोरचकशोरीको केही सबैिन्दा साधारण समूहहरूमा सामाचजक सीपहरूका समूहहरू र ध्यार् केन्तित गर्न र्सक्ने
कचठर्ाइहरू िएका चिद्याथीहरूलाई सहयोग गर्े समूह पछन र्् । उदाहरणको लाचग तपाईौंलाई आफ्र्ो बच्चा सामाचजक रूपमा
सौंघषन गरररहे का छर्् िन्ने चििा छ िर्े सामूचहक थेराचपस्ट उपयुि र चिचकत्सकीय पररिेशमा यी सीपहरूको चिकासका लाचग
राम्रो श्रोत बन्न सक्छ ।
मनोभचभकत्सकिरू
यी गिीर मार्चसक रोग हे र्े उन्नत प्रचशक्षण पाएका चिचकत्सा िाक्टरहरू (MD) हर्् । मर्ोचिचकत्सकहरूले मुय रूपमा
औषचधहरू चसफाररस र चर्रीक्षण गछन र्् । मर्ोचिचकत्सकहरूले धेरै जसो चबरामीहरूको प्रारन्तिक जाँ ि गछन र्् र त्यसपचछ औषचध
व्यिस्थापर् सत्रका लाचग चबरामीलाई माचसक रूपमा िेट्छर्् । केही मर्ोचिचकत्सकहरूले चबरामीहरूलाई माचसक रूपमा िेट्छर््
िर्े केहीले व्यन्तिगत रूपमा बोलीको उपिार सत्र र औषचध व्यिस्थापर् सत्र दु िै प्रदार् गछन र्् । तर यो कुरा चिचकत्सक अर्ुसार
फरक पछन ।
पचहलो पटक सहायता खोचजरहे का धेरै व्यन्तिहरूले सुरुमा मर्ोचिचकत्सकसँग िेटघाट गर्न प्रयास गछन र्् । सामान्यता,
मर्ोचिचकत्सकहरू प्राय बीमा न्तस्वकार गदै र्र्् र उर्ीहरूसँग एपोइन्टमेन्टको अरू थेराचपस्ट िन्दा पखानइको लामो सूिी हन्छ ।
तपाईौं पररिारको सदस्यको बारे मा चिन्तित हर्ुहन्छ िर्े उर्ीहरूलाई सुरुमा बचहरङ्ग न्तिचर्कमा लैजर्ा िाँ िो र सचजलो हन्छ ।
उर्ीहरूले बोली चिचकत्सा सुरु गर्न सक्छर्् र न्तिचर्कका चिचकत्सकलाई औषचध आिश्यक छ िा औषचध खार्ु पर्े हर् सक्छ िन्ने
लागेमा उर्ले तपाईौंलाई मर्ोचिचकत्सककोमा जार्े चसफाररस बर्ाउर् सहयोग गर्न सक्छर्् ।
सघन बभिरङ्ग काययक्रम (Intensive Outpatient Programs वा IOP)
हप्ताको धेरै घण्टा, धेरै चदर्सम्म िल्र्े यी कायनक्रमहरूमा स्याहारको उच्च स्तर प्रदार् गछन र मध्यम दे न्तख गिीर लक्षणहरू महसुस
गरे का व्यन्तिहरूको उपिार गर्न यी कायनक्रमहरू तयार गररएको हो । धेरै जसो IOP हरू हप्ताको 3 – 5 पटकसम्म सञ्चालर्
हन्छर्् र सामान्यता प्रत्येक उपिार चदर्को 3-4 घण्टाले लगिग 2-3 मचहर्ासम्म िल्छर्् । तरपचर्, सबै IOP हरू चर्चित सीपहरू
चिकास गरे र सेिाग्राहीको कामकाजको स्तर सुधार गर्े सामूचहक कायनमा महत्त्वपूणन जोि चदएर तयार गररएको छ । लागुपदाथन
दु रुपयोग, खुिाइको समस्या िा मार्चसक समस्या जस्ता चर्चित समस्याहरू (मर्ोिाि, चििा र मार्चसक समस्या) समाधार् गर्े
सामान्यतया चिचिन्न समूहहरू हन्छर्् । तपाईौंका बच्चा कचहलेकाहीँ िा चर्यचमत रूपमा लागुपदाथन प्रयोग गरररहे का छर्् िर्े यो
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सिितः बच्चाको लाचग स्याहारको सबैिन्दा उपयुि स्तर हन्छ । यसै गरी, खुिाइका समस्याहरूका लक्षणहरूसँग जुचधरहे का
व्यन्तिहरूलाई प्राय यो स्याहारको स्तरमा चसफाररस गररन्छ ।
तपाईौंका बच्चा बचहरङ्ग न्तिचर्कमा गइरहे का छर्् तर तपाईौंले आशा गरे अर्ुरूपको सुधार दे न्तखएको छै र् िर्े तपाईौंले अको
कदममा IOP मा जार्ु पर्े हर् सक्छ । यसको ठीक चिपरीत, तपाईौंका पररिारका सदस्यले पचहला कचहले उपिार गराएका छै र्र््
तर उर्ीहरूका लक्षणहरूले सुरक्षाका चििाहरू (उदाहरणको लाचग, उर्ीहरू हचतयार िा आगो माफनत आफैले आफैलाई हाचर्
पुयान इरहे का छर्् िर्ेर तपाईौंले िखनरै थाहा पाउर्ु िएको छ) जन्माइरहे को छ िा उर्ीहरूमा आत्महत्या गर्े िािर्ा आइरहे को छ
िर्े बचहरङ्ग उपिार िन्दा IOP उर्ीहरूका लाचग स्याहारको िर्् उपयुि स्तर हर् सक्छ ।
आृं भशक िे रचाि काययक्रम/आृं भशक अस्पताल िनाय काययक्रम (PCP/PHP)
यो स्तरको हे रिाह IOP र अस्पताल िर्ान कायनक्रम बीिको एउटा िरण हो । यो कायनक्रम आफैले आफैलाई हाचर् पुयानउर्े जोन्तखम
र्िएका तर दै चर्क जीिर्का कामहरू पूरा गर्न अप्ठ्यारो हर्े खालका लक्षणहरू महसुस गरे का व्यन्तिहरूका लाचग तयार
गररएको हो । PCP सामान्यता चदर्को 5-6 घण्टाले हप्तामा 5 चदर् सम्म िल्छ । IOP जस्तै, यो समूहमा आधाररत कायनक्रम हो तर
यसले मर्ोचिचकत्सकको साथमा पाररिाररक काम, व्यन्तिगत कामका साथै औषचधको व्यिस्थापर् पचर् प्रदार् गछन र्् । चबरामीहरूले
सामान्यतया औषधीहरू थपघट गर्े, काम गर्े क्षमता सुधार गर्े, सुरक्षाका चिषयहरू सम्बोधर् गर्े र हे रिाहपचछको उपयुि
योजर्ा बर्ाउर्े जस्ता चर्चित लक्ष्यहरूका लाचग यी कायनक्रमहरूमा 2- 4 हप्तासम्म उपन्तस्थचत जर्ाउँ छर्् । आौं चशक हेरिाह
कायनक्रमका धेरै चबरामीहरू अचल न्तस्थर िएपचछ चसधै ँ IOP मा जार्े छर्् । तपाईौंका बच्चा चिद्यालयमा उपन्तस्थत िइरहेका छै र्र््,
राम्रोसँग काम गरररहे का छै र्र््, अिसादका गिीर लक्षणहरू महसुस गरररहे का छर््, आफैले आफैलाई िोट पुयान इरहेका छर््, िा
चर्यचमत रूपमा आत्महत्याका चििारहरू अचिव्यि गरररहे का छर्् िर्े यो उर्ीहरूका लाचग हे रिाहको सबैिन्दा उपयुि स्तर
हन्छ ।
अस्पताल िनाय
जसरी तपाईौं आफ्र्ो बच्चाले हात िा खुट्टा िाँ िेको अिस्थामा आफ्र्ो बच्चाको चर्कटतम िचिष्यको खतरालाई चलएर चिन्तित
हर्ुहन्छ त्यसरी र्ै उर्ीहरूलाई जाँ िका लाचग आकन्तिक कक्षमा लैजार्ु सबैिन्दा राम्रो कुरा हन्छ । आत्महत्याका कुर्ै पचर् इशारा
िा प्रयासहरू गिीरतापूिनक चलर्ु पदन छ । त्यसकारण, तपाईौंका बच्चाले तपाईौं िा अरू कसैलाई आफूलाई मर्न मर् छ िा आफैले
आफैलाई िोट पुयान उँछु िर्ेको खण्डमा तपाईौंलाई यो स्तरको हे रिाह आिश्यक पर्न सक्छ । बच्चालाई आकन्तिक कक्षमा चलएर
जाँ दा उर्ीहरूलाई सुरुमा अरू कुर्ै रोग िए र्िएको जाँि गररर्ेछ र त्यसपचछ थेराचपस्ट/सामाचजक कायनकतान ले अको िरण के
हन्छ िर्ेर चर्धान रण गर्न उर्लाई जाँ ि गर्े छर्् । धेरै अिस्थाहरूमा आत्महत्याको सोि िएका बालबाचलकाहरूलाई एक हप्ता िा
यस्तै समयािचधका लाचग अस्पतालमा िर्ान हर् चसफाररस गररन्छ । यो चसफाररस िरलाग्दो खालको िए पचर् यो िास्तिमा सङ्कटमा
परे का व्यन्तिको लाचग गररर्े सबैिन्दा राम्रो कायन हो । अस्पताल चित्र िर्ान िएका चबरामीको रूपमा, तपाईौंको बच्चा समूह,
पाररिाररक सत्रमा सहिागी हर्ेछर्् र औषचध व्यिस्थापर्का लाचग उर्लाई मर्ोचिचकत्सकले चर्यचमत रूपमा चर्गरार्ी गरररहर्े
छर्् । तपाईौंको बच्चा अचल बढी न्तस्थर िएपचछ र बच्चाले आफूले आफूलाई हार्ी गर्े जोन्तखम टरे पचछ, तपाईौंलाई फलो अपका
लाचग हे रिाहको कुर् स्तर उपयुि हन्छ िर्ेर चर्धानरण गर्न सहयोग गर्न न्तिचर्चसयर्ले एउटा जाँ ि पूरा गर्ेछर्् ।

अब त्यसपचछ के गर्े ?
तपाईौंले बीमा गर्ुन िएको छ िर्े सबैिन्दा राम्रो काम िर्ेको सुरुमा बीमा कम्पर्ीलाई फोर् गर्ुन हो । फोर् गरे र तपाईौं कस्तो
प्रकारका मार्चसक स्वास्थ्य लािहरू पाउर्ुहन्छ िर्ेर बुझ्र्ुहोस् । तपाईौं तपाईौंलाई ‘पूिनअर्ुमचत’ र्ामको कुर्ै कुरा िाचहन्छ चक र
तपाईौंसँग ‘र्ेटिकन बाचहर’ को किरे ज छ चक छै र् थाहा पाउर् सक्नुहन्छ । तपाईौंसँग यो खालको बीमा छ िर्े तपाईौंको
प्रदायकहरूको रोजाइ धेरै हदसम्म बढ् र्ेछ । प्राय सबै योजर्ाहरूले बचहरङ्ग उपिारका साथै अस्पताल िर्ान लाई समेट्छर्् ।
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तरपचर्, सबै बीमा प्याकेजहरूमा IOP िा PCP लािहरू हँ दैर्, त्यसैले यसको बारे मा सोध्दा राम्रो हन्छ । तपाईौंसँग बीमाले प्रदार् गर्े
लाि छ िर्े बीमा कम्पर्ीबाट र्ेटिकन चित्र पर्े प्रदायकहरूको सूिी खोज्नु होस् जसले तपाईौंले िाहे को हे रिाहको स्तर पू रा गछन ।
एपोइन्टमेन्ट तय गर्ुन अगाभि कायनक्रम िा थेराचपस्ट, सेिाहरूका प्रकारहरू, साथै सुरुका एपोइन्टमेन्टहरू कसरी तय गररन्छ िन्ने
कुराको बारे मा फोर् गरे र प्रश्न सोध्न सौंकोि र्मान्नुहोस् । याद गर्ुनहोस्, प्राचिचधक रूपमा िन्नु पदान तपाईौं आफ्र्ो बच्चाको लाचग
महत्त्वपूणन सेिा खररद गर्े एउटा सेिाग्राही हर्ुहन्छ । यसले अिश्य र्ै तपाईको अर्ुरोध चशष्ट तररकाले प्रस्तुत गर्न सहयोग गछन ।
उदाहरणको लाचग, “मलाई मार्चसक स्वास्थ्य परामशनको बारे मा धेरै कुरा थाहा छै र् र म चशचक्षत सेिाग्राहीको रूपमा यो प्रचक्रयामा
अगाचि बढ् र्े प्रयास गदै छु । तपाईौंहरूले कसरी काम गर्ुनहन्छ िर्ेर बुझ्न म तपाईौंलाई थोरै प्रश्नहरू सोध्न िाहन्छु ।”
मार् ौं तपाईौंको मर्मा पचहल्यैबाट केही प्रश्नहरूको सूिी छ, तपाईौंले यहाँ प्रदार् गररएका केही थप प्रश्नहरू समेट्र् सक्नुहन्छ:

-

मेरो बच्चाले चर्म्न क्षेत्रहरूमा समस्या िोचगरहे का छर््...(छोटकरीमा आफूलाई चिन्तित बर्ाउर्े व्यिहारको बारे मा
बताउर्ुहोस् ) । के तपाईौं मलाई तपाईौं यस्ता खालका समस्याहरू कसरी समाधार् गर्ुनहन्छ िर्ेर बुिाउर् सक्नुहन्छ ?
के तपाईौं परामशन प्रचक्रयामा आमाबाबु (िा अचििािकहरू) लाई सहिागी गराउर्ुहन्छ ?
के तपाईौं पररिारका लाचग थेरापी प्रदार् गर्ुनहन्छ ? तपाईौं कुर्ै कुरा आिश्यक छ चक छै र् िर्ेर कसरी चर्णनय चलर्ुहन्छ ?
मेरो बच्चालाई औषचध िाचहन्छ चक िाचहँ दैर् िर्ेर चर्धानरण गर्न कुर् मापदण्ड प्रयोग गर्ुनहन्छ ?
तपाईौं यस्तो खालको जाँ ि कसकोमा चसफाररस गर्ुनहन्छ ?
बच्चालाई चिद्यालयमा चिशेष बन्दोबस्ती आिश्यक परे को खण्डमा तपाईौं यी कुराहरूको व्यिस्थापर् गर्न सहयोग गर्ुनहन्छ ?
तपाईौंको एपोइन्टमेन्ट ताचलका कचतको सहज छ ? तपाईौं चिद्यालय पचछ/ साँ ि/शचर्बारको चदर् एपोइन्टमेन्टका लाचग
समय चदर् सक्नुहन्छ ?
तपाईौं िा मैले तपाईौं र मेरो बच्चाको सहकायनले राम्रो र्चतजा चर्काल्दै र् िर्ेर चर्णनय गरे को खण्डमा तपाईौं अरू ठाउँ मा
चसफाररसहरू प्रदार् गर्न सक्नुहन्छ ?
तपाईौंले उर्ीहरूलाई प्रारन्तिक एपोइन्टमेन्टको बारे मा पचर् सोध्र्ु पछन : एपोइन्टमेन्ट कसको साथमा पूरा गररर्ेछ,
एपोइन्टमेन्ट हँ दा के हन्छ र एपोइन्टमेन्टको कचत समयपचछ प्रारन्तिक मूल्याङ्कर्का सेिाहरू सुरु हन्छर्् ? सेिाग्राहीको
रूपमा तपाईौंसँग तपाईौंले फोर् गरे को व्यन्तिले तपाईौंका आिश्यकताहरू पूरा गछन र्् िर्ेर चर्चिि हर् पाउर्े अचधकार
हन्छ, त्यसैले यसको बारे मा उर्ीहरूलाई सोध्र्ुहोस् ।

तपाईौंले बीमा चलर्ुिएको छै र् िर्े प्राय काउन्टी िा राज्यहरूले चकशोरचकशोरीलाई काउन्टी र राज्यका कायनक्रमहरू माफनत
सेिाहरू प्रदार् गछन र्् । New Jersey मा यी सेिाहरू प्रदार् गर्े प्रदायक िर्ेको Perform Care हो र चबमा र्गरे का व्यन्तिले
सहयोग पाउर्े सबैिन्दा राम्रो तररका िर्ेको उर्ीहरूलाई फोर् गर्ुन हन्छ । उर्ीहरूलाई फोर् गर्े र्म्बर 877-652-7624 हो ।
उर्ीहरूलाई फोर् गदान , तपाईौंले उर्ीहरूलाई साधारण जार्कारी चदर्ु पछन र बच्चाको र्ाम दतान गर्ुन पछन । तपाईौंलाई एउटा
सङ्ख्या प्रदार् गररर्ेछ, जुर् तपाईौंको दतान र्म्बर हर्ेछ । पचहलो िरण पूरा गरे पचछ, उर्ीहरूले आिश्यकताहरूको मूल्याङ्कर् पूरा
गर्न एकजर्ा परामशनदाता तोक्ने छर्् । यो मूल्याङ्कर्मा एकजर्ा पेशाकमी घरमा आएर तपाईौंको र तपाईौंको बच्चाको अििान तान
चलर्े छर्् र उपिार योजर्ा बर्ाउर् जार्कारी सङ्कलर् गर्े छर्् । यो उपिार योजर्ामा घरमा गररर्े थेरापीहरू, अचििािकत्वमा
सहयोग गर्नका चर्न्ति चर्यचमत रूपमा आउर्े बार्ी व्यहोरा हे र्े सहायक िा सिितः एकजर्ा गुरु (बच्चालाई सामाचजक
समारोहमा चलएर जार्े कोही व्यन्ति) समािेश हन्छर्् । उर्ीहरूले आिश्यकता परे को खण्डमा घर बाचहरका कायनक्रमहरूमा
चसफाररसहरू पचर् प्रदार् गर्न सक्छर्् । आफ्र्ो घरमा अपररचित व्यन्तिहरू आउँ छर्् िन्ने चििाले धेरै अचििािकहरू Perform
Care मा फोर् गर्न अचर्च्छु क हन्छर्् । कृपया यी माचर्सहरू तपाईौंको मूल्याङ्कर् गर्न िा तपाईौंलाई अचतररि तर्ाि चदर् र्िइ
तपाईौंलाई सहयोग गर्न आउर्े पेशाकमी हर्् िन्ने कुरा मर्मा राख्र्ुहोस् । सहयोगको लाचग उर्ीहरूलाई पहँ ि गर्े कुरा िर्ेको
तपाईौंले आफ्र्ो बच्चाका लाचग गर्न सक्ने सबैिन्दा राम्रो काम हो र उर्ीहरूले यो कुरालाई सम्मार् गर्े छर्् । त्यसैले, उर्ीहरूलाई
सहयोग गर्े अिसर प्रदार् गर्ुनहोस् ।

तयार गने व्यक्ति: Dara Gasior, PsyD, Freehold High Focus Centers and
Maureen Underwood का भनर्दे शक, LCSW, SPTS भचभकत्सा भनर्दे शक
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