
 

निरे्दशिहरू: 
१. जब कुिै आमा-बाबु/अभििावकहरूले िवजात स्वास््य जााँच गिन  अस्वीकार गर्नि, तब यो फारम सबै भशशुहरूका लागग ििुनपर्न। मूल हस्ताक्षर गररएको प्रनतभलपप भशशुको 
मेडिकल रेकिनमा वा घरमा जन्मको अवस्थामा, जन्मर्दतान अगिकारी द्वारा राखिएको रेकिनमा फाइल गिुनपर्न। 

२. यसको एकप्रनत फोटोकपीहरू भशशुको प्राथभमक हेरचाह प्रर्दायकलाई र िमनन्ट िवजात स्वास््य जााँच कायनक्रममा, P.O. Box 70, 108 Cherry St., Burlington, VT  05402 मा 
पठाउिु पर्न। प्रश्िहरूको लागग कृपया (802) 951-5180 मा फोिको गिुनहोस। 
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नवजात शििु स्वास््य परिक्षण अस्वीकाि सम्झौता REFUSAL TO CONSENT TO NEWBORN SCREENING  
 

म/हामी, ___________________________________________________________________, बच्चाको आमा-बुबा/अभििावक      
आमा- बुबा/अभििावकको िाम  
 

बच्चाको िाम ________________________________________ बच्चाको जन्म भमनत  ____________________________   

 शििुको नाम                                              बच्चाको जन्म भमनत                                                          

जन्न्मएको स्थाि:  _______________________________________                
 जन्न्मएको स्थाि  

हाम्रो बच्चाको स्वास््य अवस्था यस्तो पनि हुिसक्र् जसल ेगर्दान ऊ अशक्त, बबमारी वा उसको मतृ्यु पनि हुिसक्र् िन्ि ेकुरा पररक्षण 
गिनको लागग रगत भलिे कुरामा हामी अस्वीकार गर्ौं। हामीलाई थाहा र् कक प्रारन्भिक परीक्षणको लागग भलईएको िमिूा सन्तोषजिक 
ििए र पररक्षण र्दोहोयानउि ुपिे आवश्यकतालाई सकेंत गर्न। तल सूचीबद्ि ३३ प्रकारका स्वास््य अवस्थाहरुको लागग पररक्षण गररएको 
गथयो। म / हामी बुझ्र्ौं कक िमनन्ट स्वास््य पविागल ेसब ैबच्चाहरुलाई िवजात भशश ुअवगिमा यी स्वास््य अवस्थाहरुको लागग 
परीक्षण गिन भसफाररस गर्दनर्। 
 

3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency (3MCC) 
3-OH 3-CH3 glutaric aciduria (HMG) 
Argininosuccinic acidemia (ASA) 
Beta-ketothiolase deficiency (BKT) 
Biotinidase deficiency (BIOT) 
Carnitine uptake defect (CUD) 
Citrullinemia (CIT) 
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) 
Congenital hypothyroidism (HYPOTH) 
Cystic fibrosis (CF) 
Galactosemia (GALT) 
Glutaric acidemia type I (GA I) 
Hb S/Beta-thalassemia (Hb S/Th) 
Hb S/C disease (Hb S/C) 
Homocystinuria (HCY)   
Isovaleric acidemia (IVA) 
Long-chain L-3-OH acyl-CoA dehydrogenase 
deficiency (LCHAD) 

Maple syrup urine disease (MSUD) 
Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency 
(MCAD)  
Methylmalonic acidemia (Cbl A, B) 
Methylmalonic acidemia (MUT) 
Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) 
Multiple carboxylase deficiency (MCD) 
Phenylketonuria (PKU)  
Pompe disease                                               
Propionic acidemia (PROP) 
Severe Combined Immunodeficiency (SCID) 
Sickle cell anemia (SCA) 
Spinal muscular atrophy (SMA) 
Trifunctional protein deficiency (TFP) 
Tyrosinemia type I (TYR I) 
Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency 
(VLCAD) 
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) 

 
 

 

 

अन्य प्रकारको स्वास््य परीक्षणहरूमा श्रवण समस्याको लागग जााँच र जन्मजात हृर्दय रोगको लागग पल्स ऑक्सीमेट्री समावेश हृर्दय रोग परीक्षण पर्दनर्। 
 

म/हामी लाई सूगचत गररएको र् कक परीक्षणको लागग रगत बच्चाको कुकुन च्चाबाट निकाभलिे र्। 

म/हामी लाई हाम्रो बच्चाको िाक्टर, अस्पताल िभसनग स्टाफ, वा अन्य हेरचाह प्रर्दायकसाँग िवजात भशशु जााँचको बारेमा र्लफल गिे अवसर भमल्यो,  र 
हाम्रा सब ैप्रश्िहरूको सन्तुन्टट पूणन जवाफ हामीलाई दर्दइयो। 

म/हामील ेयो कुरा पनि बुझ्यौ कक यदर्द हाम्रो बच्चालाई यी मध्ये कुिै स्वास््य अवस्था र्, र त्यो स्वास््य अवस्था िवजात भशशु अवगिमा निर्दाि 
गररएको रै्ि, जसको कारणल ेहाम्रो बच्चालाई बौद्गिक अशक्तता र / वा मृत्यु सदहत, िेरै उच्च स्वास््य समस्या हुिसक्र् िन्िेकुरा हामील ेबुझेका र्ौं। 

म/हामी स्वीकार गर्दनर्ौं कक यो फारम हाम्रो बच्चाको मेडिकल रेकिन फाइलमा राखििे र्, र यसको एक-एक प्रनतभलपपहरू हाम्रो बच्चाको स्वास््य हेरचाह 
प्रर्दायक र िमनन्ट स्वास््य पविागमा पठाइिेर्। 

 
______________________________________________________________________________ 
आमा- बुबा/अभििावकको र्दस्तित/सही       भमनत 

    
______________________________________________________________________________ 
 साक्षीको र्दस्तित/सही                                                                                                             भमनत 

मािव सेवा एजेन्सी 
मात ृभशश ुस्वास््य डिभिजि 

पवशेष स्वास््य आवश्यकता िएका बच्चाहरू 

िमोन्ट िवजात भशश ुस्वास््य जााँच कायनक्रम 

 

 
 

Nepali 


