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प्रदायक �ूह�: 
 

संघीय बाल हेरचाह िवकास ख� अनुदानको अनुपालनमा बाल तथा प�रवार िवभाग 
(DCF) बाल िवकास िडिभजन  (CDD) ले बाल िचिक�ा प्राथिमक िशशु र िशशु तथा 
बाल सीपीआर स��ी अिधिनयमह�मा आव�क प�रवत�नको लािग िन� �परेखा 
संल� प्रशासिनक �ापनपत्र जारी गरेको छ। 
 

सं�ेपमा भ�ुपदा�, संघीय ख� अनुदानले िन� कुराह�को आव�कता ठहर गद�छ:  
 

• िनयमावलीले प�रभािषत गरे अनुसार, स�ंिधत काय�क्रममा काम शु� गरेको तीन 
मिहना िभत्र ( छ मिहनाको स�ा) सबै कम�चारीह�ले बाल िचिक�ा प्राथिमक उपचार 
र िशशु तथा बाल सीपीआर स���त तालीम अिनवाय� िलएको र लगातार प्रमािणत 
ग�रएको �नुपछ�  (उदाहरणको लािग  CBCCPP, FCCH, वा ASP)। 
 

• दता� भएका एफसीसीएच FCCH को लािग अब यो िनयम FCCH का सबै 
कम�चारीह�, वैक��क, सहायक, सहयोगी, र प्रिश�ाथ�ह� समेतलाई लागू �न्छ ( 
यसअिध  केवल एक जना प्रिश�ण र प्रमािणत भएको वय� मात्र उप�स्थत भए 
पु��ो)।  

 

तपाईं  र/वा अनुपालन िलन चाहने कम�चारीह�लाई सहयोग गन�को लािग सीडीडी 
CDD ले  बढ्दो मागलाई पूरा गन�  Northern Lights संस्थासंग िमलेर CCV मा 
लगातार तालीम उपल� गराउने काम गन�छ। 

 

यो नयाँ िनयम से�े�र ३०, २०१९ बाट लागू �नेछ । यसबारे कुनैपिन प्र�ह� छ भने कृपया 
1-800- 649-2642 (िवक� ३) मा काय�रत इजाजतपत्र अिधकारीलाई फ़ोन गनु�होस्। 
  
भम��मा िशशु िश�ा र सुरि�त बाल हेरचाह सेवा पुया�उने काममा गनु�भएको सबै 
सहयोगको िन�� ध�बाद।  
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भवदीय, 

  
केन साज, किमशनर (Ken Schatz, Commissioner) 
बाल तथा प�रवार िवभाग (Department for Children and Families) 
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�ापनपत्र Memorandum 

 

लाई: 
बाट: 
िबष
य: 
िमित
: 

 

  
सबै बाल हेरचाह प्रदायकह� 
केन साज डीसीएफ किमशनर  (Ken Schatz, DCF 
Commissioner) 
बाल िचिक�ा प्राथिमक उपचार, िशशु तथा बाल सीपीआर 
िनयमावली प�रवत�न   
 जुलाई ३०, २०१९ (July 30, 2019) 

 
 

 

के�मा आधा�रत बाल हेरचाह र िप्र�ूल काय�क्रम (सीबीसीसीपीपी/CBCCPP) 
िनयम २.3.११.५; अनुसार दता� ग�रएको र लाइसे� प्रा� ग�रएको पा�रवा�रक बाल 
हेरचाह गृह (एफसीसीएच/FCCH) िनयम २.3.१०.५; र �ूल पिछको बाल हेरचाह 
काय�क्रम (एएसपी/ASP) िनयम ३.१ अनुसार यी काय�क्रमह�  सबै रा� र संघीय 
कानूनको पालना गन� िज�ेवार छन्। · 
 

िन� बाल िचिक�ा प्राथिमक उपचार, िशशु तथा बाल सीपीआर, र बाल हेरचाह 
इजाजतपत्र िनयमावली प�रवत�नको लािग संघीय बाल हेरचाह िवकास ख� 
अनुदान पुन:�ीकृत कानूनको आव�कता पछ� : 

1. सीबीसीसीपीपी ७.१.२ (CBCCPP: 7.1.2) 
2. एफसीसीएच ७.१.२.२; ७.१.२.३;७.६.७ (FCCH: 7.1.2.2; 7.1.2.3; 7.6.7) 
3. एएसपी ५.३९; ५.४१.  (ASP: 5.39; 5.41) 
 

िवशेष �पमा, िन� कुराह�को लािग संघीय कानूनको आव�क छ: · 
 

िनयमावलीले प�रभािषत गरे अनुसार, स�ंिधत काय�क्रममा काम शु� गरेको तीन 
मिहना िभत्र सबै कम�चारीह�ले बाल िचिक�ा प्राथिमक उपचार र िशशु तथा बाल 
सीपीआर स���त तालीम  अिनवाय� िलएको �नुपछ�  (उदाहरणको लािग  CBCCPP, 
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FCCH, वा ASP)। 
 

अित�र�, सबै दता� भएका FCCH का कम�चारीह�, वैक��क, सहायक, सहयोगी, र 
प्रिश�ाथ�ह� समेतले कामगन� सु� गरेको तीन मिहना िभत्र अिनवाय� �पमा बाल 
िचिक�ा प्राथिमक उपचार र िशशु तथा बाल सीपीआर तालीम  िलएको �नुपछ� ।  

 
यो नयाँ िनयम से�े�र ३०, २०१९ बाट लागू �नेछ । यसबारे कुनैपिन प्र�ह� छ भने 
कृपया 1-800- 649-2642 (िवक� ३) मा काय�रत इजाजतपत्र अिधकारीलाई फ़ोन 
गनु�होस्। 
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