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क्षिशेष स्िास््य आिश्यर्ता सक्षहतर्ा बालबाक्षलर्ा (CSHN) र्ा
अंर् 3, मे 2020
“तपाईंले गर्न र्सक्र्े कुरा म गर्न सक्छु । मैले गर्न र्सक्र्े कुरा तपाईं गर्न सक्र्ुहुन्छ । एक साथ, हामी महार् कार्नहरू गर्न
सक्छौँ ।"

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेिा मदर टे रेसाले बालबाललका र पररिारहरूको अथक सहयोग गदाागदै सहकायाको शन्तिको महत्त्ि बुझेकी
थथइन ् । हामी भमोतटबासीहरूको स्िास््य र भलाइमा सध
ु ार गने कायालाई ननरतिरिा ददन चाहतछौँ । -- विशेष गरी ती व्र्क्क्तहरू
जोसँग विशेष स्िास््र् आिश्र्कता भएका बच्चा र र्ुिाहरू बस्दछर् ् । गभनार फिल स्कट, स्िास््य आयुति माका लेलभन र अतय
अगुिाहरूले भमोतटका व्यिसाय र स्िास््य सेिाहरू सुरक्षिि रूपमा पुनः सुचारु गने योजना गदै गदाा CSHN का कमाचारीले हाम्रा
पररिारहरूलाई सहायिा प्रदान गने छन ् ।

मुख्य समाचार
•

कृपया एक नछन समय ललएर यो survey पूरा गनह
ुा ोस ् र स्र्ाहार समन्िर् गने बारे मा आफ्ना अनुभिहरू बिाउनुहोस ् ।

•
•

हामी हाम्रो प्रणाली सध
ु ार गनामा सहयोग गना सिेिणको ननिजा प्रयोग गनेछौँ ।
पाररिाररक साझेदार बतने हाम्रो आह्िानलाई विचार गनह
ुा ोस ् (सिेिणमा िेला पाररएको) र साइन अप गनह
ुा ोस ् ।
पररिारहरूको अनुभि हाइलाइट गना, दे ख्न र सेयर गने एक अिसरको रूपमा हाम्रो फ्र्ाममली स्पटलाइट सवु िधा प्रस्िुि गना
पाउँ दा पनन हामी रोमान्चचि छौँ । पष्ृ ठ 2 मा जाकुबबयाक पररिारको बारे मा पढ्नुहोस ् !

श्रोिहरू

भमोन्ट पररिार सञ्जाल: भमोतट सचजालका हाम्रा साझेदारहरू पररिारहरूका लाथग virtual chats आयोजना गदै छन ् । ट्यून इन
गनुह
ा ोस ्, सुतनुहोस ्, कुरा गनह
ुा ोस ् र के कुरा याद राख्नुहोस ् भने िपाईं एतलो हुनुहुतन ।
खााँचोमा परे काहरूका लागग खार्ा वितरण: मे मदहना भर खाँचोमा परे काहरूलाई भोजन वििरण गररनेछ । खानामा FEMA खाना
बाकसको साथसाथै खाद्य सामग्री, कुखुरा र दग्ु ध उत्पादनहरू समािेश गररतछ । वििरण िाललकाको लाथग here मा न्तलक गनह
ुा ोस ् ।
फ्र्ाममली भ्िइसेज ्: नागररक अथधकार, अपाङ्गमाथथ पूिााग्रह र पररिार केन्तिि स्याहारको बारे मा जानकारी सबै फ्यालमली भ्िइसेज

website. मा पाउन सफकतछ ।

हामीसँग कुरा गनह
ुा ोस ्
CSHN का कमाचारी िपाईंलाई िपाईंको पररिारमा लागू हुन सतने स्रोि र सेिाहरूमा आएका अपडेटका बारे मा जानकारी प्रदान गना

प्रनिबद्ध छन ् । व्यन्तिगि रूपमा भेटघाट गने कायालाई अदहले स्थथगि गररएिा पनन, हामी एकै िोन सम्पका िा ईमेलमा उपलब्ध हुनछ
े ौँ
। िपाईंको स्थानीय CSHN Care Coordinator का बारे मा पत्ता लगाउन हाम्रो िेबसाइटमा जानुहोस ् िा हामीलाई 802-8637338 मा कल गनह
ुा ोस ् ।
हाम्रा अद्र्ािगिकहरूका बारे मा जार्कारी मा पाउर् सक्र्ह
ु ु न्छ । www.healthvermont.gov/family/special-health-

needs
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फ्यालमली स्पटलाइट
जाकुबबयाक पररिार
मेरो नाम आइररन जाकुबबयाक हो र मेरा श्रीमान ् फिस र मेरो 13
िर्षीय छोरा राइली छन ् जसमा एकदमै दल
ा जीन उत्पररििान
ु भ
(म्युटेसन) छ । यस उत्पररििानलाई KCTD7 को रूपमा थचननतछ र
राइली अमेररकाभर आठ मालमलामध्ये मध्ये एक हुन ् । संसारभर
30
भतदा
मालमलाहरू
Covid
19कम
महामारीको
यस छन
खास् । समयमा, हामी आिजाि
भइरहने भिनबाट जम
ू / टे तनोलोजीमा सरे का छौँ ।

Covid भतदा पदहले, हामीले हप्िामा 5-6 ददनका लाथग राइलीका
लाथग नसा िा स्याहारकिाा राखेका थथयौँ । राइली हप्िामा दई
ु चोदट
व्यािसानयक, बोली र शारीररक थेरापी प्राप्ि गथे र हप्िामा पाँच
ददन स्कूल जातथे । पनछल्लो छ िर्षासम्म राइलीले सबै घरमा
आधाररि
सेि
ाहरूरप्राप्ि
गरररहेखररद
का छनगने
् । पररपाटीबाट फकराना
हामी बादहर
जाने
सरसामान
सामान लगायि सबै कुरा अनलाइन अडार गने अिस्थामा प्रिेश
गरे का छौँ । प्रत्येक सप्िाहति, हामी सिारीमा जातछौँ (कुनै विशेर्ष गतिव्य बबना) ! िाफक राइली र म घरबाट बादहर ननतलन
सतदछौँ । म जुममा केही अलभभािक समूह भेलामा सहभागी हुने प्रयास गदा छु, िर एक सामान्जक व्यन्तिबाट एक अलग
रहे को व्यन्ति बतन गाह्रो भएको छ । फिस ननरतिर ग्रीन
माउतटे न पािरमा काम गरररहे का छन ् । िपाईं कल्पना गना
सतनुहुतछ, फिस घर आउँ दा राइलीलाई सुरक्षिि राख्न हाम्रो
पररिारले ठूलो मेहनि गरे को छ ।
मेरो लाथग सब भतदा कदठन कुरा भनेको यो कदहले अति
हुतछ भतने थाह नहुनु हो । यदद िुिान आयो भने हामी

सबैलाई थाहा हुतछ, त्यो कदहले समाप्ि हुतछ िर यसमा
मलाई लाग्छ, यसको कुनै अति दे खखँदैन ।
हाम्रो फ्यालमली स्पटलाइटमा स्थान पाउन,
कृपया सम्पका
गनुह
ा ोस ्ःcharlotte.safran@partner.vermont.gov
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