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अभियानकर्मी, कभि र उपन्यासकार जेम्स बाल्डभिनले एकपटक लेख्नुिएको भियो “इतिहास तिगि होइन, िितमान हो । हामी आफ्नो
इतिहास आफूसँगै तिएर तहँड्छ ँ । हामी हाम्रो इतिहास हछ ँ ।”
िामी COVID-19 मिामारीर्ो र्ारणले उत्पन्न जहटल हचहर्त्सर्ीय तथा सामाहजर् समस्यािरूर्ो सामना गरेर अगाहड बढ्दै गदाक, िामी हिशेष स्िास््य
आिश्यर्तािरू चाहिने बच्चा िा युिा भएर्ा सबै भमोन्ट पररिारिरूलाई सियोग पुर्याउने अिसरिरू खोज्छौँ । िामीलाई आशा ् हर् तपाईलें आफ्नो
पररिार र आफ्नो समदु ायबाट सियोग पाइरिनिु ुने् र िामी तपाईलाई
ं यिाौँ CSHN (Children with Special Health Needs) मा िामी एकसाि
भर्मलेर उजजिल इहतिास हनमाकण गनक प्रहतबद्ध रिेर्ो र्ुरा अिगत गराउन चािन््छौँ ।

र्मुख्य कुराहरू:
CSHN/CDC तिकासात्मक मूल्याङकन कायतक्रमसम्बन्धी अपडेटहरू:
िामी जल
ु ाई 1, 2020 मा िाम्रो बहलकङ्टन (Burlington) मा अिहस्थत िाम्रो CSHN हिर्ासात्मर् मल्ू याङ्र्न र्ायकक्रम पनु ः सरुु गने घोषणा गनक पाउौँदा
उत्साहित ्छौँ । िामी बहलकङ्टनर्ो 1 South Prospect Street मा अिहस्थत डा. बेथ फोर्बसक र्ायकरत डेभलपमेन्टल एण्ड हबिेहभयरल पेहडयाहिक्स (DB
Peds) परीिण स्थलमा व्यहि स्ियं उपहस्थत भएर गररने मल्ू याङ्र्न सेिािरू हदन सरुु गने्छौँ । िामीले 108 Cherry Street मा चाौँडै र्ामर्ाजिरू
सचु ारु गने योजना बनाएर्ा ्छौँ र यसै बीचमा िामीले यसलाई चाइल्ड साइर्ाइिी (बाल मनोहचहर्त्सा) मा DV Peds र VCCYF र्ो अहटजम असेस्मेन्ट
हक्लहनर्मा UVMMC साझेदारिरूसौँग थप सिर्ायक गने सिी अिसरर्ो रूपमा देखेर्ा ्छौँ । यी दिु ैले पह्ल्ला िप्तािरूमा व्यहि स्ियं उपहस्थत भएर
गररने आफ्ना मूल्याङ्र्न सेिािरूलाई बढाउौँदै लगेर्ा ्न् ।
यसै क्रममा, िामीले व्यहिगत सुरिात्मर् उपर्रण (PPE) लगाउनमा हिशेषज्ञता िाहसल गरेर्ा ्छौँ । (हक्लयर मास्र्, फे स हसल्ड, हस्नज गाडक, गगल्स र
अन्य धेरै उपर्रणिरू !) िामीले सेिािरू पुनः सुरु गने बारेर्ा योजना र तयारीर्ा सबै चरणिरूमा िाम्रा प्रयासिरूलाई UVMMC तथा VDH लोर्ल
िेल्थसौँग समन्िय गरेर धेरै लाभ उठाएर्ा ्छौँ । िामीसौँग बार (Barre) र रुटल्याण्ड (Rutland) िबिरूमा रिेर्ा चाइल्ड डेभलपमेन्ट हक्लहनर् (CDC)
(बाल हिर्ास हक्लहनर्) फे रर र्हिले खुल्् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म र्ुनै हनहित हमहत ्ै न तर िामीले आगामी िप्तािरूमा यस बारेमा अझ बढी जानर्ारी
पाउने अपेिा राखेर्ा ्छौँ ।
यी चुनछतीपूणक समयिरूमा िरेर् रचनात्मर् सोच, समस्या समाधानर्ा उपाय, िौँसीठट्टा र एर्अर्ाकर्ा लाहग सियोग हनहम्त िाम्रो CDC टोलीलाई धन्यिाद
् र िामीले जानेर्ो र िामीलाई प्यारो लाग्ने र्ाममा फर्ं दासम्मर्ा लाहग तपाईर्ो
ं धैयकता र समझदारीर्ा लाहग तपाईिरू
ं सबैलाई धन्यिाद ् ।
आफ्नो ख्याल राख्नुिोला,
नोरा साबो (Nora Sabo), MSW
चाइल्ड डेभलपमेन्टल हक्लहनर् हक्लहनर्ल म्यानेजर
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स्रोतहरूूः
VT Medicaid: ले राजयर्ो COVID - 19 संर्टर्ालभर स्यािारर्ा हिर्ल्पिरू (च्िाइसेज फर र्े यर), िमाहटर् ब्रेन इन्जयुरी र बालबाहलर्ार्ो
व्यहिगत स्यािारर्ा लाहग एर् िषकसम्मर्ो थप अिहधर्ा लाहग सेिार्ो अनुमहत प्रदान ग्क । मूल्याङ्र्निरू टेहलफोनबाट गनक हमल्ने् (थप पढ्नुिोस्
here) ।
पररिारको आिाज (फ्याभर्मली भ्िाइसेज): नागररर् अहधर्ार, अपाङ्गताप्रहत पूिाकग्रि र पररिार र्े हन्ित स्यािारर्ा बारेमा सबै जानर्ारी पररिारर्ो
आिाज (फ्याहमली भ्िइसेज) website. मा पाउन सहर्न्् ।
बच्चाहरूसँग जाभतका बारेर्मा कुरा गने: बाल रोग हिशेषज्ञ र पररिारिरूबाट मागकदशकन here मा पाउन सहर्न्् ।

फ्याभर्मली स्पटलाइट:
नमस्ते CSHN पररिारजन, िामी हब्रग्स पररिार िछौँ । हिल, नताली र म (अमेहलया !) शेलबनकमा िाम्रा दईु र्ुर्ुरिरू माभररर् र र्ूपरसौँगै बस््छौँ ।
नतालीमा आंहशर् गुणसूत्रीय नक्र्ल (पाहसकयल क्रोमोजोमल डुहप्लर्े सन) ्; उनी आफ्नो दरुु स्त
डुहप्लर्े सन िुने हिश्वमा एर् मात्र अहभलेखीर्ृ त र्े स िुन् । हिगत दश िषकदेहखर्ो जीिन िामीिरूर्ो
जीिनर्ो सबैभन्दा चनु छतीपणू क, तनािपणू क, हृदय हिदारर्, रमाइलो, रोमाञ्चर्, गछरिशाली समय
रहिआएर्ो ्, त्यसैले मिामारी सरुु िुदौँ ा िामी भयहभत भयछौँ र डरायछौँ, तर चाौँडै िामीले "यसलाई बझु ेर
आफूलाई सम्िाल्यछौँ” र योजना बनाउन लाग्यछौँ । यसर्ो अथक िामीले िामी बस्ने हिद्यमान ससं ारभन्दा
फरर् ढङ्गले सोच्यछौँ भन्ने हथयो । िाम्रो तनािग्रस्त, भयहभत हदमागमा िामी आफूलाई सोहधरिेर्ा
हथयछौँ, "हार्मी भचभकत्सकीय रूपर्मा जभटल हाम्रो बच्चाको स्िास््यलाई कसरी बन्दोबस्त
गनेछ ँ र उनलाई कसरी हाभन हनु बाट जोगाउनेछ ँ ? के साप्ताभहक इन्फ्यज
ु न र बारम्बार रगत
भिक्नका लाभग अस्पतालर्मा गइरहनु उनका लाभग सरु भित होला ? के उनका गृह स्याहारकताा
नसाहरू हाम्रो घरर्मा आउन सुरभित होला ? श्रिणहीन र नेत्रहीन बच्चाको रूपर्मा उनले आफ्नो
दूर भििालाई कसरी जारी राख्नेभछन् ? हार्मीर्मध्ये कुनै एक िा दुिैजना भबरार्मी परय ँ िने के
होला ?”
सबैभन्दा पहिला त मैले आफ्नो हचन्ता र डरर्ो व्यिस्थापन गनुक हथयो, त्यसैले मैले समाचार, लेखिरू
पढ्न बन्द गरे,ौँ सामाहजर् सञ्जालमा धेरै पढ्न बन्द गरे ौँ र मैले सीहमत समाचारिरू मात्र िेनक थाले ौँ । मैले
सिी जानर्ारी उपलर्बध गराउन र यसले िामीलाई यिाौँ भमोन्टमा र्सरी असर ग्क भन्ने जानर्ारी माग्नर्ा लाहग नतालीर्ो मेहडर्ल टोलीलाई सम्पर्क गरे ौँ ।
िामी अद्भुत मेहडर्ल टोली पाउौँदा भाग्यशाली मिसुस गरेर्ा ्छौँ, उनर्ो बाल रोग हिशेषज्ञर्ो र्ायाकलयदेहख UVMCH टोलीदेहख उनर्ो BCH
टोलीसम्म, िामी स्यािार, र्रुणा र ज्ञानबाट घेररएर्ा ्छौँ । िामीलाई थािा हथयो हर् अन्य सबै मेहडर्ल र्ुरािरू जस्तै िामी यो एक्लै गनक सक्ने हथएनछौँ ।
िामीलाई सियोगर्ो आिश्यर्ता हथयो । िाम्रो पहिलो र्दम भनेर्ो िाम्रो बाल रोग हिशेषज्ञसौँग र्ुरा गनकु र नतालीसौँग र्ाम गनकर्ा लाहग नसकिरूर्ो
सम्पर्क र्ो जोहखम पयाकप्त रूपमा र्म ् हर् ्ै न भनेर हनधाकरण गनक नसकिरूर्ो सचू ी अध्ययन गनकु हथयो । र त्यो भयो ! िामी िाम्रा नसकिरूबाट अहत

108 Cherry Street, Burlington, VT 05401  802-863-7200  www.healthvermont.gov

सम्पर्क मा रहिरिने, सरु हित रहिरिने

;

हिशेष आिश्यर्तािरू चाहिने बालबाहलर्ा (CSHN) र्ा अपडेटिरू
अङ्क 4, जल
ु ाई 2020
आिश्यर् स्यािार र सिायता पाउन जारी राख्न सक्ने भयछौँ । त्यसपह् अन्य समस्यािरूर्ा बारेमा र्ुरा गरछौँ । नताली जहतसक्दो घरमा बस्दा उनी सुरहित
रिनेह्न् भनेर हनधाकरण गररएर्ो हथयो । हचहर्त्सर्, नसक, मेरो श्रीमानर्ो र्ायकस्थलर्ा मानि संसाधन र्मकचारी र बीमा र्म्पनीिरूसौँगर्ो अनेर्ौं फोन
र्लिरू माफक त िामी साप्ताहिर् इन्फ्युसनिरूलाई घरमा सानक सिम भयछौँ, यद्यहप, गृि इन्फ्युजन सेिािरूले र्ुनै पहन नयाौँ हबरामी भनाक हलइरिेर्ा हथएनन् ।
अब दोस्रो योजनामा, िामी यो आफै ौँ गनक हसक्ने हथयछौँ । िाम्रा िरेर् प्रश्नर्ा लाहग, िामी फरर् ढङ्गले र्सरी अगाहड बढ्ने तर पयाकप्त रूपमा नहजर् रिने
ताहर् बीमा र्म्पनीले भुिान गरररिने अिस्थामा रिोस् भन्ने र्ुरा हनधाकरण गनक धेरै फोन र्ल र ्लफलिरू भए । िामीले रचनात्मर् िुनुपने हथयो, तर तपाई ं
सबै अिगत नै िुनुिुन््, िामी एर् हिशेष आिश्यर्तािरू चाहिने बच्चार्ा अहभभािर् िछौँ र िामीले यो दश िषकदेहख गदै आइरिेर्ा ्छौँ ।
टेहलिेल्थ (TELEHEALTH) ! यो िरदान र श्राप दिु ै िो । तपाईिरू
ं धेरै जसोलाई थािै ्, बच्चार्ो बन्दोबस्त गनक र भचुकअल जाौँचर्ा लाहग आिश्यर्
प्रहिहध जुटाउनु लगभग असम्भि जस्तै िुन्् ! भाग्यिश, बोस्टनर्ो िाम्रो टोलीले यो र्ुरालाई चाौँडै नै बुझ्यो र िामीले समीिार्ा लाहग समय अगािै
तस्िीर र हभहडयोिरू ईमेल गरेर पठाउन सक्यछौँ जसले गदाक यहद नतालीले भाग हलन नचािेमा पहन िामीले िाम्रो भेटलाई सफल, लाभदायर् बनाउन सक्ने
हथयछौँ । यस्ता चुनछतीपूणक समयिरूमा, यसले िामीलाई िाम्रा समुदायिरूमा िुने अद्भुत
चीजिरू मात्र देखाएन, यसले िामीले र्े र्ुरामा सुधार गनुक आिश्यर् ् भनेर पहन
िामीलाई देखाउौँ् । यसले आफ्ना हिचार र रायिरू बारेमा आिाज उठाएर िामी
आमाबाबु/स्यािारर्ताकिरूलाई पररितकन लागू गनक लगाउने् । राजय खुल्ने क्रम जारी
रिौँदा, खोप र/िा उपचार नभएसम्म िामीिरू मध्ये अहधर्ांश घरहभत्र रहिरिन बाध्य
िुने्छौँ । तपाई ंर तपाईर्ो
ं पररिारर्ा लाहग लाभदायर् िुन सक्ने र्े -र्े र्ुरािरू ्न् ?
यहद ती तपाईर्ा
ं लाहग लाभदायर् ्न् भने ती सम्भितः अरूर्ा लाहग पहन लाभदायर्
िुने्न् । आफ्ना प्रदायर् र साथीिरूसौँग आफ्नो आिाज साझा गनुकिोस्, पररितकनर्ा
लाहग सौँधै स्थान िुन्् !

आफ्नो र्था र दृहिर्ोण िामीसौँग साझा गनुकभएर्ोमा हब्रग्स पररिारप्रहत िामी धेरै र्ृ तज्ञ
्छौँ ! यहद तपाई ं हिशेष स्िास््य आिश्यर्तािरू चाहिने बच्चा िा युिासौँगर्ो आफ्नो
अनुभि बाौँड्न चािनुिुन्् भने र्ृ पया CSHN र्ो पररिार साझेदारी संयोजर् ( Family
Partnerships Coordinator) लाई सम्पर्क गनुकिोस्:
charlotte.safran@partner.vermont.gov

हार्मीसँग कुरा गनाुहोस:्
CSHN र्ा र्मकचारी तपाईलाई
ं तपाईर्ो
ं पररिारमा लागू िुन सक्ने सेिािरू सम्बन्धी संसाधन र अपडेटिरूर्ा बारेमा सूहचत गनक प्रहतबद्ध िुनुिुन्् ।

िालर्ा लाहग व्यहि स्ियं उपहस्थत भएर गररने भेटिरूलाई स्थहगत गररएर्ो भए पहन िामी र्े िल एर् फोन र्ल िा ईमेल टाढा ्छौँ । आफ्नो स्थानीय
CSHN Care Coordinator लाई पत्ता लगाउनर्ा लाहग िाम्रो िेबसाइटमा जानुिोस् िा 802-863-7338 मा िामीलाई फोन गनुकिोस् ।
जानकारी र अपडेटहरू यहाँ पाउनुहोसूः् https://www.healthvermont.gov/family/special-health-needs

108 Cherry Street, Burlington, VT 05401  802-863-7200  www.healthvermont.gov

