
   

 
 
 
 
!व#भर ५ म(े १ जनालाई 0ड2े34आ छ !  

0ड2े34आ भनेको के हो ? 

!ड#े%&आ सबैभ,ा सामा/ अ1यन अस4मताह7 म1े एक हो । !ड#े%&आ भएका मा<नसह7मा धेर ैखूबीह7 
BCन्, तर उनीह7मा पGन HसIे अJKाHशत समMा BC । यी क!ठनाइह7 PQRको बुTU वा Jेरणासँग सZ[\त 
छैनन् । !ड#े%&आ भएका बालबा<लकाले पGन HसI स_छन् । प!रवार, आर`aक बाbावcाका Hश4कह7, वा 
dकeरगाटgनका Hश4कह7ले Jायः सबभ,ा प!हले बालबा<लकालाई dवjालयमा कुरा गनk वा HसI गाlो परकेो 
mाल गनुkBC ।  बnालाई !ड#े%&आ BनसIे सaाdवत ल4णह7मा 1ान oदनु महTपूणk BC । !ड#े%&आ 
भएका बालबा<लकाले ल4णह7का कुनै प<न <मrण देखाउन स_छन् । यjdप कुनै एक ल4णले तपाsको बnालाई 
!ड#े%&आ छ भनेर अथk लगाउन <मuैन, यoद तपाsलाई Qचwाह7 लागेको छ भने, तपाsका बnाको Hश4कसँग कुरा 
गनk महTपूणk BC । 

मेरो ब;ालाई 0ड2े34आ <नस>े स?केतहA के-के <न् ? 

!CDूल 
• बोxन HसIेमा !ढलाइ 
• शzह7को उnारण गनk चुनौती Bनस_छ 

("|ागेटी" भ}ुपनgमा "पु~गेटी") 
• <नरwर "बnा बोली" 

• Hशशु-क4ाका बालगीत तथा लयह7 स�झन गाlो Bन 
स_छ 

• अ4र / स�mाह7 भ} गाlो Bने 
• 1ानमा रा� गाlो Bने कथाह7 भ} 

 
!कFरगाटIन -दोKो Lेड 
• अ4र वा अ4र-संयोजनह7 �<नसँग न<मxने 
• dबरालो, न&ा र /ाप ज�ा सामा/ शzह7 

<नकाxन उnारण गनk गाlो Bने 
• आमाबुवा वा सहोदरह7मा पठन समMाह7को 

इdतहास 

• dव�ार ैपGने, शzह7 गलत त!रकाले पGने वा 
अ<भPQR dबना पGने 

• अQघ/पQछ, दायाँ/बायाँ, आoद ज�ा जोडीह7मा �म 
Bने। 

 
तेKो-पाँचP Lेड 
• शzह7 उnारण गनk नसकेको कारणले 

dतनीह7को अनुमान लगाउने 
• यoद ठूलो �रमा प!ढयो भने पाठबार ेJ�ह7को 

उ�र रा�री oदने 

• शzह7 सही त!रकाले उnारण गनk गाlो (ज�ै, 
"�ागाHजन" को स�ा "�ाHजHजन") Bने 

• लेखन बारZार !ह�ेमा ग�ी गद� चुनौतीपूणk Bन 
स_छ 

• सरल छोटा शzह7 छा�ने वा गलत पGने 

     
ओहायोका प(रवारह+का ला-ग (ड0े23आ 5ोत माग8दश8न 

     से#े$र २०२२ 



छैठP-बाSP Lडे 
• dव�ार ैपGने र oद� Bने; पGन मन नगनg 
• Jायः साना शzह7 छो�ने वा ठूलो �रमा पGदा 

लामा शzह7को अंश नै छो�ने 
• खाली ठाउँ भनg वा छोटो उ�र भएका अ/ 

J�ह7भ,ा धेर ैछा}े उ�र भएका J�ह7लाई 
Jाथ<मकता oदने 

• dवदेशी भाषा HसIु चुनौती Bन स_छ 
• त�, सूची वा <नदgशनह7 स�झन गाlो Bनस_छ  

 

 

ओहायोमा ब;ालाई 0ड2े34आका लVणहAका लाXग कसरी जाँच ग0रZ ?  

शै#$क वष( २०२३-२४ मा, ओहायोका 3व4ालयह6ले 3क8रगाट<नदे?ख तेBो क$ाह6मा CडEेFGआका 
चेतावानी सLकेतह6का लाMग सबै बालबा#लकाह6को जाँच गन< छन् । पCरवारह6 (वा पCरवारको अनुम3त 
पाएका Xश$क/Xश#$का) ले क$ा ४ दे?ख ६ मा प#न CडEेFGआ जाँचका लाMग अनुरोध गन( स[छन् । 
शै#$क वष( २०२३-२०२४ पMछ, सबै 3क8रगाट<नका 3व4ाथ]ह6लाई _`ेक वष( CडEेFGआको जाँच गCरने छ 
र aेड १ दे?ख ६ का लाMग भने यdद उनीह6लाई पCरवार (वा पCरवारको अनुम3त भएको Xश$क/Xश#$काfारा) 
fारा अनुरोध गCरएको खgमा प#न जाँच गCरनुपछ(  । यdद तपाhको बiाको जाँच गCरj र 3व4ालयले 
CडEेFGआका ल$णह6 पCहचान गछ(  भने, तपाhले आlो बiाको 3व4ालयबाट सूचना पाउनु nने छ । 
`सपMछ तपाhको बiालाई थप गCहरो जाँच गन< मा#नस dदइने छ र उनीह6का Xश$कह6ले क$ाकोठामा 
थप सहायता dदन थाqनु nने छ । यसलाई "संरचना गCरएको सा$रता #नद<शन" भ#नj ।  

यdद तपाh आlो बiा CडEेFGआको जो?खममा छ 3क छैन भनेर जाs आlो बiाको 3व4ालयमा जाँच 
गCरयोस् भनेर अनुरोध गन( चाहनुnj भने नमूना जाँच अनुरोध पt फेला पान( ओहायो राvwा3प पCरवार 
संलxता केDको वेबसाइटमा जानुहोस् । 

3व4ालयह6ले CडEेFGआको #नदान उपलz गराउँदैनन् । CडEेFGआको #नदान गन( {ाय-ुमनो3व|ानी 
वा वाचन-भाषा }ाथोलोXज~ ज�ा यो� _दायक आव�क पछ(  । तपाhको 3व4ालयका �ानीय 
XसफाCरसह6 nन स[छन् । 

य[द मेरो ब;ालाई 0ड2े34आ छ भ\े पु^_ भएको छ वा 0ड2े34आ भएको शंका छ भने !वcालयमा के 
प0रवतdन <ने छ ?  

यdद तपाhको बiालाई CडEेFGआ छ भsे पु?� भएको छ वा CडEेFGआ भएको शंका छ भने 3व4ालयले 
शै#$क 3वषयह6मा क$ाकोठामा सहायता उपलz गराउने छ । CडEेFGआ भएका बiाह6 `ही क$ामा 
प�ने छन् जुन क$ामा पCहले पCढरहेका #थए । तपाhको बiालाई पढाइमा सहयोग गन( 3व4ालयले के 
गCररहेको छ भsेबार ेतपाhलाई जानकारी dदने छ ।  



CडEेFGआ भएका धेर ै3व4ाथ]ह6 वा जसलाई CडEेFGआ भएको शंका छ, उनीह6लाई 3वशेष Xश$ा 
सेवाह6 आव�क पद�नन् । यdद उनीह6लाई थप सहयोग चाCहj र 3वशेष तथा ल#$त #नद<शनह6 पाएपMछ 
अझै प#न गा�ो भइरहेको छ भने औपचाCरक 3वशेष Xश$ा मू�ाLकनका लाMग अनुरोध गCरनुपछ(  । 
पCरवारह6ले आlो बiाका Xश$क र/वा _धाना�ापकलाई #ल?खत अनुरोध पठाएर 3वशेष Xश$ा _3�या 
थाqन स[छन् । नमुना मू�ाLकन अनुरोध पt फेला पान( ओहायो राvwापी पCरवार संलxता केDको 
वेबसाइटमा जानुहोस् । ओहायो Xश$ा 3वभागसँग पCरवारह6का लाMग मू�ाLकन अनुसूची छ, जुन 3वशेष 
Xश$ा _3�या सु� गदा( चाCहने चरणह6को समयसीमा हो । 

मेरो ब;ा स?घषd गदg <नु<Z । म उनीहAलाई घरमा कसरी मjत गनI ? 

तपाhको बiालाई #न:शु� र उपयु� साव(ज#नक 
Xश$ा _दान गनु( 3व4ालयको काम हो र तपाh तथा 
तपाhको पCरवार तपाhको बiाको 3व4ालयको 
महTपूण( साझेदार nनुnj । तपाhले आlो बiाको 
Xश$कलाई 3व4ालयले तपाhको बiालाई के 
Xसकाइरहे़को छ `ोसँग मेल खाने घरमा के गन( 
स3कj भनेर 3वचारह6 माx स�ुnj ।  

मैले मेरो ब;ालाई 0ड2े34आबार ेके भ\ुपछd  ? 

_`ेक पCरवारले आlो बiासँग CडEेFGआबार ेकुरा गन( फरक तCरका अपनाउँछन् । तपाhका #न�� यहाँ 
केही सुझावह6 छन् । CडEेFGआ भएका सफल wM�ह6का उदाहरणह6 सुsु बiा तथा वय�ह6का 
लाMग _ेरणादायी nन स[छ । 

सकारा�क रहन महTपूण( nj। तपाh भs स�ुnj, "हा�ो म��� मांसपेशी ज�ै हो र हामीले `सको 
वृ��मा म�त गन( _योग गन< अ�ास गनु( आव�क nj । म 3तमीलाई माया गछु( , म यहाँ म�त कै लाMग छु र 
`सैगरी 3त�ा Xश$कह6 प#न nनुnj ।"  

वा, तपाh "3व4ालयमा उनीह6को समय कM को कCठन भइरहेको छ? भनेर प#न भs स�ुnj म यस 
3वषयमा 3त�ा Xश$कह6सँग कुरा गन< छु । हामी सबै फरक तCरकाले Xस�े छ¡ । हामी तपाhले कसरी 
रा�ोसँग Xस�ु nने छ भनी प ा लगाउने छ¡।” वा, "CडEेFGआ भनेको तपाhको म���लाई ¢#नह6सँग 
अ$रह6 #मलाउन गा�ो भएको nन स[छ । 3त�ा Xश$कले 3तमीलाई गा�ो भइरहेको कुरामा 3तमीसँग काम 
गनु( nने छ र हामी ती कुराह6म�े केही घरमा प#न सँगै _यास गन( स[छ¡ ।" 

  

हामी सबै फरक 
त,रकाले /स0े 
छ2 । हामी तपा5 
कसरी सबैभ7ा 
रा8री /स0 

जा:ु<= भ:े 
प>ा लगाउन 
गइरहेका छ2 । 



म 0ड2े34आ र ओहायो DूलहAबार ेथप जा\ कहाँ जा\ सlछु ? 

सध£ ज�ो, तपाhको पCहलो तथा उ¤ृ� Bोत तपाhको बiाको 3व4ालय हो । ओहायोका हा�ा Xश$कह6लाई 
सबै 3व4ाथ]लाई सहयोग गन( उ¤ृ� #नद<शना�क रणनी3तह6को ता#लम dदइँदैछ । अ6 उ¤ृ� Bोतह6 
अ¥रा?¦य CडEेFGआको ओहायो शाखा तथा Understood.org nन् । तपाh ओहायो 3व4ालयह6मा 
CडEेFGआ सहायताबार ेसबैभ§ा नवीनतम माग(दश(न र Bोतह6का लाMग ओहायो Xश$ा 3वभागको 
वेबसाइटमा प#न जान स�ुnj । यdद तपाhलाई आlो बiाको 3व4ालयमा काम गन< _3�याबाट 
गXु¨रहेका अ#भभावक/©ाहारकता(बाट अ#ल बढी सहयोग चाCहj भने ओहायो अ#भभावक 
परामश(दाताह6म� ेएकजनालाई सªक(  गन< सोच बनाउनुहोस् । 

KोतहAका mल?कहA 

• बालबा#लका तथा वय�ह6का लाMग 
CडEेFGआस«¬ी 3कताबह6को सूची 

• नमूना CडEेFGआ परी$ण अनुरोध 
• CडEेFGआ भएको _Xस� wM� 
• ओहायोका एक अ#भभावकबाट _ा 

CडEेFGआका चेतावनी ल$णह6का 
उदाहरणको सूची 

• 3व4ालयह6ले पालना गन< ओहायोको 
CडEेFGआ #नद<शन-पु��का  

• ओहायो CडEेFGआ सहायता कानुनह6 
• CडEेFGआ र संघीय 3वशेष Xश$ा 

कानूनबार ेजानकारी 
• ओहायो Xश$ा 3वभागको CडEेFGआ 

सहायता वेबपृ® 
• अ¥रा?¦य CडEेFGया संघको ओहायो 

शाखाह6 
• ओहायो अ#भभावक परामश(दाताह6को 

नGा 
 

 

यो माग(दश(न #नमा(ण गन( ओहायो Xश$ा 3वभाग तथा ओहायो राv 3व¯3व4ालयको ओहायो राvwापी 
पCरवार संलxता केDसँग सहकाय( गन< ओहायोका पCरवार र Xश$कह6लाई 3वशेष ध°वाद । 

यो माग(दश(नको 3व4ुतीय सं�रण हेन( go.osu.edu/dyslexiaguide मा जानुहोस ् ।  


