
  

  पश्चिमी एनएसडब्ल्यू एलएचडी स्पीच पैथोलॉजी ह्यान्डआउट्स क्रिएटिव कॉमन्स एटिब्लयुसन नन-कमर्शियल नो डेटिभ्स 3.0 अनपोिेड लाइसेन्स् अन्तर्ित प्रश्चतश्चलश्चप 

र्नि सक्रकन्छ। श्चसजिनाकताि: एश्चमली डेश्चवस, BSpPath, बाथस्िि सामुदाश्चयक स्वास््य केन्र। फोिोहरू श्चपक्सबेबाि (https://pixabay.com/en/photos/) 

श्चलईएकाहुन् ि CC0 क्रिएटिव कमन्स लाइसेन्स माफि त श्चनिःशु्क उपलब्लध छन्। डेश्चिस, ई ि ‘वेटििंर् फपि स्पीच पैथोलोजी’ िोली। (2018)। श्चिश्चजटििंर् ए स्पीच 

पैथोलोजीिः बाथस्िि, अष्ट्रशे्चलया: पश्चिमी एनएसडब्ल्यू स्थानीय स्वास््य श्चज्ला।  https://wnswlhd.health.nsw.gov.au/Pages/Waiting- For-Speech-

Pathology.aspx बाि प्राप्त। 

 

वाक श्चवशेषज्ञ देखाउँन जाँदा 

पृष्ठ 1 को 1 

 

अपोइन्िमेन्िको दौिान  

त्यसपश्चछ के हुन्छ?  (What happens next) 

 

(Visiting a speech pathologist: What to expect?) 

वाक श्चवशषेज्ञलाई (speech pathologist) दखेाउन जादँा: के अपके्षा र्ने ?   

श्चवशेषज्ञलाई देखाउने (अपोइन्िमेन्िको) समयमा  के अपेक्षा र्ने िने्न कुिा थाहा पाउँदा वाक श्चवशेषज्ञ (speech 

pathologist) सँर् तपाईंले सोध्ने प्रश्नहरू तथा तपाईंलाई लार्ेका श्चचन्ताका कुिाहरू बािे सोच्न ि आफ्नो बच्चालाई तयाि 

र्नि मद्दत र्छि ।  

 

   (During the appointment) 

वाक श्चवशेषज्ञले तपाइँको श्चचन्ताको बािेमा सोध्नेछ ि तपाइँको बच्चाको ईश्चतहासको बािेमा केश्चह प्रश्न र्नेछ। यस्ता प्रश्नहरूले 

श्चनम्न जानकािी सोध्न सक्छ:  

    

वाक श्चवशेषज्ञले तपाईंको बच्चाको जाँच पुिा र्नेछ।  यो कश्चहलेकाँही खेल जस्तो दशे्चखन्छ। वाक श्चवशेषज्ञले वास्तवमा तपाइँको 

बच्चाले उसको पटिश्चचत र्श्चतश्चवश्चधहरू र्दाि कसिी सिंबाद र्छि िने्न हनेेछ। तपाईंको बच्चालाई केश्चह शब्लद बो्न वा श्चचत्रहरू 

दखेाउँन लर्ाउन सक्छ। केश्चह पटिक्षणहरू लामो हुन सक्छ ि यसलाई पुिा र्नि अको अपोइन्मेन्ि आवश्यक पनि सक्छ। वाक 

श्चवशेषज्ञले तपाईंको बच्चाको ओठ, दाँत, श्चजब्रो ि उनीहरूको मुखको पश्चछ जाँच र्नि सक्छ। 

 

 

कश्चहलेकाश्चह वाक श्चवशेषज्ञले तपाईंलाई पश्चहलो अपोइन्मेन्िको बेला तपाईंलाई श्चसफाटिसहरू क्रदन सक्छन् वा उहालँे पश्चहला 

पटिक्षणको पटिणामहरू हनेि आवश्यक ठान्छ। त्यसपश्चछ के हुन्छ िने्न तपाइँको बच्चालाई चाश्चहन ेसेवा ि आवश्यकतामा 

श्चनििि र्छि। सम्िावत हुन सके्न कुिाहरू: 

  

माश्चथ उ्लेश्चखत कुिाहरू सामान्य स्लाह हो ि यो तपाईंको बच्चा ि तपाईंले श्चलएको सेवामा श्चनििि र्छि।  

यक्रद तपाईं श्चनश्चित हुनहुुन्न िन ेकुन ैपश्चन बलेा प्रश्नहरू सोध्नहुोस।् 

 तपाईंको बच्चाको बािे (जस्तै, उनीहरू के र्नि मन पिाउँछन्) 

 तपाईंको श्चचन्ताका मुख्य श्चवषयहरू 

 र्िािवस्था ि जन्म ईश्चतहास  

 बामे सिेको, हहिंडकेो ि पश्चहलो शब्लद बोलेको जस्ता उपलब्लधीहरू (माईलस्िोन) 

 कानको (श्रवण) जाँच, सिंिमण वा कटठनाइहरू  

 यक्रद तपाईंको बच्चालाई खान ेवा श्चपउने समस्या िएको छ क्रक 

 श्चप्र-स्कूल ि प्राथश्चमक स्कूल श्चशक्षा 

 

 पटिक्षण पूिा र्नि वा श्चसफाटिसहरू (पटिणामहरू) बािे छलफल र्नि वा 

तपाईंको बच्चाको सिंबादलाई सहयोर् र्ने िणनीश्चतहरूको बािेमा कुिा र्नि 

अको अपोइन्मेन्ि बनाउने 

 अन्य सेवाहरूको श्चसफाटिश र्ने जस्तै बाल िोर् श्चवशेषज्ञ, श्रवण पिीक्षण, वा 

अन्य स्वास््य सेवाहरू 

 थेिापीको लाश्चर् लाग्न ेप्रतीक्षा समय ि यसमा के हुन्छ िने्न बािेमा वा 

तपाईंको बच्चाको लाश्चर् चाश्चहन सके्न अन्य सेवाहरू बािे छलफल र्ने  

 प्रतीक्षा र्ने वा तपाइँको बच्चा ठूलो िएपश्चछ समीक्षा र्ने 

 

NEPALI 
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