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विकासशील अपेक्षाहरू  

80% मस्तिष्क विकास जीिनको 
पहहलो िीन िर्षमा हुन्छ! 

 

अमेरिकी बालबाललका एकाडमेी ि िोग ननयन्रण ि िोकथाम केन्रद्िािा प्रत्येक बच्चाले बाह्र 
महहनासम्ममा हालसल गनुष पने उमेि सम्बन्धी िथ्याङ्कहरू उल्लेख गिेको छ। 

 
विकासशील परिििषनहरु अधधकाांश बच्चाहरूले केही ननस्चचि उमेिमा गनष सक्छन।् यी 
सांिेदनशीलिाको साथ हेनष सककन्छ; जतिै प्रत्येक बच्चा  उनको आफ्नै क्षमिामा विकास हुन्छ। 
बच्चा बबना कुनै कौशल नलसकी सही मागषमा हुन सक्छ। यहद िपाईको बच्चाको लाधग प्रगनि 
िा हिलाइमा कुनै धचन्िा छ भने अलभभािकले मध्यतिा गदै आफ्नो बच्चाको डाक्टिलाई सचेि 
गिाउनुपदषछ। 

िपाईको बच्चाले के गनुषपछष? 

  भाषा र सचंार विकास 

  सिल मौखखक अनुिोधहरूको जिाफ हदन्छ 

  सिल इसिाहरु प्रयोग गदषछ, जतिै "हुुँदैन" को लाधग टाउको हल्लाउुँछ। 
  टोनमा परिििषनसुँगै बबषिाउुँछ। 
  "दादा" ि "मामा" ि "ओ-ओ!" भन्छ। 
  साधािण शब्दहरू िा छोटो िाक्याांशहरू दोहोयाषउने प्रयास गदषछ। 

 

सामाजिक / भािनात्मक विकास 

  आमाबाबु / अलभभािकहरूले छोड्दा रुन्छ। 

  अपरिधचिसुँग सिकष िा 
  केहह परिस्तथनिहरूमा डिाउने हुन सक्छ। 
  मनपने ितिुहरू / खखलौनेहरू छन।् 
  आमा ि / िा ननयलमि हेिचाहकिाषलाई अन्य व्यस्क्िहरू भन्दा प्राथलमकिा हदन्छ। 
  केहह परिस्तथनिहरूमा डिाउन सक्छ। 
  ध्िनन िा इशािाहरू दोहोयाषउुँछ। 
  आफैँ  खान्छ 

  िपाईलाई ककिाब िा खखलौना थमाएि पढ्ने िा खेल्ने समय लमलाउुँछ। 
  लुगा लगाउुँ दा हाि िा पैदल वितिाि गिी मद्दि गदषछ। 

अमेरिकी बालबाललका एकाडमेीले सबैको 
लाधग विकासशील ि व्यिहारिक 
पिीक्षणको लाधग लसफारिस गदषछ: 

    ९ महहना 
    १८ महहना 
    २४ िा ३० महहना 

 

ससफाररस गररएका 
विकासशील परीक्षण 

उपकरणिरू: 
  उमेर र चरणिरू 

 प्रश्नािली (एएसक्यू-३) 
   असभभािकको विकासशील 

अिस्थाको मूलयांकन 
(पीईडीएस) 

   असभभािकको विकासशील जस्थति 
- विकासशील पररिितनिरु 
(पीईडीएस-डीएम) 

   ब्रिग्यान्स जस्िन्स 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ससफाररस गररएका एप्स: 

 
CDC’s Milestone Tracker 
Daily Vroom BabySparks 
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         संज्ञानात्मक विकास (ससक्ने, सोच्न,े समस्या समाधान गने क्षमिािरू) 
 

  धेिै िरिकाले ितिुहरू बािे खोज गदषछ (हल्लाउुँ दै, ठटाउुँ दै, फ्याुँक्दै, खसाउुँ दै) 
  ितिुहरू सस्जल ैफेला पाछष। 
  आिचयकिाहरू / चाहनाहरू पहहचान गनष सचूक औांला प्रयोग गदषछ। 
  शब्द उचािण गदाष सही धचरलाई हेछष / सांकेि गदषछ। 
  अन्य माननसहरूको इशािा नकल गदषछ। 
  सही िरिकाले दैननक ितिुहरू प्रयोग गछष (कपबाट वपउने, कपाल ब्रश गने, दाुँि ब्रश 

गने, फोन डायल गने) 
  एक-चिण ननदेशनहरू पालना गदषछ (बल खोज्ने, ब्लक वपक अप गने) 

 
शारीररक विकास (ग्रस मोटर)  

  हाि ि घुुँडाहरूको सहिा ललएि आफ्नो शिीि सुति ि सािधानीपूिषक साने ि बामे सछष। 
  मद्दि बबना आफैँ  बतन सक्छ। 
  उलभन माधथ उठाउुँछ। 
  फनीचिमा समाएि हहुँड्छ। 
  बबना मद्दि एक्ल ैउलभन सक्छ। 
  बबना मद्दि दईु िा िीन चिणहरू हहुँड्न सक्छ। 

 
फाइन मोटर विकास 

  एक पकडको प्रयोग गदषछ (सचूक औांला ि बुिी औांला) अांठयाउनु, जब आफैँ  
खान्छ। 

  दईुिटा ितिुहरू ठोक्छ। 
  ितिुहरू भाुँडामा िाख्न ेि ननकाल्ने गदषछ 

 ितिुहरू उसको पकडबाट खुसीसाथ छोड्ने गछष। 
  सूचक औांलाले घोच्ने/सांकेि गछष। 
  नछटो लेख्न ेनाकल प्रयास गछष। 

 

मैले मेिो बच्चाको डाक्टिसुँग के भन्नुपछष? 

प्रत्येक बच्चा आफ्नै िरिकामा विकलसि हुन्छ। िपाईको बच्चाले कुनै पनन कौशल लसक्न ननस्चचि 
कनि समय लाग्छ भन्न असम्भि छ। यहद िपाईको बच्चाले सम्भाविि विकासशील हिलाईको 
ननम्न सांकेिहरू देखाउुँ दछ भने िपाईलाई िपाईको बालबाललकाको धचककत्सकलाई सम्पकष  गनुषपछष। 

  बामे सदैन 

  बामे सदाष शिीिको एक पक्ष नघसाछष। 
  समधथषि हुुँदा खडा हुन सक्दैन। 
  उसले हेरििहुँदा लकुाउने ितिुहरूको खोजी गदैन। 
  एकल शब्दहरू ("मामा" िा "दादा" िा "बाबा") उचािण गनष सक्दैन। 
  इशािाहरू प्रयोग गनष लसक्दैन, जतिै हाि िा टाउको हल्लाउने। 
  ितिुहरू िा धचरहरूलाई सांकेि गदैन। 
  कौशलहरु गुमाउुँ दछ जुन उनले एक चोहट दक्षिा प्राप्ि गिेको धथयो। 

 

िपाईको बच्चालाई ससक्न र 
िदृ्धध गनत मद्दि गनत 
सकारात्मक असभभािक 

सुझाििरु 

 
हदनभरि िपाईको बच्चासुँग कुिा गनुषहोस।् 
उनीहरूलाई दैननक िाललकाहरू लसक्न 
मद्दि गनष िखणषि शब्दहरू प्रयोग 
गनुषहोस।् उदाहिणको लाधग, "आमाले कपाल 
ब्रश गनष निम्रो ब्रश प्रयोग गदै हुनुहुन्छ।" 
 

िपाईको बच्चाको साथ हिेक हदन 
पढ्नुहोस।् िपाईको बच्चालाई पषृ्ठहरू 
पल्टाउन हदनुहोस ्ि िपाईले देख्न ेधचरहरू 
नामकिण गनष पालो ललनुहोस।् 
निनीहरूलाई ककिाबमा धचरहरू प्रयोग गिेि 
कथालाई बिाउन मद्दि गनुषहोस।् 
 

िपाईको बच्चाले आिाज िा  हल्ला गदाष 
जिाफ हदनुहोस।् यसले उसलाई 
कुिाकानीको लाधग भार्ा प्रयोग लसक्न 
मद्दि गनेछ। 
िपाईको बच्चाको साथ गीि गाउनुहोस ्ि 
नतृ्य गनुषहोस।् 
 

िपाईको बच्चालाई आफ्नो 
अांगालोमा ललएि समय 
बबिाउनुहोस।् 
 

आफ्नो बच्चाको प्रशांसा गनुषहोस ्ि 
उसलाई धेिै माया ि हेिविचाि गनुषहोस।् 
 

आफ्नो बालबाललकालाई पेपि ि के्रयन्स 
हदनुहोस ्ि उनीहरुले धचर बनाउन खलुा 
छोडी हदनुहोस।् 
 

ब्लकहरू, सेप सटसष िा उपयुक्ि 
पजल्स प्रयोग गिेि िपाईको 
बालबाललकासुँग खेल्नुहोस।् 
 

खखलौनाहरू लकुाउनहुोस ्ि िपाईको 
बच्चाहरूलाई फेला पानष लगाउनुहोस।् 
 
"वपक-ए-बू जतिा" खेल खेल्नुहोस।्
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