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                                                                                       २४ महिना पगेुका 
 
 
 
 
 
 
 
 

विकासशील अपेक्षाहरू 

80% मस्तिष्क विकास जीिनको 
पहहलो िीन िर्षमा हुन्छ! 

 

 

अमेरिकी बालबाललका एकाडमेी ि िोग ननयन्रण ि िोकथाम केन्रद्िािा प्रत्येक बच्चाले चौबबस 
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 

 

  कुनै ितिु िा धचरको नाम भन्दा देखाउँछ। 
  परिधचि व्यस्क्ि, ितिुहरू ि शिीिका भागहरूको नाम जान्दछ। 
  धेिै एकल शब्दहरू भन्छन।् 
  सिल िाक्याांशहरू / दईु देखख चाि शब्दहरूको छोटो िाक्य प्रयोग गदषछ। 
  सिल ननदेशनहरू पालना गछष। 
  अन्य कुिाकानीहरूमा सुनेका शब्दहरू दोहोयाषउँछ। 

 

 

सामाजिक / भािनात्मक विकास 

  अरूको व्यिहािलाई अनुकिण गदषछ। 
  अन्य बच्चाहरुसँग िहन िमाइलो मान्छ। 
  बढ्दो तििन्रिा देखाउँछ। 
  अचेि व्यिहाि देखाउन सुरु गछष। 
  छुट्याउने/छुहटने डि देखाउँछ। 

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 

अिस्थाक 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, सोच्ने, समस्या समाधान गने क्षमिािरू) 

  ितिुहरू सस्जल ैफेला पाछष। 
  ितिुहरु आकाि ि कलिको आधािमा छुट्याउँन सुरु गछष। 
  मेक-बबललि खेल सुरु गछष। 
  परिधचि गीि ि पुतिकहरूबाट िाक्य ि िाइमहरु पूिा गदषछ। 
  ४ िा थप ब्लकहरूको टाििहरू बनाउँछ। 
  दईु-चिण ननदेशनहरू पालना गछष (बल उठाउने ि टोकिीमा िाख्न)े 
  ितिीि ि पुतिकहरुमा सामान्य ितिुहरुको नाम भन्छ (बबिालो, कुकुि, सयूष) 

शारीररक विकास (ग्रस मोटर) 
  एक्ल ैहहँड्छ। 
  हहँड्दा खखलौना डोयाषउँछ। 
  ठूलो िा धेिै खखलौनाहरु हहँड्ने बेला बोक्छ। 
  कुद्न सुरू गछष। 
  कुकुष च्चा उठाएि हहँड्छ। 
  बल लाि हान्छ। 
  बल टाउको भन्दा माधथ फ्याकँ्छ। 
  बबना मद्दि फनीचिबाट माधथ ि िल गदषछ। 
  लसांडीमा समािेि माधथ िल हहँड्छ। 

फाइन मोटर विकास 

  तििन्रिा रुपमा लेख्छ। 
  बनाउँछ िा लसधा िेखाहरू ि सकष लहरू कवप गछष। 
  सामग्रीहरु खण्ड गनष कां टेनि घुमाउँछ। 
  बिी एउटा हाि प्रयोग गदषछ। 

मैले मेिो बच्चाको डाक्टिसँग के भन्नुपछष? 

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

 

  अठाि महहनामा हहँड्न सक्दैन। 
  धेिै महहनाको हहँडाइ पनछ कुकुष च्चा-पैदल हहड्ने िाचँा विकास गनष असफल हुन्छ, िा 

केिल कुकुष च्चामा हहँड्छ, िा स्तथि कदम छैन। 
  कम्िीमा पन्र शब्दहरू अठािह महहना सम्ममा बोल्न सक्दैन। 
  दईु-शब्द शब्दिलीहरू प्रयोग गदैन। 
  सामान्य ितिुहरूसँग के गने भन्ने थाहा छैन (टूथब्रश, फोन, काँटा, चम्मच) 
  अरुको गनिविधधहरु िा शब्दहरू नकल गदैन। 
  सिल ननदेशनहरू पालना गदैन। 
  पाँग्रा भएको खखलौना धकेल्न सक्दैन। 
  ऊसँग पहहला भएको कौशल गुमाउँछ। 

 िपाईको बच्चालाई ससक्न र 
िदृ्धध गनत मद्दि गनत 
सकारात्मक असभभािक 

सुझाििरु 

 
 

आफ्नो बच्चाको लाधग दैननक पढ्नुहोस।्  
िपाईको बच्चालाई साधािण ितिुहरू, 

शिीिका अङ्गहरुको नाम ि जनाििहरू 
पहहचान गनष लसकाउनुहोस।् 
आफ्नो बच्चाहरुलाई आकाि, िङ्ग िा फामष 
एननमल्स सम्बन्धी पजलमा मद्दि 
गनुषहोस।् िपाईको बच्चाले यो ठाउँमा 
िाख्छ जब प्रत्येक टुक्राको नाम हदनुहोस।् 

िपाईको बच्चालाई ब्लकहरूसँग खेल्न 
प्रोत्साहन गनुषहोस।् टािि ननमाषण गने  ि 
भत्काउने खेलमा पालो ललने गनुषहोस।् 
िपाईको बच्चालाई िोका ि ड्रयिहरु खोल्न 
मद्दि माग्नुहोस।् 
 

िपाईको बच्चालाई िोका ि कम दिाज 
खोल्न मद्दि पुयाषउनुहोस;् उनीहरूलाई 
पुतिकको पानाहरु पल्टाउन हदनुहोस।् 
उसले सरुु गने शब्दहरूमा आफ्नो बच्चासँग 
कुिा गिेि भार्ा विकास गनष मद्दि 
गनुषहोस।् उदाहिणका लाधग, यहद िपाईको 
बच्चाले "बाबा" भन्छ भने, िपाई जिाफ हदन 
सक्नुहुन्छ, "हो, निमी सही छौ - त्यो एक 
बोिल हो। " 
 

उसलाई आफैँ  लगुा लगाउन ि खान 
मद्दि गिेि आफ्नो बच्चाको बढ्दो 
तििन्रिालाई प्रोत्साहन गनुषहोस।् 
 

सामदुानयक तथानहरू जतिै धचडडयाघि िा 
सांग्रहालयमा गएि िपाईको बच्चाहरूको 
स्जज्ञासा ि साधािण ितिुहरू पहहचान गने 
क्षमिालाई प्रोत्साहन हदनुहोस।् 
 
आफ्नो बच्चालाई पाकष मा लानुहोस ्ि 
निनीहरूलाई कुद्न ि चढ्न हदनुहोस।् 
िपाईको बच्चाको साथ बल खेल्नुहोस।् 
 

के्रयन्स, पेन्ट ि पेपि प्रयोग गिेि 
िपाईको बच्चाको साथ कला 
परियोजनाहरू गनुषहोस।् 
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