
नवजात परीक्षण बारे आमा-बुवाको 
लागि महत्वपूण्ण जानकारी

मुटु 
परीक्षण
मेरो बच्ाले यो परीक्षण ककन प्ाप्त िनु्णपर्ण? 
केही बच्ाहरू किलो उपचार िरेमा वा उपचार नै 
निरेमा खतरनाक हुन सके् मुटु रोिको साथमा 
जग्म्रन्। यो परीक्षणले रितमा भएको कम 
अग्सजन सतरहरूको जाँच िर्ण जसले तपाईंको 
बच्ालाई मुटुको समसया वा अ्य सवास्थय सरोकार, 
जसतै संक्रमण वा फो्सोको समसया भएमा बताउन 
स्र।

परीक्षण कसरी िरर्र? 
परीक्षण दखुाइपूण्ण हुदँनै र गरटै् हु्र। लिभि एक 
गमनेटको लागि तपाईंको बच्ाको दायाँगतरको हात 
र उहाँको एउटा खुट्ामा सानो से्सर रागख्र। 
नगतजाहरू तुरू्तै उपलब्ध हु्रन्।

मेरो बच्ाले परीक्षण पास निरेमा के हु्र? 
तपाईंको बच्ालाई थप परीक्षण र गनदानका लागि 
गवशेषज्ञकोमा गनरद्णष्ट िररनेर।

सामा्य 
जानकारी
मैले कुनै पगन परीक्षणको लागि नाई भन्न स्रु?
हो, तपाईंले ्धारम्णक कारणहरूका लागि कुनै पगन 
परीक्षणको लागि नाई भन्न सकु्हु्र। तपाईंले आफनो 
बच्ाको लागि यी मधये कुनै पगन परीक्षण िनने अनुमगत 
कदनुहुन्न भने, तपाईंलाई अगभभावक असवीकरण फाराम 
पूरा िन्ण अनुरो्ध िररनेर।

प्ोग्ामले आमाबुवा र बच्ाहरूलाई कसरी मद्दत िर्ण? 
तपाईंको बच्ामा कुनै पगन परीक्षणको असामा्य 
नगतजा दगेखएमा प्ोग्ामले तपाईंको बच्ाको 
गचककतसकलाई सूगचत िराउनेर। प्ोग्ामका नस्णहरूले 
तपाईंलाई तपाईंको बच्ाले गसफाररस िररएको थप 
परीक्षण प्ाप्त िनु्णभयो वा भएन, तपाईंले अग्तम 
गनदान प्ाप्त िनु्णभयो वा भएन वा तपाईंले आफनो 
बच्ालाई प्ारग्भक हसतक्षेपमा नामांकन िनु्णभयो 
वा भएन भनी पत्ा लिाउनको लागि समपक्ण  िन्ण 
सकु्हु्र।



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

             

 

मेरो बच्ाले यो परीक्षण ककन प्ाप्त िनु्णपर्ण?
्धेरै बच्ाहरू जग्मदा ठीकै दगेख्रन् तर एकदमै 
दलु्णभ अवसथाहरूमा ि्भीर गबमारी हुने, अक्षमता 
हुने वा मृतयु हुने गचककतसा अवसथा हुन स्र। यी 
अवसथाहरूका लागि उपचारहरू उपलब्ध रन् जसको 
लागि परीक्षण िरर्र। गरटै् पगहचान िररएका थुप्ै 
बच्ाहरू सवसथ रूपमा हुरक्ण न स्रन्। तपाईंको 
बच्ालाई परीक्षण िन्ण सककने अवसथाहरूको पूरै सूची 
हने्णका लागि, नवजात परीक्षण प्ोग्ाम (प्ोग्ाम) 
वेबसाइटमा जानुहोस् वा नमूनामा कसता अवसथाहरू 
समावेश हुन स्रन् भनी पत्ा लिाउन आफनो बच्ाको 
गचककतसक वा सुडनेीसँि कुरा िनु्णहोस्। 

परीक्षण कसरी िरर्र? 
तपाईंको बच्ाको गहलबाट थोरै रितको थोपा गलएर 
कफलटर कािजमा रागख्र, जुन तयसपगर परीक्षणको 
लागि नवजात परीक्षण प्योिशालामा पठाइ्र। 
तपाईंको बच्ाको गचककतसक वा सुडनेीलाई नगतजा बारे 
सूगचत िराइनेर। 

मेरो बच्ाको असामा्य नगतजा आएमा के हु्र? 
तपाईंलाई पूरा िररएको पुनरावृगत् कफलटर कािज प्ाप्त 
िन्ण आफनो बच्ालाई ज्म भएको सुगव्धा वा तपाईंको 
बच्ा डगेलभर िरेको सुडनेीसँि फका्णउन अनुरो्ध िररन 
स्र वा तपाईंलाई अगतररक्त परीक्षण वा गनदानका 
लागि गवशेषज्ञसँि गनरद्णष्ट िररन स्र।  

परीक्षणहरू पूरा भएपगर कफलटर कािजहरूलाई के 
िरर्र? 
कफलटर कािजलाई एक वष्णस्म रागख्र। तयसपगर, 
कफलटर कािजलाई नष्ट िररनेर। कफलटर कािजलाई 
कगहलयै पगन अनुस््धानका लागि प्योि िररनेरैन। 
तपाईंले कफलटर कािज तपाईंलाई वा तपाईंको बच्ाको 
गचककतसकलाई प्ोग्ामको वेबसाइटमा दगेखने जारी िनने 
फाराम पूरा िरी जारी िन्ण अनुरो्ध िन्ण सकु्हु्र।

रक्त दािको 
परीक्षण

श्रवण स्ब््धी 
परीक्षण
मेरो बच्ाले यो परीक्षण ककन प्ाप्त िनु्णपर्ण?
बच्ाहरूको श्रवण शगक्त िुमेमा तयसलाई गन्धा्णरण िन्ण 
एकदमै िाह्ो हु्र। उनीहरूले राम्ोसँि सुन्न नस्दा 
पगन सामा्य सुन्न सके् हुन स्रन्। तपाईंको बच्ाको 
श्रवण शगक्त सामा्य र वा रैन वा थप परीक्षण 
आवशयक पर्ण वा पददैन भनी हने्णका लागि श्रवण 
परीक्षण जाँच िररनेर। तपाईंको बच्ाले राम्ोसँि 
नसुनेमा, उनीहरूको गवकासमा स्भागवत रूपमा 
समसयाहरू हुनस्रन्। श्रवण शगक्त िुमेको गनदान 
िरेर गरटै् उपचार िदा्ण, तपाईंको बच्ाले श्रवण शगक्त 
निुमेको बच्ामा भएअनुसारको समान भाषा जसता 
सीपहरूको गवकास िन्ण स्रन्। 

परीक्षण कसरी िरर्र? 
एउटा सानो मेगसनले नरम आवाज पले िर्ण जसले 
बच्ाले ती आवाजहरूमा कगत्को राम्री प्गतकक्रया 
जनाउँर भनी मापन िद्णर। परीक्षण दखुाइपूण्ण हुदँनै र 
तपाईंको बच्ा शा्त रूपमा गनदाउँदा वा आराम िदा्ण 
सञ्ालन िररनेर। गततीजाहरू तुरू्तै उपलब्ध हुनेरन्।  

मेरो बच्ाले परीक्षण पास निरेमा के हु्र? 
तपाईंको बच्ालाई एक मगहनाको उमेर अगि अकको 
श्रवण शगक्त परीक्षण िन्ण आवशयक पन्ण स्र। तपाईंको 
बच्ा फेरर पास नभएमा, तपाईंलाई थप परीक्षण र 
गनदानका लागि गवशेषज्ञकोमा गनरद्णष्ट िररनेर। 

मेरो बच्ाले ककन नवजात परीक्षण प्ाप्त िनु्णपर्ण? 
थप जानकारीका लागि गनम्न नवजात परीक्षणको वेबसाइटमा जानुहोस्:

health.pa.gov, सवसथ पररवारमा ग्लक िनु्णहोस्, तयसपगर नवजात गशशुहरू अ्ति्णतका नवजात 
परीक्षण खोजनुहोस् वा 717-783-8143 मा नवजात परीक्षण गवभािमा फोन िनु्णहोस्

बच्ाको 
ज्म 
भयो

ज्म पगरको 24 दगेख 48 िणटास्म 
तपाईंको बच्ाको सवास्थय जाँच िन्ण  
3 वटा परीक्षणहरू िरर्रछः

रक्त दािको परीक्षण
तपाईंको बच्ाको नमूना परीक्षणको 
लागि प्योिशालामा पठाइ्र। 
नगतजाहरू लिभि सात कदनगभत्रमा 
उपलब्ध हु्रन्।

रक्त दािको परीक्षण

मुटु परीक्षण

श्रवण स्ब््धी परीक्षण

सामा्य नगतजाहरू: तपाईंको बच्ाको 
गचककतसक वा सुडनेीलाई नगतजाहरू 
पत्राचार िरर्र। बच्ाको पगहलो राम्ो 
भेटमा नगतजाहरूका लागि अनुरो्ध 
िनु्णहोस्।

असामा्य नगतजाहरू: रक्त दािको परीक्षण फेरर असामा्य 
गनसकेमा, तपाईंको बच्ाको गचककतसक वा सडुनेीलाई सगूचत 
िराइनरे। तपाईंको बच्ालाई थप परीक्षणको आवशयकता 
पननेर। अकको चरणहरू पत्ा लिाउन आफनो बच्ाको 
गचककतसक वा सडुनेीसिँ कुरा िनु्णहोस।्

श्रवण र मुटु स्ब््धी 
परीक्षणहरू को लागि 
केही गमनेट मात्र लागर। 
तपाईंको बच्ा परीक्षण 
नगतजाहरूका लागि 
अनुरो्ध िनु्णहोस्। 
तपाईंको बच्ाले कुनै 
पगन परीक्षण पास 
निरेमा, आफनो 
प्दायकलाई अकको 
चरणहरूका लागि 
सोध्ुहोस्।

नवजात परीक्षण रोड्याप


