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ESSENTIAL INFORMATION – COMPANION TOOL FOR FCCH LICENSING REGULATIONS 

आवश्यक जानकार� – एफसीसीएच लाइसेन्स अनुम�तपत्र  �नयमावल�को लागी सहयोगी सामग्री 
 
मलेै कसर� एफसीसीएच मागर्दशर्न पिुस्तकाको प्रयोगगनर् सक्छु? 
 
यो मागर्दशर्क पुिस्तका एफसीसीएच (FCCH) अनुम�तपत्र (लाइसेिन्संग) �नयमहरूको ला�ग एक सहयोगी सामग्री हो 

| यसले तपा�लाई यी �नयमहरू बुझ्न र पालनागनर् मद्दत गदर्छ। यी �नयमहरु एक दे�ख सात (१-७) �ब�भन्न 

सेक्शनहरूमा व्यविस्थत ग�रएको छ,  र यसको अन्तमा समा�हत प�र�शष्टहरू लगायत वास्त�वक अनुम�तपत्र 

(लाइसेिन्संग) �नयमवल�मा यसैग�र समान रुमपा व्यविस्थत ग�रएको छ ।  

 

मागर्दशर्क पुिस्तकामा �नम्न ढाँचा समावेश छ:  
 

�ब�भन्न सेक्शनहरु, शीषर्कहरू, उप-शीषर्कहरू, र �नयमहरू जो एफसीसीपी (र कमर्चार�)हरुलाई राम्रर� बुझ्नका ला�ग 

धेरै गाह्रो हुन सक्छ, �त कुराहरुलाई स्पष्ट पानर् र ध्यानाकषर्ण गनर्को ला�ग ‘समीप दृिष्ट’ (A Closer Look) 

अथार्त ्‘निजकबाट हेदार्’ले मद्दत गदर्छ | 

यो �नयमको उद्देश्य के हो?  यी �नयमहरुका उद्देश्य हे हुन?्  

एउटा �नयम वा �नयमहरूको समूह �कन महत्वपूणर् छ, यसको सं��प्त वणर्न समावेश ग�रएको छ 

। वास्त�वक �नयमावल� यस मागर्दशर्न पुिस्तकामा प्रदान ग�रएको छैन। यो पुिस्तका 

�नयमावल�संगै पढ्नको ला�ग तैयार (�डजाइन) ग�रएको हो । यो मागर्दशर्न पुिस्तका पढ्दा 

तपा�संग यसको �नयमावल� प�न सग�हुनु आवश्यक छ | 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

मागर्दशर्नमा �नम्न तहहरु समावेश छ:  

   नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  िजम्मेवार�हरू (Responsibilities) 

 स्रोत-साधनहरू (Resources)  

प�र�शष्ट (Appendices) 
चके�लस्टहरू र चाटर्हरू समावेश ग�रएको छ | 

 

यो मागर्�नद�शन पुिस्तकाले एफसीसीएच (FCCH) को वास्त�वक अनुम�तपत्र (लाइसेिन्संग) �नयमावल�लाई पढ्ने र बुझ्न े
स्थान कदाबी �लन सक्दैन। 

• अनुम�तपत्र �नयमहरुको ला�ग �न�दर्ष्ट भाषामा ले�खएको एफसीसीएच (FCCH) अनुम�तपत्र �नयमावल� हेनर् 
�सफा�रस गनुर्होस ्।  

• सामान्य प�रभाषा (common definitions) र पूणर्वणर् शब्द (acronyms) को ला�ग, सेक्शन 2 मा �दइएको 
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मैले कसर� एफसीसीएच �नयमावल� पढ्ने? (HOW DO I READ THE FCCH REGULATIONS?)  
 
 एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल�मा �नयमहरू कसर� पत्ता लगाउनेबारे थाह गनुर्होस।् 

o एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल� �बषय-सुचीले कुन ै�वषय हेनर्कोला�ग उपयुक्त पषृ्ठहरू पत्ता लगाउन मद्दत गन�छ।  

o अनलाइनमा एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल� हेदार्,  कुन ै�नयम तरुुन्त फेला पान� त�रका, खोजी कायर् (search 

function) को प्रयोग गनुर् हो । यो गन� त�रका दईु प्रकारका छन।्  

 "सम्पादन/Edit" छनौट गनुर्होस,् त्यसप�छ "खोज्न/ुFind" टुल/tool को प्रयोग गनुर्होस ् 

 खोज/सचर्-बक्स ल्याउनको ला�ग तपा�को �कबोडर्मा “Control” र “F”  कुञ्जी/keys  एकै पटक �थच्नुहोस ्।  

o यो मागर्�नद�शक पुिस्तकाको प�र�शष्ट VIII मा  एफसीसीएच (FCCH) अनुम�तपत्र (लाइसेिन्संग) �नयमावल�को 

बारेमा �वस्ततृ अनकु्रम�णका प्रदान ग�रएको छ।  
 

 सम्पूणर् �नयम पढ्नुहोस ्र यसलाई ध्यानपूवर्क पढ्नुहोस।् 
o सबैभन्दा प�हले  शीषर्कहरू (बोल्ड, अन्डरलाईन), र कुनैप�न उप-शीषर्कहरूबाट हेनर्सरुू गनुर्होस।् 

 शीषर्कहरू र उप-शीषर्कहरूले �नयमका ला�ग सन्दभर् प्रदान गदर्छ।  

 �नयमको तल �तर रहेका  बँुदागत (बुलेट) प्वोइन्टहरूले थप �ववरणहरू प्रदान गछर्न।् 

o जब कुन ैएउटा �नयम अन्तगर्त बँुदागत (बुलेट) प्वाइन्टहरू छन ्भन,े �नयम प�रचयको अ�नवायर् अनुपालन 

(compliance) हुनुपछर्। तलको उदाहरणमा, य�द �नयमको प�रचय जस्तो रुपमा हुनपुन� हो त्यो छैनभने, 

कायर्क्रमको अनुपालन भएको हुनछैेन। अक� तफर् , 50% भन्दा बढ� बुँदागत प्वाइन्टहरूले आवश्यक देखाएको 

कुराहरु छुटाईएको भए गैर-अनुपालन (non-compliance) भएको ठा�नने  छ अथार्त ्उद्धृत ग�रन ेछ । 

 

o य�द कसर� अनुपालन कायम गन� भ�न �नयमले स्पष्ट �न�दर्ष्ट गद�न भन,े त्यो अवस्थामा तपाइँले आवश्यकता अनुसार 
आफ्न ैप्रणाल� �वकासगनर् सक्नुहुन्छ। उदाहरणको ला�ग, दै�नक उपिस्थ�त (हािजर�) राख्नको ला�ग �नयम अनुसार 

यस्तो हुनुपछर् भन्न ेछैन, त्यसैले तपाईले एक �वधुतीय (इलेक्ट्रो�नक) प्रणाल� वा हािजर� रिजष्टर राख्न सक्नुहुन्छ |  

उदाहरण:�नयम  5.6.5:  

बाल-बा�लकाहरुलाई डाक्टरले �दएको दवाई पच� (prescription) अथवा �बनापच� (non-

prescription) कुन कुन औष�ध �दने भ�न  एफसीसीएच (FCCH) ले आमाबाबुबाट �नम्न 
जानकार�हरू समावेश ग�रएको एउटा �ल�खत अनम�त �लने करा स�निश्चत गनर्पछर् :  
• बच्चाको नाम/Name of the child; 
• बच्चाको जन्म �म�त/Child’s date of birth; 
• कुनै औष�धको एलज� छभने /Any medication allergies; 
• औष�ध को नाम/Name of medication; 
• औष�ध को �दनुपन� मात्रा/Dosage to be given; 
• औष�ध �दइने समय/Time when medication is to be given; 
• प्रशासनको मागर्/ औष�ध �दने मध्यम (मुख, कान, नाक, साम�रक, स्वास�लनु )/Route of administration 

(mouth, ear, nose, topical, inhalation); 
• औष�धको �दनुको कारण/Reason for the medication; 
• औष�ध प्रशासनकोला�ग सुरू र अन्त्य �म�तहरू; र Start and end dates for administration of the 

medication; and 
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o य�द �नयमले के�ह कुरा आवश्यक छ भ�न भन्दैन भने, यो आवश्यक पद�न। उदाहरणको ला�ग जस्तै:  

�नयमले आमाबाबुले बच्चाहरुको उपिस्थ�त (हािजर�)को �ववरण/कागजात राख्नुपछर् भ�न भन्दैन। जब�क 

यो के�ह एफसीसीएच (FCCH) ले अभ्यास गरेका हुन ्सक्छन, अनुम�तपत्र �नयमावल� अनुसार यो 

आवश्यक छैन। 

 

 �नयमहरू पढ्दा "SHALL" र “MAY”  बीचको �भन्नता बुझ्नुहोस ्| 

o “SHALL”  को मतलब यो आवश्यक छ र गन�पछर् भन्ने हुन्छ। 
o “MAY’ को मतलब, यो आवश्यक छैन तर स्वेिच्छक छनौट गनर्सक्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ ।  

 

o मा�थको उदाहरणमा ‘SHALL’ र ‘MAY’ शब्दहरूको प्रयोग ग�रएको छ। यहाँ भ�नएको छ, ब्ल�च 

प्रयोग गनर् स�कन्छ (MAY), यसको अथर् ब्ल�च एक �वकल्प हो, तथा�प तपाईलाई ब्ल�चनै प्रयोग 

गनुर्पछर् भन्ने आवश्यक छैन। �नयमको दोस्रो वाक्यमा “SHALL” शब्द प्रयोग ग�रएको छ। जब ब्ल�च 

प्रयोग ग�रन्छ, तब ताजा ब्ल�च दै�नक रुपमा �मश्रण गन�पन� (SHALL) कुरा आवश्यक छ । यसको 

मतलब तपाईले िब्लच प्रयोग गनर् छनौट गनुर्भएको खण्डमा तपाइँले ब्ल�चको झोल दै�नक रुपमा 

�मसाउनै पन� हुन्छ।  
 

  “र AND” �वप�रत “ वा OR” को ला�ग �नयम पढ्नुहोस ्

o “तथा, र /AND” ले �नयममा उल्ले�खत सबै सतर्हरू लागूगनर् आवश्यक छ भ�न बुझाउंछ।  

o “अथवा, वा /OR” ले त्यहाँ �नयम पुरागनर्को ला�ग धेरै �वकल्पहरु छन भन्ने कुरा संकेत गदर्छ।  

उदाहरण: �नयम 3.3.3 

एफसीसीपी (FCCP) ले  उपिस्थ�त (हािजर�) �लनको लागी उएटा प्रणाल� स्थापना गन�पछर् (SHALL), जसमा 
प्रत्येक बालबा�लका प्रत्येक �दन एफसीसीएच (FCCH) मा उपिस्थत हुन ्आएको र गएको समय उल्ले�खत 
हुन्छ । एफसीसीपी (FCCP) ले कम्तीमा प�न सेवा प्रदान गरेको �म�तले बाह्र (12) म�हना सम्म बच्चाहरूको 
दै�नक उपिस्थती/हािजर� अ�भलेख सुर��त राख्नैपछर्  (SHALL),  ।  

उदाहरण: �नयम 5.2.6.3 

घरेलू ब्ल�च दवुै स्वच्छता (sanitizing) र संक्रमण र�हत (disinfecting) गनर्को  ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ 

(MAY), । जब यी उद्देश्यका ला�ग ब्ल�च प्रयोग ग�रन्छ, तब ताजा ब्ल�चको झोल दै�नक रुपमा �मसाउनै पन� 
हुन्छ (SHALL)। 
 

उदाहरण: �नयम  5.10.3.1.3 

बा�हर� खेल्ने �ेत्रलाई छेकबार/बेरा अथवा गाडीहरु र अन्य खतराहरूबाट सुर��त ग�रएको हुनुपछर् | 

छेकबार/बेरा वा अन्य प्राकृ�तक अवरोधहरु, जस्तै बार-बन्धन, वा सफा ग�रएका सीमाहरू, जसले  

बच्चाहरूलाई बा�हर �नस्कनबाट रोक्छ (shall) र बा�हर� खेल्ने स्थानमा सुर��त रेखदेख (सुपर-

�भजन)गनर्को ला�ग मद्दत गछर् । 

 



7 

 

 

o मा�थको उदाहरणमा ‘अथवा /or’ शब्दको प्रयोग ग�रएको छ। "खेल खेल्न े�ेत्रमा छेकबार ग�रएको हुनुपछर्   

‘अथवा’ अन्य रुपमा सुर��त ग�रनुपछर्"| यसको अथर् यो हो�क तपा�संग बा�हर� खले�ेत्र सुर��त छ भन्ने कुरा 

सु�निश्चत गन� �वकल्पहरू छन,् र छेकबार/बेरा नै लगाउनुपछर् भन्न ेकुरा आवश्यक छैन। 

 

o मा�थको उदाहरणमा ‘AND/ र ’ प्रयोग शब्द ग�रएको छ। एफसीसीपी (FCCP) को बैकिल्पक व्यिक्तको ला�ग यस 

�नयममा सचूीबद्ध सब ैसतर्हरू पूरा हुनुपछर्। �तनीहरू 18 वषर् वा सो भन्दा बढ� उमेरको हुनुपछर् , पढ्न स�म 

हुनुपदर्छ, ‘र’ हाई-स्कूल पास वा जीईडी (GED) पास हुनुपछर्। 

 
 एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल� सेक्शन 2 (2.2.1 - 2.2.57) को प�रभाषाहरू प्रयोग गनुर्होस ् 

o एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल�मा प�रभाषाहरू �दईएका छन ्| तथा�प, �तनीहरू आफै द्वारा गैर-अनुपालन (non-

compliances) को  रूपमा उद्धृत ग�रने छैनन ्।  

o जब कुन ैशब्दको प�रभाषा एफसीसीएच (FCCH) �नयमहरुको ला�ग �बशेष/अद्�वतीय (unique) हुन्छ, �त�नहरूलाई 

एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल�को प�रभाषा सेक्शन मा समा�हत ग�रन्छ। यस्तो शब्दको एक उदाहरण "संवेद�/ 

sensory" हो | प्रारं�भक बाल्यकाल प�रभाषा अनुसार प्रारिम्भक बाल्यकाल अवस्थामा "संवेद�/ sensory" शब्दको 

�बशेष/अद्�वतीय (unique) अथर् छ | "संवेद�/ sensory" शब्दको प�रभाषा पढेर,  तपा� र तपा�को कमर्चार�ले "संवेद�/ 

sensory" शब्द प्रयोग �नयमबारे थप जानकार� पाउनुहुनेछ ।(�नयम 2.2.43) 

o के�ह शब्दहरु जुन एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल�मा अक्सर देखा पदर्छन,् ती शब्दहरू सेक्शन 2 मा प�रभा�षत ग�रएको 
छैन |  उदाहरणको ला�ग जस्तै, "समयमै", "पूरा", वा "पयार्प्त अनुपालन" आ�द । यो अवस्थामा, सामान्य शब्दकोश 
प�रभाषा लागू हुनेछ  
 

 दतार् ग�रएका वा अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच (FCCH) मा के कस्ता �नयमहरु लागू हुन्छन ्सो बुझ्नुहोस ्

(�नयमहरूको पूणर् सूचीको ला�ग एफसीसीएच (FCCH) अनुम�तपत्र (लाइसेिन्संग) �नयमावल� हेनुर्होस ्)  

o दतार् ग�रएका एफसीसीएच (FCCH): सबै �नयमहरु लागू हुनछे (बाकसहरुमा भएकाहरू बाहेक) 
o All Rules Apply (except the ones in boxes) 

o अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच (FCCH): सबै �नयमहरु लागू हुनछे (बाकसहरुमा भएकाहरू स�हत)  

उदाहरण: 
�नयम 5.2.3.12 - एफसीसीपी (FCCP) सबै कमर्चार�लाई पहँुच हुनेग�र एक �ल�खत डायपर प�रवतर्नगन� प्र�क्रया हुनेछ। 

o यो दतार् ग�रएका वा अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच (FCCH) मा लागू हुनेछ। 
 

Rule 5.2.3.13  एउटा दतार् ग�रएको एफसीसीएच (FCCH) ले प्रत्येक डायपर प�रवतर्न गन� �ेत्रमा डायपर प�रवतर्न गन� 
प्र�क्रयालाई टाँस्न ु(पोस्ट गनुर्) पन�छ।  

 

o यो केवल अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) पाएको एफसीसीएचहरु (FCCHs) लाई मात्र लागू हुन्छ (�कन�क यो एक 
बक्समा छ)।  

 

उदाहरण: �नयम 7.3.6  वैकिल्पक/सट्टामा (Example: Rule 7.3.6 Substitute) 

एक वैकिल्पक व्यिक्त किम्तमा अठार (18) वषर् उमेर पुगेको, जो  साधारण �ल�खत कुराहरु बुझ्न सक्ने, र 

हाई-स्कूल पास गरेको वा जीईडी (GED) पास गरेको हुनुपछर् । 
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एक अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) भ्रमणको बेलामा के आशा राख्न सक्छ�  
WHAT TO EXPECT DURING A LICENSING VISIT  

 
� बालबा�लका प�हलो प्राथ�मकतामा पछर्न  (Children Come First) 

o बालबा�लकासँग अन्तर�क्रया जार� राख्नुहोस ्र अनुम�तपत्र भ्रमणको समयमा दै�नक ता�लका पालन 

गनुर्होस।्  

o सीडीडी (CDD) कमर्चार�हरूले तपा�संग (र/वा तपाईको कमर्चार�संग) बोल्न प्रयास गदर्छन ्र त्यह� 

समयमा तपाईले बालबा�लकालाई सध� �नर��ण ग�र राखे/नराखेको प�न हेन�छन ।  

� आईपुग्नु साथ सीडीडी (CDD) कमर्चार�ले यथासम्भव चाँड ैआफ्नो प�रचय �दनेछन | 
o सीडीडी (CDD) कमर्चार�ले आफ्नो भमर्न्ट राज्य प�रचय-पत्रको �बल्ला देखाउनेछ।  

 
� अनुम�तपत्र (लाइसेिन्संग) भ्रमणका तीनवटा सामान्य प्रकारहरू 

a. �नयामावल� अनुपालन भ्रमण (Regulatory Compliance Visit) - यी अप्रत्या�शत भ्रमणहरू, �दनको 

समयमा आधारमा, दईु वा बढ� घण्टा लाग्न सक्छ। अनुपालन भ्रमणको समयमा ग�रने �क्रयाकलापको 

आधारमा, प्रत्येक भ्रमण अ�लकता फरक हुन सक्छ। स्वास्थ्य एव ंसुर�ा; �नर��ण अभ्यासहरू, �नद�शन, 

र बालबा�लकासँग कुराकानी; पाठ्यक्रम; र कागजातहरू आ�द �नय�मत रूपमा अनुपालन (compliance) 

भए/नभएको मूल्याङ्कन ग�रन्छ। भ्रमणमा �नम्न उल्ले�खत बाहेक अन्य कुराहरुप�न समावेश हुनसक्छ:  

 �भ�त्र र बाह्य स्थानको अवलोकन (खतराहरू, स्वच्छ वातावरण, उमरे उपयुक्त ग�त�व�धहरू, आवश्यक 

जानकार� पोष्टहरू, र उपकरणहरू र सामग्रीहरू) 

 अनुपात र समूह आकारको प्रमाणीकरण गनुर्; 
 पाठ्यक्रम अवलोकन, अन्तर�क्रया, �न�र�ण/पयर्वे�ण, �नद�शन प्र�क्रयाहरू, र स्वास्थ्य र सुर�ाका मुद्दाहरू; 
 कमर्चार� कायर्ता�लकाहरू (अनुम�तपत्र पाएको एफसीसीएच (FCCHs) को ला�ग), योग्यताहरु, र 

व्यावसा�यक �वकासको समी�ा गनुर्;  

 उपिस्थ�त/हािजर�, कमर्चार� (स्टाफ) फाईलहरू (एफसीसीएच/FCCHs अनुम�त पत्रको ला�ग), बच्चाको 

फाईलहरू, आपातकाल�न �नकासी अ�भलेख/रेकडर्हरूको समी�ा गनुर्; 

 नोटहरू लेखेर वा तिस्बरहरू �खचरे अवलोकनको अ�भलेख/रेक�ड र्ङ गनुर्; र 
 तपाई (र/वा तपाईको कमर्चार�) लाई प्रश्नहरू सोधन्ु।    

b. प्रा�व�धक सहयोग भ्रमण (Technical Assistance Visit) - यी सामान्यतया पूवर्-सू�चत, पूवर्-घो�षत 
भ्रमणहरू हुन ्। यस प्रकारको भ्रमणको ला�ग यहा ँएक �वशेष उद्देश्य हुन्छ (उदाहरणको ला�ग,  

नामां�कत ग�रएका बालबा�लकाको लागी थप �नमार्ण/ममर्त ग�रएका अ�त�रक्त स्थानको प्रयोग 

ग�रनको ला�ग �नयामक अनुपालन छ\छैन भ�न समी�ा गन� बैठक)।   
 
 

c. उजुर� भ्रमण (Complaint Visit) - यी भ्रमणहरू �चिन्तत समस्या/मुद्दाको प्रकृ�तको आधारमा 

�क अप्रत्या�शत वा पूवर्-सु�चत भ्रमण हुन सक्छ।  
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यी भ्रमणहरूमा समी�ाको ला�ग अ�भलेखगनुर् , अवलोकनगनुर्,  र/वा तपा� र/वा तपा�को कमर्चार�सँग 

कुरागनुर्  आ�द समावेश हुनसक्छ। यो भ्रमणको उद्देश्य दवु ैप�हरु उजूर�को छानवीन गनुर् हो। यसको 

अथर् यो हो �क, भ्रमणको शुरुवातमा तपा� थोरै मात्र जानकार� प्रदान ग�रन्छ ताक� अनुपालन 

(compliance) मूल्यांकनको �निम्त एकदम �नष्प� जानकार� एक�त्रत गनर् स�कयोस। अनुम�तपत्र 

(Licensing) कमर्चार�ले तपा�लाई भेट्नुहुनेछ। अ�धकांश समय, अनुम�तपत्र (Licensing) कमर्चार� ले 

एफसीसीएच (FCCH) छोड्नु अ�घ मुद्दाको पूणर् प्रकृ�त �ववरण र भे�टएका सत्य/तथ्यबारे तपाईसंग 

छलफछ गन�छन । 

 
� अनुम�तपत्र भ्रमण सारांश (Licensing Visit Summary) 

o सीडीडी (CDD) कमर्चार�ले तपाईलाई अनुम�तपत्र भ्रमणको नतीजाबारे बताउने छन।् यो गनर्को ला�ग 

लाग्ने क�त समय लाग्ला भन्नेकुरा भ्रमण कुनै उजुर� वा, गुनासो वा �नय�मत अनुम�तपत्र भ्रमणको 

एक भाग �थयो भन्ने कुराको आधारमा फरक पन�छ। �डिब्टङमा समावेश हुन सक्छ: व्याख्यामा 

�नम्नकुराहरु हुनसक्छन:  

 अनुम�तपत्र �नयमहरूको अनुपालन �ेत्रहरू;  

 शै��क कुराकानीहरु जसले �नयम लागूगनर् वा बुझ्नको �निम्त स्रोत-साधन वा मागर्�नद�शन 

�दनेकाम गदर्छ; र/वा  

 �नयम उल्लङ्घनबारे जानकार� र आवश्यक सुधारको ला�ग कायर्�नद�शन।  
o भ्रमणको बेलामा तपाइँले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ।  
 

� �नयम उल्लङ्घनहरू (Violations) 

o य�द गैर-अनुपालन (non-compliance) को कारणले �नयम उल्लङ्घन (violations) भ�न उदृ्धत (cited) 

ग�रएको छ भने, �नयम पालनको ला�ग के गनुर् पछर् भन्ने कुरा प�हचान गनर् �रपोटर्ले मद्दत गन� छ, 

जसलाई सुधारात्मक कायर् प�न भ�नन्छ, र सो पुरा गनर्का ला�ग �निश्चत �म�त तय ग�रएको हुनेछ |   

o तपाईलाई �दइएको सुधारात्मक कायर् पुरा गरेको प्रमा�णत गनर्को ला�ग सीडीडी (CDD) सँग 

अनुगमन गन� िजम्मेवार� तपाईको हुनेछ | 
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सीडीडी सम्पकर्  जानकार� (CDD CONTACT INFORMATION)  
 
सीडीडी मेल, फोन, वा फ्याक्सबाट सम्पकर्  गनर् स�कन्छ।  

Child Development Division (बाल �वकास �वभाग)       

Department for Children and Families (बाल-बा�लका तथा प�रवार �वभाग) 

NOB 1 North, 280 State Drive 

Waterbury, VT 05671-1040 
 

Waterbury, VT 05671-1040 
 

फोन (Phone):  1 (800) 649-2642 or (802) 241-3110  
 

सामान्य फ्याक्स (General Fax): (802) 241-0846 
सीडीडी लाइसेिन्संग फ्याक्स (CDD Licensing Fax): (802) 241-0848 
 

अ�धका�रक अनुम�तदाता (Licensor on Duty (LOD) Line): 1 (800) 649-2642 �वकल्प 3 or (802) 241-0837 
  

लाइसेन्स अनुम�तपत्र �दने कमर्चार� (Licensing Staff) 

• एक अनुम�तपत्र �फल्ड �वशेष�ले सामान्यतया अनुम�तपत्र भ्रमणहरू सञ्चालन गदर्छ र �नयामक प्रश्नहरूको 

ला�ग सहयोग गदर्छ। दईु अनुम�तपत्र सुपरभाईजरले �फल्ड अनुम�तपत्र टेक्नी�शयन द्वारा ग�रएको कामको 

�नर��ण गदर्छन।्   

• एक अनुम�तपत्र टेक्नी�शयनले कायार्लयमा पषृ्ठभू�म जांच र �नवदेनहरुको प्रकृयालाई अगाडी बढाउने 

कायर् गदर्छन ्। एउटा अनुम�तपत्र सुपरभाईजरले �फल्ड अनुम�तपत्र टेक्नी�शयन द्वारा ग�रएको 

कामको �नर��ण गदर्छ।   

• भमर्न्टका शहरहरु र त्यस शहरहरुमा �नयुक्ती ग�रएका अनुम�तपत्र �दने कमर्चार�हरुको चाटर् तलको वेव 

साईटमा उपलब्ध छ:  http://dcf.vermont.gov/cdd/whos_who#Licensing 
 

कसलाई सम्पकर्  गन� र क�हले (Who to Contact and When)  

• सामान्य अनुम�तपत्र �लने प्र�क्रयाहरू वा अनुम�तपत्र �लने �नयमहरूको सन्दभर्मा प्रश्नहरू भए, ड्यूट� (कायर्) 

मा रहेका अनुम�तपत्रदातासँग सम्पकर्  गनुर्होस ्(एलओडी): 

o ड्यूट�/कायर्मा रहेका अनुम�तपत्रदाताले प्रश्नहरूको जवाफ �दनेछन ् र / वा आवश्यकता 

अनुसर तपा�को फोनलाई अन्य सम्बिन्धत �नकायमा सम्पकर्  गराई�दने छन ्। 

• नयाँ अनुम�तपत्रको बारेमा प्रश्नहरू (Questions about a new license): 
o �वशेष प्रश्नहरू भए तपाईलाई तो�कएको अनुम�तपत्र �फल्ड �वशेष�लाई सम्पकर्  गनुर्होस।्  

o सामान्य प्रश्नहरू भए ड्यूट�/कायर्मा रहेका अनुम�तपत्रदातासँग सम्पकर्  गनुर्होस।्  

• अनुम�तपत्र न�वकरण आवेदनको बारेमा वा पषृ्ठभू�म रेकडर् जाँच अनुम�त (clearance) बारेमा प्रश्नहरू 

भए, तपा�को शहरमा �नयुक्त अनुम�तपत्र टेिक्न�सयनलाई सम्पकर्  गनुर्होस।्  

• सीडीडी (CDD) बाट प्राप्त पत्रमा आधा�रत प्रश्नहरू भए - कृपया पत्रमा �दईएको �नद�शनहरू पालना गनुर्होस ्

र/वा आवश्यक भएमा पत्र पठाउने व्यिक्त वा �नकायलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

http://dcf.vermont.gov/cdd/whos_who#Licensing
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उज्जल भ�वष्य सुचना प्रणाल� (ब्राइट फ्यूचर इन्फोम�सन �सस्टम - (बीएफआईएस/ BFIS) 
(�बएफआईएस (BFIS) आवश्यकताहरूको ला�ग उप-शीषर्कमा 3.3.7 �नयमहरू पढ्नुहोस)् 
 
बीएफआईएस (BFIS)  बाल हेरचाह कायर्क्रम खाता माफर् त के-के गनर् स�कन्छ?  

• �नवेदनहरु र नवीकरणहरू पुरागनर् 

• CDD मा सूचनाहरू पठाउन, जस्तै घटना �रपोटर्हरू, कायक्रर् म बन्द सूचना, र अन्य अध्याव�धकहरू आ�द;  

• सम्बिन्धत प�हरु/पाट�हरूको सूची अध्याव�धकहरू गनर्;  

• आ�थर्क सहयोग (सिब्सडी) को ला�ग दै�नक हािजर� (उपिस्थ�त) दतार् (प्र�वष्ट) गनर्;  

• कायक्रर् म मत�भन्नताको ला�ग अनुरोध गनर्; (Request a variance) 

• �सफा�रस सम्झौता अध्याव�धक गनर्; र  

• �नम्न कागजातहरू हेनर् र �प्रन्ट गनर्, जस्तै:  

o  साइट भ्रमण �रपोटर्; 

o प्रमाणपत्रहरू;  

o स्वीकृ�त/अस्वीकृत रेकडर् जांच पत्रहरू; 

o  सहयोग (सिब्सडी) प्रमाणपत्र; 

o न�वकरण सूचनाहरू; र  

o हराएको वस्तु वा पत्रहरू। (Missing item letters) 
 

बीएफआईएस (BFIS)मा कसर� बाल हेर�वचार कायर्क्रम खाता प्रयोग ग�रन्छ? 

• बालबा�लका कायर्क्रम खातामा कायर्क्रम सम्पकर् को रूपमा एक मात्र इमेल ठेगाना प्र�विष्ट गनर् स�कन्छ। यस 
ईमेल ठेगाना भएको व्यिक्त सीडीडी (CDD) को प्राथ�मक सम्पकर्  व्यिक्त हो र ईमेल ठेगाना स�क्रय रुपमा 
चलेको र �नय�मत चेक ग�ररहनु पन� िजम्मेवार� हुन्छ । 

•  जुन व्यिक्तलाई प्रयोगकतार् नाम (username) र पासवडर् प्रदान ग�रएको छ, केवल त्यह� व्यिक्तले मात्र बालबा�लका 
हेरचाह कायर्क्रम खातामा पहँुच गनर् प्रयोगकतार् नाम र पासवडर् प्रयोग गनर् सक्छ । अरूलाई प्रयोगकतार्नाम र 
पासवडर् �दएमा वा साझेदार� गरेमा खातामा पहँुचलाई �निष्क्रय बनाइनेछ। 

 
बीएफआईएस गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाता भनेको के हो (What is BFIS Quality and Credential Account?) 

• बीएफआईएस (BFIS) गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाता, तपा� र अन्य एफसीसीएच (FCCH) कमर्चार�हरूको ला�ग 
व्यावसा�यक �वकास जानकार� सुर��त राख्न ेएक स्थान हो। प्रत्येक व्यिक्त जो �नय�मत ग�रएको कायर्क्रम 
भमर्न्टमा जो�डएका छन, उनीहरुको बीएफआईएस(BFIS) गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाता हुनेछ। 

• तपा�को गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा समावेश ग�रएका के�ह जानकार� र दस्तावेजहरूको उदाहरण यस प्रकार छ, 
जस्तै: व्यिक्तगत व्यावसा�यक �वकास योजनाहरू (आईपीडीपी), कलेज ट्रान्स�क्रप्ट व्यावसा�यक �वकास ता�लमहरू 
र/वा कलेज कोसर्हरू, प्रमाणपत्रहरू र साखहरू (credentials), र पषृ्ठभू�म �नकासी/सफाई  (clearance) 
कागजातहरूमा, आ�द । नदर्न लाइट्स क्या�रयर डवेेलोपमेन्ट सेन्टर (एनएलसीडीसी) ले कलेज ट्रान्स�क्रप्टहरूलाई 
प्रमा�णत र अ�भलेखगन� कायर् गदर्छ |  

• व्यावसा�यक �वकास प्रमाणपत्र र साखहरू (credentials) र अन्य शै��क जानकार�। सीडीडी (CDD) 
कमर्चार�ले तपाईको व्यिक्तगत योग्यताहरुको समी�ा गनुर्को साथै प्रत्येक लाइसेन्स अनुम�तपत्रका प्रकारका ला�ग 
उच्च स्थानको शीषर्क �दनेछ | उदाहरणको ला�ग जस्तै: स्कूलपश्चात (Afterschool), एफसीसीचसी, र केन्द्र 
आधा�रत बाल हेरचाह र पूवर्स्कूल कायर्क्रम)  
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• तपाइँ (र कमर्चार�) ले तपाइँको आफ्नै आईपीडीपी (IPDP) मा प्रवेश ग�र आवश्यक जानकार�हरु 
अध्याव�धक गनुर्पदर्छ। सीडीडी (CDD) ले तपाइँको पषृ्ठभू�म �नकासी/सफाई कागजातको अ�भलेख गदर्छ।  

• तपाइँ (र कमर्चार�) ले बीएफआईएस (BFIS) जानकार�लाई अध्याव�धक गनुर्पछर् । कमर्चार�लाई उनीहरूको 
बीएफआईएस (BFIS) गुणस्तर र साख प्रमाणपत्र खातालाई अध्याव�धक गनर्कोला�ग आवश्यक जानकार� उपलब्ध 
गराउन एउटा प्रणाल� प्रदानगनुर् सहयगी हुनेछ |  

 

मैले बीएफआईएस (BFIS) को बारेमा थप जानकार� कसर� पाउन सक्छु?  
• �व�भन्न सहयोगी साधनश्रोतहरूको ला�ग सीडीडी (CDD) वेबसाइटमा जान �सफा�रस गनुर्होस:् 

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis 
• �नम्न प्रकारका सहयोगको ला�ग बीएफआईएस (BFIS) हेल्प-डेस्क मा फोन 1 (800) 649-2642 �बकल्प/option 4 

मा सम्पकर्  गनुर्होस:्   

o प्रयोगकतार् सहयोग (user support); 

o बीएफआईएस (BFIS) बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा ल�गन ्(Login) गनर्को ला�ग; र  

o व्यिक्तगत बीएफआईएस (BFIS) गुणस्तर र साख-प्रमाणपत्र खातामा ल�गन ्(Login) गनर्को ला�ग ।  
 

 
भमर्न्ट स्रोतहरू (VERMONT  RESOURCES)  
 प�रवार र एफसीसीएच (FCCHs) को ला�ग 2-1-1 त्यो श्रोत-साधन हो जसले समुदायमा आधा�रत कायर्क्रम र 

सेवाहरू प�हचान गनर् मद्दत गनर्सक्छ। जब तपा� 2-1-1 मा फोन गनुर्हुन्छ, तपाईले प्र�श��त जानकार� र 
�सफा�रस �वशेष� लगायत हेल्प-�म-ग्रो (Help Me Grow) भमर्न्ट बाल �वकास �वशेष�हरूसंग बोल्न सक्नुहुनेछ, 
जसले तपाईलाई उपलब्ध स्रोत र सेवाहरूको बारेमा तपाईको प्रश्नहरूको जवाफ �दनेछन ्। यस मागर् �नद�शक 
पुिस्तका भ�र धेरै ठाउँमा 2-1-1 बारे उल्लेख ग�रएको छ | 

 

 बालबा�लका एक�कृत सेवा (Children's Integrated Services (CIS) ले प्रारिम्भक हस्त�ेप, पा�रवा�रक समथर्न, र 
रोकथाम सेवा प्रदान गदर्छ जसले जन्मपूवर् दे�ख पाँच वषर्सम्मका बालबा�लकाको स्वस्थ �वकास र कल्याणको 
ला�ग सु�निश्चत गनर् मद्दत गदर्छ । यो सेवाहरू प�रवारलाई �न:शुल्क वा थोरै शुल्कमा उपलब्ध छन ्। सीआईएस 
(CIS)संग स्थानीय संयोजकहरु (कोअड�नेटर) छन ्जसले तपा� र प�रवारलाई प्रारिम्भक बचपन सेवाहरू र सहयोग 
खोज्न मद्दत गदर्छन ्| (उदाहरणको ला�ग, �व�शष्ट बाल हेरचाह; बाल हेरचाह वा पूवर्स्कूल जान-आउनको ला�ग 
यातायात सेवा; बाल हेरचाह �वत्तीय सहयोग कायर्क्रम सेवा; न�सर्ङ र पा�रवा�रक सहयोग गहृ भम्रण, तथा प्रारिम्भक 
हस्त�ेप सेवा आ�द)। स्थानीय संयोजकहरू यस वेबसाईटमा पाउन स�कन्छ: 
http://dcf.vermont.gov/partners/scc 

 

 साझा सेवा भमर्न्टले (Shared Services Vermont) �व�भन्न प्रकारका स्रोत-साधनहरू प्रदान गदर्छ जस्तै, उत्पादन र 
सेवाहरूमा छूट, नमूना रूपहरू, �नयम-पुिस्तका, नी�तहरू, र पा�रवा�रक सव��णहरू - पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनका ला�ग 
स्रोतहरू आ�द। शै��क स्रोतहरू जस्तै, अमे�रकन अस�मता अ�ध�नयम, सुर��त �नन्द्रा, बजेट सम्बिन्ध जानकार�, 
आपातकाल�न तैयार�, र सा�रता जस्ता �वषयसँग सम्बिन्धत स्रोतहरु यस वेबसाईटमा उपलब्ध छन:् 
http://www.SharedServicesVT.org  

 

 अन्य स्रोत-साधनहरुलाई यस मागर्�नद�शका पुिस्तकाको प्रत्येक सेक्सनमा हाइलाइट प्रकाश पा�रएको छ 

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis
http://dcf.vermont.gov/partners/scc
http://www.sharedservicesvt.org/
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पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH)  सेक्शन १ - प�रचय 
 

क्शन १ (एक) ले बाल हेरचाह गहृहरूलाई �नय�मतगन� भमर्न्टको कानूनबारे उल्लेख गदर्छ। यी �नयमहरूले 
पा�रवा�रक बाल हेरचाह  गहृ (एफसीसीएच) मा रहेका बालबा�लको बिृध्द र �वकासलाई बढावा �दँदै, उनीहरूको 
स्वास्थ्य,  सुर�ा,  कल्याण र संर�णको ला�ग आधारभूत स्तरहरू प्रदान गदर्छ । 

 

1.3 ‘लाग ूग�रएको �म�त’ शीषर्कलाई निजकबाट �नयाल्दा  
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? 
तपा�लाई एफसीसीएच (FCCH) �नयमहरूबारे स्पष्ट �ान र बुझाइ छ भन्न ेकुरा महत्वपूणर् छ | 

 

�म�त 9/1/2016 पछ� पा�रवा�रक बाल हेरचाह प्रदायक (FCCPs) को अनुम�त (लाइसेन्स) �लईएको भए, वतर्मान 
पा�रवा�रक बाल हेरचाह  गहृ (FCCH) अनुम�त  �नयमहरूको पूणर् पालना गनुर्पन� हुन्छ । पा�रवा�रक बाल हेरचाह  गहृ 
(FCCH) �व�नयम सम्बिन्ध ता�लम �लईरहेको अवस्थामा ती पा�रवा�रक बाल हेरचाह प्रदायक (FCCPs) हरूको ला�ग 
त्यो आवश्यक छैन। 

�म�त 9/1/2016 अ�घनै पूवर्-अविस्थत अनुम�त (लाइसेन्स) भएको खण्डमा, �म�त 9/1/2017 सम्म वतर्मान  पा�रवा�रक 
बाल हेरचाह गहृ (FCCH) �नयमहरूबारे पूणर्रुमपा बुझकेो कुरा देखाउनु पन�छ। यी पा�रवा�रक बाल हेरचाह प्रदायकहरु 
(FCCPs) ले "अब हामी जान्छ�: नव पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ �व�नयम” शीषर्कको ता�लम पूरागनर् आवश्यक छ। यस 
प्र�श�णको �ववरणले �नयम 1.3.3 अनुसार सबैकुरा पुरा गरेनगरेको बारे समावेश गन�छ । यो प्र�श�ण अनलाइन वा 
व्यिक्तगत रुमपा प्रदान ग�रन्छ । अनलाइन प्र�श�णको अन्त्यमा प्रश्नोत्तर जाचं ग�रनेछ  । प्र�श�णमा पास हुनको 
ला�ग तपा�ले 80 प्र�तशत वा सो भन्दा मा�थको अंक प्राप्त गनुर् पदर्छ । य�द तपा�ले किम्तमा प�न 80 प्र�तशत अंक 
प्राप्तगनर् सक्नुभएन भने,  पास गनर्को ला�ग व्यिक्तगतरुपमा प्र�श�ण पूरागनुर् पन�हुन्छ । 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्छ? (What It May Look Like in Your Program?)  

िजम्मेवार� (Responsibilities)  
एफसीसीएच (FCCH) 
 य�द �म�त 9/1/2016 भन्दा अ�घ अनुम�तपत्र �दईएको भए, �वशेष गर� तपाइँले मा�थ उल्ले�खत नयाँ �नयमहरू अनुसार 

प्र�श�ण �लन आवश्यक छ |  

 �म�त 9/1/2016 प�छ अनुम�तपत्र �दईएको भए,  तपाइँलाई अनुम�तपत्र �नयमावल� सम्बिन्ध प्र�श�ण �लनु आवश्यक 
छैन। �नयमहरूको समझ भएकोबारे अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) �लने प्र�क्रयाको समयमा जांच ग�रएको �थयो। 

कमर्चार� (Staff) 

  प�रचयात्मक प्र�श�णमा भाग �लन स�कन्छ तर यो अनुम�तपत्र �नयमअनुसार आवश्यक भने होइन।  
स्रोत-साधनहरू (Resources) 
 अनुम�तपत्र �नयमहरूसँग सम्बिन्धत ता�लमहरू वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरूको ला�ग �लन स�कन्छ । 

यस ता�लमलाई प�हलो पटक सफलतापूवर्क पूरा ग�रएको अवस्थामा मात्र यसको मान्यता (के्र�डट) �दईनेछ।  

 आवश्यक सहयोगको ला�ग 1 (800) 649-2642 �वकल्प 3 वा (802) 241-0837 मा अ�धका�रक अनुम�तकतार् (the 

Licensor on Duty) लाई सम्पकर्  गनुर्होस।्  

से 
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पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH) सेक्शन 2 - सामान्य प्रावधानहरु   

 
क्शन 2 ले अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) प्र�क्रयाहरुबारे उल्लेख गदर्छ जस्तै:  �नयम उल्लङ्घन र सुधारवाद� कारवाह�;  
�नलम्बन,  पुन:रद्द वा अनुम�तपत्र �दनकोला�ग इन्कार; �नयामक कायर्हरू अपील गन� अ�धकार; �नयम �भन्नता; र �नयम 
उल्लङ्घनको सावर्ज�नक रेकडर् आ�द । यसमा पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH) �नयमावल�मा प्रायः प्रयोग ग�रएका 
शब्दहरुको प�रभाषा समावेश ग�रएको छ | यी प�रभाषाहरूले उल्ले�खत �नयमहरूको सन्दभर्मा प्रयोग ग�रएका केह� 
शब्दहरूको अथर् प्रष्ट्याउन र छुट्टा-छुटै्ट �नयमहरूबारे बुझ्न तपा�लाई मद्दत गदर्छ। 

 

2.1 “�नयमन सेवा र सीमाहरूको प�रभाषाहरु” शीषर्कलाई निजकबाट �नयाल्दा 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 
पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH) तपा� बस्ने �नवासमा सञ्चालन ग�रन्छ । यहाँ दईु प्रकारक पा�रवा�रक बाल हेरचाह 
गहृहरु (FCCH) छन:् 

• दतार् भएका पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH) जसलाई सेक्शन 6.2.1 मा उल्ले�खत �नयम अनुसार 
बालबा�लकाको सेवाका ला�ग अनुम�त (लाइसेन्स) �दइएको छ।  

• अनुम�तपत्र प्राप्त गरेका पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH) सलाई सेक्शन 6.2. 2 मा उल्ले�खत �नयम 
अनुसार बालबा�लकाको सेवाका ला�ग अनुम�त (लाइसेन्स) �दइएको छ। 

 

पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH) सञ्चालनगनर् दतार् ग�रएका वा अनुम�तपत्र �लएका कुनै प�न व्यिक्त वा इकाईले एकै 
समयमा केन्द्र आधा�रत बाल हेरचाह (Center Based Child Care) र �प्र-स्कूल कायर्क्रम (Preschool Program) सञ्चालन 
गनर् वा स्कूलपछ�को बाल हेरचाह कायर्क्रम (Afterschool Child Care Program) सञ्चालन गनर् �नयम 2.1.3 ले �नष�ेधत 
गरेको छ। पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCH) मा तपाई अ�धकतम समय उपिस्थत हुनुपदर्छ,  जुन कुरा आ�द तपाइँ अक� 
अनुम�त (लाइसेन्स) �लएको कायर्क्रमको �नद�शक वा व्यवसायको मा�लक भएमा पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृमा अ�धकतम 
समय �दन तपाई असमथर् हुनुहुनेछ।  
 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्छ? What It May Look Like in Your Program 

पा�रवा�रक बाल हेरचाह प्रदायक िजम्मेवार�हरू FCCP Responsibilities 

 अनुम�त प्राप्त वा दतार् ग�रएका पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCP) सञ्चालन गदार् बुझ्नुपन� अनुम�त �नयमहरू. 

 क�हलेकाह� ं तपा�लाई पालन गहृ (foster home) उपलब्ध गराउनको ला�ग सम्पकर्  गनर् स�कनेछ । �नयम 2.1.4 
अनुसार �सडीडी (CDD)को �भन्न अनुम�त �बना, तपाई एकै समयमा पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (FCCP) र 
अनुम�त पाएको पालन गहृ (foster home) सञ्चालन गनर् अनुम�त प्राप्तगनर् सक्नुहुने छैन | प्रदायक जुन तपा� 
एफसीएचको रूपमा अनुमोदन गनर् सक्नुहुन्न र लाइसेन्स पादर� हेर�वचार गहृको रूपमा, सीडीडीबाट �भन्नता �बना। 
एफसीसीएच (FCCH)को सञ्चालन र पालक गहृको अनुम�तपत्र यी दईु �भन्न �नयिन्त्रत व्यवसाय जसको छुट्टा-छुटै 
आवेदन प्र�क्रया र �नयिन्त्रत �नयमहरू छन।् 
• �बशेष दलुर्भ प�रिस्थ�तमा बच्चाको ला�ग आपतकाल�न, अस्थायी वा स्थायी पालन गहृ स्थानान्तरण प्रदान 

गदार् तपा�ले तुरुन्तै अ�धका�रक अनुम�तकतार्लाई खबर गनुर्पछर् । �त अ�धका�रक अनुम�तकतार् (Licensor on 

Duty)ले तपा�ले के कस्तो कदम �लनुपन� हो सो बुझ्न ला�ग मद्दत गन�छन ्। 
• सामान्यतया तपाइँले यी तीन कुराहरू गनर् आवश्यक पदर्छ: १) �सडीडी (CDD) लाई �नयम �भन्नता अनुरोध 

पेश गनुर्होस ्| २) रेकडर् जाचं अनुम�त र जनगणना फारम पेश गनुर्होस ्- बच्चालाई सम्बद्ध प�हरूको सूचीमा 
प�रवारको सदस्यको रूपमा थप्नका ला�ग कायर्क्रम दतार् गनुर्होस ्(नोट: अनुमती पाएको एफसीसीएच (FCCHs) 

से  
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ले तपाइँको प�रवार सदस्यहरूलाई सम्बद्ध प�हरुको रुपमा थप गनर्को ला�ग यह� फारम प्रयोग गदर्छन।् र 
पा�रवा�रक सेवा �ड�भजन द्वारा आवश्यक ठा�नएका कुनै प�न पालक गहृ �नवेदन प्र�क्रयाहरुलाई पूरा गनुर्होस ्। 

• सीडीडी (CDD) र पा�रवा�रक सेवा �ड�भजनले सीडीडी (CDD) �भन्नता अनुमोदन गन� र / वा पालन गहृ 
अनुम�तपत्र जार� गन�/नगन� �नणर्य गन�छ। तपा�लाई �नरन्तर रूपमा सीडीडी (CDD)  र पा�रवा�रक सेवा 
�ड�भजनसँग संचारगनर् आवश्यक छ र सबै आवश्यक प्र�क्रयाहरू पूरा गनर् आवश्यक छ। 

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 दतार् ग�रएको र अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) �लएको एफसीसीएचसी (FCCHs) बीच �भन्नता बारे बुझ्नको  लाट� आ�धका�रक 
अनुम�तकतार्लाई फोन 1 (800) 649-2642 �वकल्प 3 वा (802) 241-0837 मा सम्पकर्  गनुर्होस।् 
 बाल हेरचाह अनुम�त �भन्नता अनुरोध शीषर्कको सीडीडी (CDD) तथ्याङ्क �ववरणको ला�ग तलको �लकंमा जान 
�सफा�रस गनुर्होस:् http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis  

 �भन्नता अनुरोधहरु (variance requests) बारे थप जानकार�को ला�ग यस �नद��शका पुिस्तकाको �शषर्क 2.7 मा 
�सफा�रस गनुर्होस।्  
 

2.3 ‘अनुम�तपत्र प्र�क्रया र �व�धहरु’ �शषर्कलाई निजकबाट हेर� 
 

एफसीसीएच (FCCH) को प्रयोग सञ्चालन समयमा अव�ध भर मात्र हुनुपछर् (�नयम 2.3.2.5) 
Use of FCCH During Hours of Operation (rule 2.3.2.5) 

 

यो �नयमको उदे्दश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?) 

सेवा वा प्र�श�ण प्रदान गनर्का ला�ग एफसीसीएच (FCCH) को प्रयोग तो�कएको सञ्चालन अव�ध�भत्र मात्र ग�रनु पदर्छ 
(�नयम 2.3.2.5) । यसले घरमा को को सी�मत व्यिक्तहरु मात्र रहन सक्छन भ�न बच्चाहरूको स्वास्थ्य र सुर�ा गदर्छ। 
यसले तपा� (र कमर्चार�) लाई बच्चाहरूमा ध्यान केिन्द्रत गनर् र एफसीसीएच (FCCH) को  �नयमहरू पालना गनर् सघाउ 
पुयार्उछ । बालबा�लकाको स्वास्थ्य र सुर�ाको संर�ण गनर्, सीडीडी (CDD) ले घरमा दोस्रो व्यवसाय सञ्चालन गदार् के 
कस्तो जो�खम हुन ्सक्छ भ�न सोको मूल्यांकन गन�छ। 
 

व्यवहा�रक अभ्यास, �नयमहरु र प्र�क्रयाहरूमा यो कस्तो दे�खन सक्छ?    

   प्रत्येक घर एक मात्र एफसीसीएच (FCCH) अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) हुन सक्छ। 
  जब तपाइँले अनुम�त (लाइसेन्स) पाएको अव�धभर एफसीसीएच (FCCH)का बच्चाहरुलाई हेर�वचार गद� गदार्    

एफसीसीएच (FCCH) मा बस्ने एक �कशोरले एफसीसीएच का अन्य बच्चाहरुलाई देखभाल (babysitting) गन� सेवा 
प्रदान गनर् पाईने छैन | 

 जब कुनै एफसीसीएच (FCCH) ले अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) पाएको छ वा दतार् भाएको छ भन,े त्यह� स्थानमा अक� 
व्यवसाय सञ्चालन गन� �वचार छ भने, सो बारे सम्भाव्यता अध्ययन गनर् सीडीडी (CDD) लाई सम्पकर्  गनुहोस ्| 
सीडीडी (CDD) ले खेती, सीधा �बक्र� परामशर्, वा दम्पती जसलाई एक गहृ-कायार्लयको आश्यकता भएमा, सो अनुमोदन 
गनर् सक्छ | उदाहरणको ला�ग यस्ता व्यवसायहरू जो बच्चाहरूको ला�ग खतरा छन ्जस्तै:  खतरनाक मशीनर� 
को  भण्डारण वा प्रयोग, कुकूरको कपाल काट्ने सेवा, वा त्यो व्यवसाय जसमा ती वयस्क मा�नसहरुको 
संलग्नता हुन्छ जो एफसीसीएच (FCCH) का सदस्य होईनन ्जस्तै, वयस्क हेरचाह सेवाहरू वा एउटा पसल 
जहाँ ग्राहकहरू आउने-जाने गदर्छन आ�द |

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 आवश्यक सहयोगको ला�ग फोन 1 (800) 649-2642 �वकल्प 3 वा (802) 241-0837 मा अ�धका�रक 

अनुम�तकतार् (the Licensor on Duty) लाई सम्पकर्  गनुर्होस।्  

सीसा �वषाक्तताको रोकथाम ( �नयमहरु 2.3.7.5, 2.3.8.5, 2.3.9.5.1, and 5.10.1.8) 
 

यी �नयमहरुका उद्देश्य के हुन?् (What Is the Purpose of These Rules?) 

क�लला बाल-बा�लकाहरु सीसा �वषाक्तको उच्च जो�खममा हुन्छन, �कनक� उनीहरुको �वकास हुदै गरेको शर�रले  
वयस्क मा�नस भन्दा सिजल ैत्यो �वषाक्तलाई अवशो�षत गछर् । शर�रमा सीसा �वषाक्तको कुनै प�न सुर��त मात्रा 
हुदैन । रगतमा सीसा �वषाक्तको न्यून स्तरले प�न केन्द्र�य स्नायु प्रणाल�लाई असर पछर् । सीसा �वषाक्त असरले 
आजीवन स्वास्थ्य प्रभावहरू पाछर् , जस्तै: आनीबानी/व्यवहारमा समस्याहरू, धीमा शार��रक व�ृद्ध र �वकास, अंग ��त, 
सुनवाई र बोल्नमा समस्या, र कम बौ�द्धक IQ �मता आ�द । सीसा �वषाक्ती �म�सएको रंगहरु पोतकेो पुराना 
घरहरु र त्यहाँ रहेको दाग/धब्बाहरु बाल-बच्चाहरुमा सीसा �वषाक्तताको सबै भन्दा मूख्य स्रोत हो। सीसा �वषाक्त 
�म�सएको �नल्दा वा धुलो श्वास �लदंा, उिप्क्कएको रंगको चप्रा वा माटो खाएमा सीसा �वषाक्त शर�रमा   प्रवेश 
गदर्छ। 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program) 

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
 य�द एफसीसीएच (FCCH) 1978 भन्दा प�हले बनाइएको �थयो र सीसा �वषाक्त कानुनबाट छुट्याइएको 
छैन भने तपाईले �नम्न कुराहरु गनुर्पछर् : 

• ईएमपी द्वारा प्रमा�णत व्यिक्तले आवश्यक रखरखाव अभ्यास (Essential Maintenance Practices -
EMP) बारे मूल्यांकन गरे/नगरेको कुरा सु�निश्चत गनुर्होस ्|   

• सम्पूणर् भवन �भत्र र बा�हरको सबै भागको ईएमपी (EMP) ग�रनु आवश्यक छ, यहां सम्म �क मूल 
एफसीसीएच (FCCH) बने पछ� थ�पएको डके, पोचर्, या अ�त�रक्त भागहरु प�न।  

• वा�षर्क रूपमा एक ईएमपी मूल्यांकन ग�रनु छ।  

• तपा�ले वा�षर्क ईएमपी (EMP) मूल्यांकनहरु बीचको समयमा ईएमपी (EMP) आवश्यकताहरू पुरा गनुर्पछर्। 
 

1978 पूवर् स्थापना भएको बाल हेरचाह गहृ भए सीसा �वषाक्त कानूनबाट मुक्त हुन ्सक्छ य�द भमर्न्टको �वषाक्त रंग �नर��क वा 
नजो�खम मूल्याङ्कन �नर��कले घरको रहेक रगं पोतकेो सतह-सतह �नर��ण गरेको ग�र उक्त भवनमा कुनै पहँुचयोग्य सीसा 
�वषाक्ती रंग नरहेको बारे �रपोटर् गदर्छ | भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभाग एस्बेस्टोस र सीसा �वषाक्त �नयन्त्रण �व�नयमन कायर्क्रममा 
�वभागको रेकडर्को ला�ग �नर��ण �रपोटर् पेश गनर् एफसीसीपी (FCCP) को िजम्मेवार� हुन्छ । �वभागले �नर��ण �रपोटर्को समी�ा 
गन�छ र भमर्न्टको सीसा �वषाक्त काननूबाट छूटको पत्र जार� गन�छ। यो जार� ग�रएको अनुम�त त्यो बेला अमान्य हुन्छ जब कुनै 
घर-धनी वा सम्पित्त मा�लकले घरको ममर्त तथा िजन�द्वार वा अन्य कायर् गदर्छ जसले गदार् प�हलेको अपहँुचयोग्य सीसा �वषाक्त 
रगं पो�तएको सतहहरूलाई ऊदांग बनाई�दन्छ, जस्तै, उदाहरणको ला�ग सीसा �वषाक्तरग पो�तएको काठ साइ�डगं लाई ढाकेको को 
�भनाई (vinyl) को साइ�डगंलाई हटाउने काम । 
 

एफसीसीपीको  िजम्मेवार�हरू (FCCP Responsibilities) 
  ईएमपी (EMP) मूल्याङ्कन ईएमपी (EMP) प्रमा�णत व्यिक्त द्वारा ग�रएको सु�निश्चत गनुर्होस ्|
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 भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागको एस्बेस्टोस र सीसा �वषाक्त �व�नयामक कायर्क्रमा ईएमपी (EMP) अनुपालन �ववरण 
फ�ल गनुर्होस ्| सीडीडी (CDD) �नवेदनहरूमा आवश्यक जानकार� प्रदान गनुर्होस।्  

 बीमा वाहकहरूलाई फाईल दायर गनर्को ला�ग वा�षर्क ईएमपी (EMP) अनुपालन �ववरण को प्र�त चा�हन्छ।  

 ईएमपी (EMP) प्र�क्रयाहरू पालना ग�रएको �नक्य�ल गनुर्पदर्छ, तर त्यसमा मात्र �स�मत नभई, रगं/प��टगंका 
उप्केका पाप्रा/चप्रा वा दागलाई ममर्त गदार् वा बदल्दा वा झ्यालमा फुल गमला राख्न तख्ता काठ लगाउँदा 
�वशेष सर-सफाई त�रका/तक�नक�हरु अपनाउनु पन�हुन्छ | 

 एफसीसीएच (FCCH) झ्यालमा फुल गमला राख्न तख्ता काठ लगाउँदा ईएमपी (EMP) प्रमा�णत व्यिक्तगत 
द्वारामात्र सो लगाउने कायर् स�ुनिश्चत गनुर्होस ्र एफसीसीएच (FCCH)को खेल्ने स्थानहरु, झयालहरु, 
झ्यालका तखताहरु र अन्य तेस� सतहहरूबाट धुलोहरु हटाउंदा �वशेष सर-सफाई त�रका वा तक�नक�हरु 
अपनाउनु पछर् | 

 झ्यालको आन्त�रक चौकोस,  ढोकाको �भत्र प�ट्टको चौकोस, अन्य घषर्णहुने सतहहरु, पखार्लहरु, छतहरु, साइ�डगं 
अथार्त ्साइडमा ठो�कने काठ,  �ट्रम वा सेप्ट� , र अन्य �ते्रहरु जहाँ �ससा �बषाद�को जो�खम अनावरण हुने वा 
दे�खने  सम्भावना हुन्छ ती �ेत्रहरु जाँच्नुहोस।् ती स्थानहरु जहाँ बच्चाहरूको प्रत्य� पहँुच नभए प�न, 
सम्पूणर् भवनको व�रप�रका बाह्य सतहहरू राम्रर� जाचँ गनर् अ�नवायर् छ। 

 �नय�मत रुपमा, फा�नर्चर, उपकरण, र खेलौनाहरू जाँच गनुर्होस ्�क �तनीहरुको रंग उप्केको, चप्रा �निस्कएको वा 
दाग लागेको छ-छैन भ�न सु�निश्चत गनर्होस।् मरम्मत वा प्र�तस्थापन नग�रदंासम्म बच्चाहरु द्वारा प्रयोग 
नगर�नको ला�ग ती वस्तुहरु त्यहाँबाट हटाउनुहोस ्वा सुर��त स्थानमाराख्नुहोस। 

 घषर्ण सतहहरू, जब दईु सतहहरू एकापसमा घषर्ण हुन्छन,् जेसले प��टगं/रंगको धुलो, चप्रा वा पाप्रा �निस्कन 
सक्छ । जस्तै एक सामान्य उदाहरणको ला�ग एउटा ढोका जो खोल्दा र बन्द गदार् चौकोसको �भ�त्र सतह 
रग�डएर घषर्ण हुन्छ । 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

  भमर्न्ट �ससा �बषाद� कानून र ईएमपी बारे जानकार� (Information on the Vermont Lead Law and EMP): 
http://healthvermont.gov/health-environment/asbestos-lead-buildings/lead-property- owners 
प्रमा�णत ईएमपी (EMP) मूल्याङ्कन र अभ्यासहरूको ला�ग तपा� ईएमपी (EMP) प्र�श�ण पाठ्यक्रम पूरा गनर् 
सक्नुहुनेछ। बा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरूको ला�ग यो पाठ्यक्रम एक पटक �लए मात्र पुग्छ जो 
�न:शुल्क प्रदान ग�रन्छ |  

प्र�श�ण �म�तहरू र जानकार�: 
http://leadsafevermont.org/html/landlords.html 

 �म�त जाँच सूची सीडीडी वेबसाइटमा छ (Due Dates Checklist on CDD website): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

http://healthvermont.gov/health-environment/asbestos-lead-buildings/lead-property-owners
http://healthvermont.gov/health-environment/asbestos-lead-buildings/lead-property-owners
http://leadsafevermont.org/html/landlords.html
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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�पउने पानी र फोहर पानी आवश्यकताहरू (Drinking Water and Wastewater Requirements) 
(�नयमहरु/rules 2.3.7.9 to 2.3.7.12, 2.3.8.7, 2.3.9.5.3, and 2.3.9.5.4) 

 
यी �नयमहरुका उद्देश्य के छन?् (What Is the Purpose of These Rules?) 

यी �नयमहरूले एफसीसीएच (FCCH) मा सहभागी हँुदा बाल-बच्चाहरूलाई सुर��त �पउने पानी �मलोस भ�न सु�निश्चत 
गदर्छ। यी आवश्यक �नयमहरुले एफसीसीएच (FCCH) लाई  �दईएको अनुम�त (लाइसेन्स) �मताको आधारमा माग पुरा 
गनर्सक्ने पयार्प्त पानीको आपू�त र् र फोहर पानी प्रणाल�हरू छ/छैन भनी सु�निश्चत गदर्छ । सबै एफसीसीएच (FCCH) ले 
पानी पाइप र जोड़ाईहरुहरू सीसा-�बषाद� दे�ख सुर��त छ �क छैन पर��ण गनुर् आवश्यक छ। य�द अनुम�तहरू आवश्यक 
छन ्भन,े तपा�संग कुन प्रकारको पानीको प्रणाल� छ, र कस्तो प्रकारको पर��ण गनुर् आवश्यक छ भ�न जान्न आवश्यक 
हुन्छ।  

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program) 
 दतार् ग�रएको एफसीसीपी (FCCPs) हरूले उनीहरूको �पउने पानी कुन स्रोतबाट आउँछ थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ, जस्तै 25 
भन्दा कम व्यिक्तहरूक ला�ग एक �नजी प्रणाल� (जस्तै ईनार वा मूल) बाट,  वा 25 जना वा बढ� व्यिक्तहरूक ला�ग सेवा 
ग�ररहेका प्रणाल�हरु (जस्तै शहर, नगरपा�लका वा �छमेक� श्रोत)। 
 25 वा बढ� व्यिक्तहरूलाई सेवा पुयार्उने सबै पानी आपू�त र् प्रणाल�हरुले भमर्न्ट प्राकृ�तक संसाधन एजेन्सी (Vermont Agency of 

Natural Resources) बाट अनुम�त �लनु आवश्यक छ।  
 

�ससा �बषाद� जल पर��ण - दवुै दतार्वाल र अनुम�तपत्रवाल (Lead Water Testing – Both registered and licensed) 
प्रारिम्भक अनुम�तपत्र (�नयम/rules 2.3.7.10) - Initial Licensure  

 अनुम�त प्राप्त ग�रसकेको र बोतलको पानी प्रयोग गरेको अवस्थामा प�न पानीमा �ससा-�बषाद� छ/छैन भ�न पर��ण 
गनर् आवश्यक पदर्छ  

• कम्तीमा प�न छ घण्टा वा एक रातसम्म पानीको प्रयोग नगर� भवन �भत्रको पाइपमै रहन �दएर उक्त पानीको नमूना 
संकलन ग�र प�हलो पटकको �ससा-�बषाद� जाँचको ला�ग नमूना पर��ण गनुर्होस।् (प्रयोगशालाले नमूना कसंकलन 
�नद�शनहरू प्रदान गन� पानीको नमूना भमर्न्ट प्रमा�णत �पउने पानी ल्याबमा �वश्लेषणको ला�ग पठाइनु पछर्। पर��ण 
प�रणाम 0.015 �मल�ग्राम भन्दा कम �ससा-�वषाद�को मात्रा हुनुपछर्। 

 केवल अनुम�त प्राप्त एफसीसीएच: प्रारिम्भक अनुम�तपत्र आवेदन प्र�क्रयाको ला�ग कस्तो पानीको आपू�त र् (�पउन ेपानी) र / 

वा फोहोर पानी (सेिप्टक प्रणाल�) को अनुम�तहरू �लनु आवश्यक हुनसक्छ भ�न बुझ्न भमर्न्ट प्राकृ�तक संसाधन एजेन्सी 

(Vermont Agency of Natural Resources) लाई सम्पकर्  गनर् आवश्यक छ|   

• य�द अनुम�तहरू प�हलेनै �लईसकेको छ भन,े थोरै (य�द के�ह भएमा) कुराहरु मात्र आवश्यक हुनसक्छ। 
• य�द अनुम�तहरू आवश्यक छ र �लईसकेको छैन भने, आवश्यक अनुम�तहरू �लनुहोस।् 
• प्रायः आफ्नै  श्रोत वा सावर्ज�नक (उदाहरणको ला�ग, नगर-पा�लका) श्रोतबाट पानीको आपू�त र् वा फोहर पानीको 

अनुम�त प्राप्तगनर् वा प�रमाजर्न गनर् परेमा त्यसको ला�ग शुल्क �तनुर्पन� हुन्छ | 

• अनुम�त �लएका एफसीसीएच (FCCHs) हरु व्यवसायहरू हुन।् उनीहरुको घरको सदस्यहरु लगायत बढ्दो बाल-

बच्चा र कमर्चार� द्वारा प्रयोग ग�रने खानेपानी र सेिप्टक प्रणाल�हरूले उनीहरुको उपयोग र आवश्यकताहरु 

अ�नवायर् समायोजन गरेको हुनुपछर् । 
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• प्रारिम्भक अनुम�त पत्र आवेदनसंग �ससा-�वषाद� नमूनाजांचको प�रणाम प�न समावेश गनुर्होस।् साइटमा ग�रएको 

पर��ण प�रणामहरूसंग सम्बिन्धत कागजात आफुसंग राख्नुहोस र सीडीडी (CDD)लाई समी�ाको ला�ग प�न 
उपलब्ध गराउनुहोस ् 

• य�द �ससा-�वषाद�को जांच प�रणाम 0.015 �मल�ग्राम भन्दा मा�थ छ भने पानीको उपचार ग�र  अनुपालनको 
ला�ग पुनः प�र�ण गनर् स�कन्छ । कुनै प�न पानी प्रणाल� �नयम अनुसार (अनुपालन) छैन भने बोतलको पानी 
प्रयोग गनुर्पछर्। पानी तपा� वा प�रवारद्वारा उपलब्ध गराउन स�कन्छ। 
 

वा�षर्क अनमु�तपत्र आवश्यकता (�नयम 2.3.8.7) र अनमु�तपत्र (लाइसेन्स) न�वकरण (�नयम 2.3.9.5.1) 
 प�हलो पटक पर��ण गदार् �ससा-�वषाद� मात्रा 0.015 �मल�ग्राम भन्दा मा�थ दे�खएको एफसीसीएच (FCCHs) ले मात्र 
हरेकवषर् नमूना पर��णको ला�ग पानी भमर्न्ट प्रमा�णत �पउने पानी ल्याबमा पठाउनुपछर्। 

• पानी पर��ण ग�रएको प�रणामहरू संग सम्बिन्धत कागजात एफसीसीएच (FCCHs) संग राख्नुहोस र सीडीडी 
(CDD)लाई समी�ाको ला�ग उपलब्ध गराउनुहोस ् 

• अनुम�तपत्र नवीकरणमा, वा अनुम�तपत्र नवीकरण अद्याव�धक गदार् पानीको जाचं प�रणामहरूसंगै पेश गनुर्होस।् 
 

ब्याक्टे�रल र रासाय�नक जल पर��ण - दवु ैदतार्वाल  र अनमु�तपत्रवाल  
प्रारिम्भक अनमु�तपत्र वा अनुम�त पाएका प्रणाल�हरू (जस्तै नगरपा�लका, शहरहरू, र �छमेक� श्रोतहरू) 

 भमर्न्ट प्राकृ�तक संसाधन एजेन्सीबाट अनुम�त पाएका चौ�बस जनाभन्दा बढ� मा�नसहरुलाई  खानेपानी सेवा पुयार्उने 
पानी आपू�त र् प्रणाल�ले �नय�मत रूपमा ब्याक्टे�रल र रासाय�नक जल पर��ण र �नर��ण गनुर् पछर् | त्यसकारण, 
सीडीडी (CDD) ले ती एफसीसीएचहरु (FCCHs), जसले यस प्रकारको अनुम�त प्राप्त प्रणाल�बाट आफ्नो खानेपानी 
प्राप्त गदर्छन,् उनीहरु बाट अ�त�रक्त ब्याक्टे�रयल वा रासाय�नक पर��णको अनुरोध गद�नन ्|  

 
प्रारिम्भक अनुम�त पाएका प्रणाल�हरू (जस्तै स्थानीय मूल र कुवाहरु), अनुम�त नपाएकाहरू (अनुम�त पाएका 
एफसीसीएचको ला�ग �नयम 2.3.7.11 र दतार् ग�रएको एफसीसीएचको ला�ग �नयम 2.3.7.12) 

 
 पानी आपू�तर् प्रणाल� अनुम�त नपाएका एफसीसीएच/FCCHs ले सीडीडीको ला�ग बैक्टे�रयल र रासाय�नक जल 

पर��ण अ�नवायर् पूरा गनुर्पछर्।  
 भमर्न्ट प्रमा�णत �पउने पानी ल्याबमा �नम्न रासाय�नक (आस��नक, यूरे�नयम, नाइट्राईट, म्यांगनीज, नाइटे्रट, र 
फ्लोराइड) र ब्याक्टे�रयल (कुल को�लफोमर्) पर��ण ग�र आएको प�रणाम प्रारिम्भक अनुम�तपत्र आवेदनसंगै पेश 
गनुहोस ्| 

   कागजात एफसीसीएच (FCCHs) संग राख्नुहोस र सीडीडी (CDD)लाई समी�ाको ला�ग उपलब्ध गराउनुहोस ् 

 जाँचको प�रणामहरू भमर्न्ट �पउने पानीको मान्यता (standards) अनुसार हुनुपछर् । अनुमो�दत स्तरहरू 
प�र�शष्ट II मा सूचीबद्ध ग�रएका छन।्  

 कुनै प�न प्रणाल�को पानी मान्यता (standards) अनुसार अनुपालन ग�रएको छैन भने, बोतलको पानी प्रयोगगनुर् 
पदर्छ। पानी तपा� वा प�रवारद्वारा उपलब्ध गराउन स�कन्छ। 

   पानी अनुमोदन र अनुपालनको ला�ग पुनःजाँच गराउन स�कन्छ।  
 

स्थानीय पानीको मूलहरु वा कुवाको ला�ग पर�मट �बना अनुम�तपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण प्रणाल� (लाइसेन्स �लएको  
एफसीसीएचको ला�ग, �नयम 2.3.9.5.3) र (दतार् ग�रएको एफसीसीएच, �नयम 2.3.9.5.4) 
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   त्यो एफसीसीएच (FCCHs) जसको ला�ग �पउने पानीको पर�मट �लनु आवश्यक छैन र/वा अनुम�त �दइएको प्रणाल� 

(जस्तै नगरपा�लका प्रणाल�) सँग जो�डएको छैन भने,  हरेक छ वषर्मा रासाय�नक पर��णगनुर् आवश्यक छ। 

भमर्न्ट प्रमा�णत �पउने पानी ल्याबमा पानीको नमूना पठाउनुहोस।् 

• प�रणामहरूसंगै अनुम�तपत्र नवीकरण �नवेदनको अद्याव�धक गनुर्होस।् यो प्रत्येक छ वषर्मा मात्र आवश्यक छ। 
• आवश्यक कागजातहरू एफसीसीएच (FCCHs) मा राख्नुहोस ्र समी�ाकोला�ग सीडीडीलाई (CDD) उपलब्ध 
गराउनुहोस।् 
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट स्वास्थ्य प्रयोगशाला �वभागसंग अनुम�त (लाइसेन्स) आवश्यकताहरू पूरागनर्को ला�ग चा�हने बाल हेरचाह 

जल पर��ण �कट उपलब्ध छ। जल पर��ण �कटको ल्याबमा 1(802)338-4736 वा 1(800)660-9999 फोन 

गरेर प्राप्तगनर् स�कन्छ:  

 भमर्न्ट प्रमा�णत �पउने पानी प्रयोगशालासंग सम्पकर् को ला�ग �नम्न वेवसाइमा जानुहोस: 
  http://healthvermont.gov/public-health-laboratory/laboratory-certification-or- 

approval/drinking-water-laboratory 

 भमर्न्ट स्वास्थ्य बाल हेरचाह �पउने पानी तथ्य सीट/फारमको ला�ग: http://healthvermont.gov/health-

environment/chemicals-childrens-products/child-care- providers 

 भमर्न्ट स्वास्थ्य पर��ण �वभागको �सफा�रसहरू:  
http://healthvermont.gov/public-health-laboratory/drinking-water-testing/what-should- you-test 

 जल प्रणाल� पर��ण र सुर�ा �नद�शनको ला�ग उपलब्ध चाटर् प�र�शष्ट II समावेश छ ।  

 फारम बुझाउनुपन� �त�थ-�म�त चके�लष्टको ला�ग सीडीडी (CDD) वेबसाइटमा हेनुर्होस:  
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 
 

वा�षर्क अनमु�तपत्र आवश्यकता (उप-�शषर्क 2.3.8) 
Annual Licensing Requirements (subheading 2.3.8) 

 

यी �नयमहरुका उद्देश्य के छन?् (What Is the Purpose of These Rules?) 
एक पूणर् अनुम�तपत्र तीन वषर्को ला�ग जार� ग�रएको हुन्छ। वा�षर्क अनुम�त आवश्यकताहरू हरेक बषर् अनुम�तपत्रको 
बा�षर्क �त�थ (anniversary date) �भत्र पूरा गनुर्पछर्। वा�षर्क अनुम�तपत्र आवश्यकताहरूको ला�ग आवश्यक सबै 
�नयमहरू वा�षर्क आवश्यकताहरू उप-शीषर्क 2.3.8 अन्तगर्त समावेश छन।् �त वा�षर्क आवश्यकताहरू जो पूरा भएका 
छैनन ्त्यसको सम्बोधन अनुम�तपत्र भ्रमणको समयमा ग�रनेछ। 
 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

एफसीसीपी  िजम्मेवार�हरू (FCCP Responsibilities) 

  �नम्न वा�षर्क अनुम�तपत्र आवश्यकताहरू पूरा गनुर्होस:् 

http://healthvermont.gov/public-health-laboratory/laboratory-certification-or-approval/drinking-water-laboratory
http://healthvermont.gov/public-health-laboratory/laboratory-certification-or-approval/drinking-water-laboratory
http://healthvermont.gov/health-environment/chemicals-childrens-products/child-care-providers
http://healthvermont.gov/health-environment/chemicals-childrens-products/child-care-providers
http://healthvermont.gov/health-environment/chemicals-childrens-products/child-care-providers
http://healthvermont.gov/public-health-laboratory/drinking-water-testing/what-should-you-test
http://healthvermont.gov/public-health-laboratory/drinking-water-testing/what-should-you-test
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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• आवश्यक रेकडर् जाँच आ�धका�रक फारम सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरू �सडीडी (CDD) लाई हुलाक/मेल वा फ्याक्स 

गनुर्होस।् (पषृ्ठभू�म जांचपास 5 वषर्को ला�ग मान्य हुन्छन। 5 वषर् पुग्नको ला�ग 6 म�हना वा थोरै अव�ध बाँ�क रहेका 
व्यिक्तहरूले नयाँ जाँच आ�धका�रक फारम पेश गनर् आवश्यक छ)। 

• भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभाग एस्बेस्टोस र सीसा-�बषाद� �नयामावल� कायर्क्रममा (Vermont Department of Health, 

Asbestos and Lead Regulatory Program) - ईएमपी EMP अनुपालन �ववरण फाइल पेश गनुर्होस ्| बीमा 
वाहकहरूले प�न वा�षर्क ईएमपी अनुपालन �ववरणको (Compliance Statement) एक प्र�त �नवेदनसंग ैपेश गनुर्पछर्  । 

• �बएफआईएस (BFIS) गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा प्रमा�णत गनर्को ला�ग तपा� (र कमर्चार�)ले आफ्नो 
व्यावसा�यक �वकास पूरा गरेको कुरा सु�निश्चत गनुर्होस।् य�द कागजात एनएलसीडीसी (NLCDC) मा पेश 
ग�रएको �थयो र यो �बएफआईएस (BFIS) गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा छुटेको छ एनएलसीडीसी 
(NLCDC) लाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

• बीमाको �नरन्तरताको रेकडर् एफसीसीच (FCCH) मा राख्नुहोस ्(�नयम । समी�ाको ला�ग 
सीडीडी CDD) लाई उपलब्ध गराउनुहोस ्। 

• य�द प्रारिम्भक अनुम�तपत्र �ससा-�बषाद�को जाँच निजता स्वीकायर् स्तर वा त्यस भन्दा बढ� �थयो भने, 
�ससा-�बषाद�को फ्लश पानी नमूना पर��ण गनुर्होस ्। प�रणामहरू सीडीडी CDD) समी�ाको ला�ग 
एफसीसीच (FCCH) मा सुर��त राख्नुहोस ्।  

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 आवश्यक सहयोगको ला�ग ड्यूट�मा रहेका अनुम�तकतार् (Licensor) लाई 1 (800) 649-2642, �बकल्प 3 वा (802) 

241-0837 मा सम्पकर्  गनुर्होस।् 
 य�द सीडीडी CDDको पत्रको प्र�त�क्रया �दनुपछर् भने, पत्र पठाउने सम्बिन्धत व्यिक्तलाई सम्पकर्  गनुर्होस|् 

 फारम बुझाउनुपन� �त�थ-�म�त चके�लष्टको ला�ग सीडीडी (CDD) वेबसाइटमा हेनुर्होस:  
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 

अनमु�तपत्रको ला�ग �नयम र सतर्हरू Terms and Conditions on License (�नयम 2.3.10.2) 
 

यी �नयमहरुका उद्देश्य के छन?् What Is the Purpose of These Rules? 

य�द त्यहाँ �वशेष प�रिस्थ�तहरू छ भने, सीडीडी CDD ले अनुम�तपत्रकोला�ग कुनै �नयम र सतर्हरू संलग्न गनर्सक्छ 
(�नयम 2.3.10.2) । उदाहरणको ला�ग, जस्तै कुनै रिजष्टर भएको एफसीसीएच FCCH ले खाना पकाउनको ला�ग 
स्वीकृत गन�/नगन� बारे कुनै शतर् हुनसक्छ। उदाहरणको ला�ग, कुनै लाइसेन्स अनुम�तपाएको  एफसीसीएच FCCH  
को �मता वा सञ्चालन अव�धबारे कुनै शतर् हुनसक्छ। उदाहरणको ला�ग बच्चाहरूको सुर�ाको ला�ग छेक-बार 
लगाउनबारे कुनै शतर् हुनसक्छ। जस्तै ज�मनमा �हऊ रहेको अवस्थामा, वा  गम� मौसम नहँुदासम्म छेक-बार 
लगाउनको ला�ग थप समयको ला�ग अनुम�त �दनु | 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  
एफसीसीपी  िजम्मेवार�हरू (FCCP Responsibilities) 

 �दइएको समयमा सतर्हरू पुराभएको कुरा सु�निश्चत गनुर्होस ्।  

  लाइसेन्स अनुम�तपत्र टाँस/पोस्ट गनुर्होस ्(�नयम 2.3.10.1) 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 आवश्यक सहयोगको ला�ग ड्यूट�मा रहेका अनुम�तकतार् (Licensor) लाई 1 (800) 649-2642, �बकल्प 3 वा 

(802)241-0837 मा सम्पकर्  गनुर्होस।् 

 
लाइसेन्स अनमु�तलाई प्रभावपान� फेरबदलहरू (�नयम 2.3.11)  

यो �नयमको उद्देश्य के हो?   
एफसीसीएच (FCCH) मा ग�रने कुनैप�न प�रवतर्नहरूले �व�भन्न �नयमहरूको अनुपालन (compliance) लाई असर पानर्सक्छ। 
क�हलेकाह�ँ यी प�रवतर्नहरू योजनाअनुसार र क�हलेकाह�ँ अप्रत्या�शत रुपमा हुन्छन।् जब तपाइँ एफसीसीएच (FCCH) मा 
के�हकुरा प�रवतर्न गनर् चाहानुहुन्छ भने, प�रवतर्न अ�घ स्वीकृ�तको ला�ग �सडीडी (CDD) लाई सम्पकर्  गनुर्पछर्। यस्का के�ह 

उदाहरणहरु, जस्तै �भ�त्र र वा बा�हर� स्थानमा व्यापक मात्रामा प�रवतर्न वा बच्चाहरूको सेवाको उमेरमा प�रवतर्न आ�द 

(अनुम�तपत्र पाएका FCCHs को ला�ग)। अब अक� चरण के हुनेछ भन्ने बारे सीडीडीले �नधार्रण गन�छ। अप्रत्या�शत प�रवतर्नहरू 

जस्तै, आगो, बाढ�, र �बजुल� बन्द हुनु आ�द जस्ता कुराहरु  हुन सक्छन। अक� प्रकारको प�रवतर्न एफसीसीएच (FCCH) को 
स्वा�मत्वको प�रवतर्नको कारण हुनसक्छ | जस्तै उदाहरणको ला�ग, तपा�ले  घर बा�हर गएर जा�गर गन� �नणर्य गनुर्भयो र 

तपा�को प�त/ पत्नीले घरमै रहेर एफसीसीएच (FCCH) चलाउने �नणर्य गनुर्भयो। यस्तो अवस्थमा रिजष्टर भएको  वा 
लाईस�न्स पाएको एफसीसीएच (FCCH) चलाउनको ला�ग तपा�को प�त/पत्नीले आफ्नो अनुम�तपत्र  प्राप्त गनुर् आवश्यक छ, 
र  तपाईले बन्दको ला�ग  सूचना पेश गनुर्  आवश्यक पछर् । 

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  
एफसीसीपी (FCCP) को  िजम्मेवार�हरू 

  सानर्, बेच्न, भाडामा �दन, रोक्न, वा स्वैिच्छक बन्दगन� �वचारगनुर् अ�घ सीडीडी (CDD) लाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

  तपाईको लाईसेन्स अनुम�तलाई असरपान� कुनै प�न प�रवतर्न गनुर् अ�घ सीडीडी CDD सँग अनुम�तको ला�ग 
सम्पकर्  गनुहोस|  

 अप्रत्या�शत अवस्थाहरूको बारेमा C सीडीडी (CDD) DD सू�चत गनुर्होस ्जस्तै,  बाढ�, �नमार्णकायर्, वा अन्य 

ग�त�व�धहरू जसले स्थान वा सेवाहरू प्रभा�वत हुनसक्छ। 

अप्रत्या�शत प�रिस्थ�तको ला�ग मागर्�नद�शक पुिस्तकाको  शीषर्क 3.6 “आपातकाल�न तैयार�को �नयमहरू” हेनर् 
�सफा�रस गनुर्होस।् 
 
स्रोतहरू  (Resources)  

 प�र�शष्टमा I मा सीडीडी लाई, आमाबाबु, र अन्य एजेन्सीहरूलाई �दनुपन� आवश्यक सूचनाहरूको चाटर् समावेश छ। 

 आवश्यक सहयोगको ला�ग ड्यूट�मा रहेका अनुम�तकतार् (Licensor) लाई 1 (800) 649-2642, �बकल्प 3 वा 

(802)241-0837 मा सम्पकर्  गनुर्होस।्  

  य�द सूचना आवश्यक छ भने, यसलाई �बएफआईएस (BFIS) माफर् त पेश गनुर्होस।्  

 य�द प�हले नै अनुम�तपत्र फ�ल्ड �वशेष�सँग एफसीसीएफमा योजना बमोिजम प�रवतर्नहरू गन� काम ग�ररहेको 

भए, उनीसँग प्रत्य� रूपमा काम जार� राख्नुहोस।्  
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2.6 “�नयामावल� कारवाईको ला�ग अपील” �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
 

यी �नयमहरुको उद्देश्य के हुन?्   
जब अनुम�तपत्र �बरुद्द नकारात्मक कारवाई ग�रन्छ, तपाइँसँग अपील गन� अ�धकार हुन्छ। नकारात्मक कारवाईहरूमा 
यी समावेश छन ्तर य�तमा मात्रै सी�मत छैनन,् जस्तै:  �भन्नता वा अनुम�तपत्रको अस्वीकार, पषृ्ठभू�म जाँचको 
प्र�क्रयाको माध्यमबाट �नषे�धत व्यिक्तको �नधार्रण, अनुम�तपत्र रद्दगनर् कारवाई वा लाइसेन्स �नलम्बन जार�गन� 
कारवाई । 
 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  
अपील प्र�क्रया 
सबै अपीलहरू �ल�खत रूपमा हुनुपछर् र सीडीडी (CDD) वा मानव सेवा बोडर् द्वारा 30 �दन�भत्रै प्राप्त गरेको हुनुपछर्। 
सीडीडी (CDD) को �ल�खत सूचनाको �म�तबाट 30 �दनको गन्ती सुरु हुन्छ। 
 
तपा�ले प्राप्त गनुर्भएको पत्रमा अपील �नद�शनहरू प�न समावेश हुन्छ | 
 

अनमु�तपत्र अस्वीकार वा �नलम्बन र �नयम उल्लङ्घन अ�भयोग/उद्धरण (Citation) 
• प्रारिम्भक अपील आयुक्तको पुनरावलोकनको ला�ग �सफा�रस ग�रन्छ । त्यो सीडीडी (CDD) कमर्चार� 

सदस्यले अपीलको प्रबन्ध गदर्छ जो  तटस्थ छ र यो प�रिस्थ�तमा सलंग्न छैन । 
• लाईसेन्स अनुम�तपत्र अस्वीकारको अपील फाइल गनर्, लाईसेन्स अनुम�तपत्र �नलम्बन वा �नयम 

उल्लङ्घन अ�भयोगको अपील फाइल गनर्  सीडीडी CDD मा 30 �दन �भत्र अपीलपत्र पठाउनुहोस।् 
अपीलपत्रमा �नम्न कुराहरु समावेश हुनुपछर् : 

o अपीलपत्रको �म�त।  

o �नयामावल� कारवाईपत्र प्राप्त भएको �म�त समावेश गनुर् ।  

o कुन कुराको ला�ग अपील ग�रएको छ सो �न�दर्ष्ट गनुर्होस।्  

o �नयमावल� कारवाईको ला�ग असहम�तको बारेमा �न�दर्ष्टता।  
• य�द तपा� आयुक्तको समी�ामा असहमत हुनुहुन्छ भने, तपाइँले मानव सेवा बोडर्लाई अपील गनर् सक्नुहुनेछ। यो 
अपील �सधै मानव सेवा बोडर्मा ग�रन्छ र आयुक्तको समी�ापत्र प्राप्त गरेको �म�तले 30 �दन�भत्र प्राप्त ग�रएको 
हुनुपछर्। मानव सेवा बोडर्को �नणर्य अिन्तम हुन्छ र अपील प्र�क्रया समाप्त हुन्छ। 
 
अनुम�तपत्र रद्दीकरण र मत�भन्नता अस्वीकार 

• अनुम�तपत्र रद्दीकरण र मत�भन्नता अस्वीकारको ला�ग अपीलहरू �सधै मानव सेवा बोडर्लाई ग�रन्छ। �तनीहरू 
मा�थको चरण (आयुक्तको समी�ा) जस्तै प�हला सीसीडी (CDD) लाई अपीलगन� कुरा समावेश हुदैन। 

• लाईसेन्स अनुम�तपत्र र�द्दकरण र मत�भन्नता अस्वीकारको ला�ग अपील फाइल गनर्, मानव सेवा बोडर्मा 
30 �दन �भत्र अपीलपत्र पठाउनुहोस।् मानव सेवा बोडर्लाई पठाईएको अपीलपत्रमा �नम्न कुराहरु समावेश 
हुनुपछर् : 

o अपीलपत्रको �म�त।  

o �नयामावल� कारवाईपत्र प्राप्त भएको �म�त समावेश गनुर् ।  

o कुन कुराको ला�ग अपील ग�रएको छ सो �न�दर्ष्ट गनुर्होस।् र  

o �नयमावल� कारवाईको ला�ग तपाईको असहम�त र �वशेष �न�दर्ष्टता �दनुहोस।्  
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• मानव सेवा बोडर्को �नणर्य अिन्तम हुन्छ र अपील प्र�क्रया त्यह�ं समाप्त हुन्छ।  

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सीडीडी (CDD) मा अ�पलहरु गनर्को ला�ग, मेल वा फ्याक्स गनुर्होस:्  

Child Development Division (बाल �वकास �वभाग) 
Department for Children and Families (बालबा�लका र प�रवार �वभाग)  
Attention: Commissioner’s Review ( सम्बोधन: आयुक्तको समी�ा)  
NOB 1 North 280 State Drive 
Waterbury, VT 05671-1040 
FAX: (802) 241-0848 

 
 मानव सेवा बोडर्मा अ�पलहरु गनर्को ला�ग, मेल वा फ्याक्स गनुर्होस:्  

Human Services Board (मानव सेवा बोडर्) 
14-16 Baldwin Street 
State Office Building 
Montpelier, VT 05633-4302 
Phone: (802) 828-2536 
FAX: (802) 828-3068 

 
2.7: मत�भन्नता (Variance) �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 

 

यी �नयमहरुको उद्देश्य के हुन?्   
�बएसआईएफ (BFIS) मा दईु प्रकारमा मत�भन्नता अनुरोधहरू हुन्छन: 
• रेकडर् जाँच मत�भन्नता अनुरोधहरू 

o जब कुनै व्यिक्तलाई �नष�ेधत व्यिक्तको रुपमा मा�नन्छ, तपाइँले रेकडर् जाँच �वचाराधीन अनुरोध 
पेशगनर् सक्छहुन्छ । यो अनुरोध प्र�क्रया अन्य सबै मत�भन्नता अनुरोधहरूबाट अलग हुन्छ । 

• �नयम मत�भन्नता अनुरोधहरू  (Rule variance requests) 

o तपा�ले ती �क्रयाकलापहरू, नी�तहरू, वा अभ्यासहरू लागूगनर् चाहानुहुन्छ जो पूणर् रूपमा �नयमसँग मेल 
खाँदैन, त्यो अवस्थामा �नयम मत�भन्नता अनुरोधगनर् स�कन्छ | 

आयुक्त, वा एक �डजाइनरले उनको आफ्नो �ववेक अनुसार अनुरोध ग�रएको  �नयम मत�भन्नता प्रदान गनर्सक्छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

एफसीसीपी (FCCP) िजम्मेवार�हरू 

  मत�भन्नताको ला�ग आवेदन �दनु अ�घ, �नयम मत�भन्नता अनुरोधबारे प्रश्नहरूको ला�ग तपाइँको अनुम�तपत्र 
फ�ल्ड �वशेष�लाई प�हले सम्पकर्  गनुर्होस ्| रेकडर् जाँच मत�भन्नता प्रश्नहरूको ला�ग त्यो व्यिक्तलाई सम्पकर्  
गनुर्होस ्जसले तपाईलाई �नषे�धत पत्र पठाएको छ। 
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 �बएसआईएफ (BFIS) माफर् त मत�भन्नताको लागी आवेदन �दनुहोस।् तपा� सीडीडी द्वारा अनुमो�दत नभएसम्म 
मत�भन्नता अनुरोध लागू गनर् सक्नुहुन्न। अनुरोधमा �नम्न जानकार� समावेश गनुर्होस:् 
• �नयमको संख्या जसको ला�ग मत�भन्नता अनुरोध ग�रएको छ (एक पटकमा एउटा मात्र �नयमको ला�ग 

मत�भन्नता अनुरोध गनर् अनुम�त छ); 
• अनुरोधको �ववरण। प्रत्येक प्रश्न सावधानी पूवर्क पढ्नुहोस ् र मत�भन्नता अनुरोधबारे जानकार� प्रदान 

गनुर्होस;्  र 

• �नयमावल�को अनुपालन प्राप्तगन� योजना। (मत�भन्नता सामान्यतया अस्थायी हुन्छ, तपाईलाई लाइसेन्स 
अनुम�त �नयम अनुपालन गनर् समय प्रदान गदर्छ। रेकडर् जाचँ मत�भन्नताहरुमा यो, सी�मत समय,  �नयम 
लागू हुदैन । 

 �बएसआईएफ (BFIS) मा प्र�वष्ट गनुर्अ�घ यस अनुरोधलाई कम्प्युटर को ‘वडर् डकुमेन्ट’ मा टाईप गनुर्होस ्र आफ्नो 
अ�भलेखको ला�ग एकप्र�त �प्रन्ट गनुर्होस ्| यस जानकार� प्र�वष्ट गनर् �बएसआईएफ (BFIS) ले सी�मत समय प्रदान 
गदर्छ। BFIS मा एकपटक  पेश गरेप�छ BFIS ले मत�भन्नता अनुरोध जानकार�मा पहँुचको ला�ग अनुम�त �दँदैन। 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 बाल हेरचाह अनुम�त मत�भन्नताहरु र/वा रेकडर् जाँच मत�भन्नता अनुरोध शीषर्कको ला�ग सीडीडी तथ्य सीट/पानामा 
जान �सफा�रस गनुर्होस:् http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis 

 

2.8: �नयम उल्लङ्घनको सावर्ज�नक रेकडर् शीषर्कलाई निजकबाट हेदार्  
 

यी �नयमहरुको उद्देश्य के हुन?्   
साना बालबच्चाहरूको हेरचाह एक गम्भीर िजम्मेवार� हो। संघीय कानुनी व्यवस्था अनुसार �नयमावल� गैर-अनुपालनको 
सावर्ज�नक पोिस्टंग हुनु आवश्यक छ। अ�भभावक र सवर्साधारणहरुले तपा�को �नयामक इ�तहासलाई सावर्ज�नक BFIS 

वेबसाइट माफर् त पहँुचगनर् सक्छन।् तपा�को �नयामक इ�तहास हेनर्को ला�ग, अनुम�तपत्र भ्रमणको �म�त चयन गनुर्होस।् 
�नयम उल्लङ्घन पछा�डका तथ्यहरू र आवश्यक सुधारवाद� कारवाह� देख्न स�कन्छ। लाइसेन्स अनुम�त अनुगमन भ्रमणको 
समयमा तपाइँको एफसीसीएच (FCCH) मा अनुपालन भएका �नयमहरू सूची प�न हेनर् स�कन्छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?   

एफसीसीपी (FCCP) िजम्मेवार�हरू 
  जब साइट भ्रमण गन�ले �नयम उल्लङ्घनबारे �रपोटर् गदर्छ, यसबारे सूचना प्राप्त हुनासाथ यसलाई तपा�को एफसीसीएच 
(FCCH) मा कम से कम 15 �दनको ला�ग पोस्ट गनुर्होस।् अन्य साइट भ्रमण �रपोटर्हरु र �नयामक कावार्ह�को सूचनाहरु 
सीडीडी CDD को �नद��शन अनुसार पोस्ट गनुर्होस।् एफसीसीएच (FCCH) �व�नयम द्वारा आवश्यक त छैन, तर प�न  के�ह 
FCCPs हरुले अनुपालन भएका र कुनै �नयम उल्लङ्घन उल्लेख नग�रएको साइट भ्रमण �रपोटर् प�न पोस्ट गन� गदर्छन ्। 
 
 गंभीर �नयम उल्लङ्घन भएको छ भने साइट भ्रमण प्र�तवेदन मेल वा इमेलबाट आमाबाबुलाई प�न पठाउन आवश्यक 

छ (�नयम 2.8.2)। अ�भभावक अ�धसूचना पत्र (पीएनएल) प्रत्येक नामांकन ग�रएको बालबच्चाहरुको अ�भभावकलाई 
पठाउनुहोस,् वा दबैु आमाबाबुलाई पठाउनुहोस ्य�द उनीहरु छुट्टा-छुटै्ट बस्छन/वा पारपचुके भएका छन ्भन े। य�द 
प्राथ�मक अ�भभावकसँग अक� अ�भभावकको सम्पकर्  जानकार� छैन भन,े तपाइँले  साइट भ्रमण �रपोटर् प्राथ�मक 
अ�भभावकलाई मात्र पठाउनु सक्नुहुन्छ। 

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis
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 यो कुरा बुझ्नुहोस ्�क �नयम उल्लङ्घन गर�एको सबै �व�नयामक इ�तहास �बएसआईएफ (BFIS) सावर्ज�नक 
वेबसाइटमा रहने छ, टाँ�सएको होस ्वा नहोस । य�द कुनै उल्लङ्घन सावर्ज�नक �बएसआईएफ (BFIS) वेबसाइटबाट 
हटाइएको छ र फेर� त्यह� �नयम उल्लङ्घन दोहोयार्इएको खण्डमा, प�हले हटाइएको र नयाँ �नयम उल्लङ्घन दवैु 
सावर्ज�नक �बएसआईएफ (BFIS) वेबसाइटमा पोस्ट ग�रने छ । 

 य�द �वगत पाँच वषर्को अव�धमा कुनै �नयम उल्लङ्घनहरू दोहो�रएका छैनन ्भने तपाइँले सीडीडीलाई सावर्ज�नक 
�बएसआईएफ (BFIS) वेबसाइटबाट त्यो �नयम उल्लङ्घन हटाउन अनुरोधगनर् सक्नुहुनेछ।  
 
स्रोत-साधन हरू  (Resources)  
 

 प�र�शष्ट III ले आवश्यक पोिस्टंगहरू (के, कहां, क�त लामो, र �नयम संख्या) समावेश गदर्छ।  

 सावर्ज�नक �बएसआईएफ (BFIS) वेबसाइटबाट सावर्ज�नक �नयम उल्लंघन कसर� हटाउनबारे CDD वेबसाइट जानकार� 
सीट/पन्नामा हेनुहोस: http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis
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S 
एफसीसीएच (FCCH) सेक्शन 3 - प्रशासन र सञ्चालन (Administration and Operation) 

 
सेक्शन 3 ले FCCH को समग्र प्रशासन र सञ्चालनको बारेमा सम्बोधन गदर्छ| यसमा सीडीडी CDD मा 
आवश्यक अ�धसूचनाहरू समावेश छन;् बाल दरुुपयोग र उपे�ाको सन्दभर्मा कानुनी जनादेश; एफसीसीएच 
व्यवस्थापन र रेकडर् अ�भलेख; गैर-भेदभाव नामांकन; बच्चाहरूको सुर��त �बदाई; आपतकाल�न तैयार�; र 
गोप्यता। केवल लाइसेन्स अनुम�तपत्र �लएका  एफसीसीएचहरुको ला�ग वा�षर्क कायर्क्रम मूल्यांकन आवश्यक 
छ।  

3.1: बाल हेरचाह अनुम�त पत्रमा अ�धसूचनाहरू �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
 
 

यी �नयमहरुका उद्देश्य के हुन?्   

बाल-बच्चाहरूको स्वास्थ्य र सुर�ा एक प्रमुख िजम्मेवार� हो। �रपो�ट�ग गनर्को ला�ग के आवश्यक छ साथै समय 
�समासंग सम्बिन्धत कुराहरु �नधार्रणको ला�ग 3.1 शीषर्कका �नयमहरू परामशर् गनुर्होस।् ड्यूट�मा रहेका लाइसेन्स 
अनुम�तकतार्लाई फोन गरेर मौ�खक �रपोटर्हरू बनाइन्छ । �ल�खत �रपोटर्हरू तपा�को BFIS बाल हेरचाह कायर्क्रम 
खातामा घटना �रपोटर् को माध्यमबाट प्रस्तुत ग�रन्छ । जब �ल�खत �रपोटर् तपा�को BFIS बाल हेरचाह कायर्क्रम 
खाता माफर् त पेश ग�रन्छ, तपा�को अनुम�तपत्र फ�ल्ड �वशेष�ले अ�धसूचना प्राप्त गदर्छन।् य�द आवश्यक भएमा 
तपाईको �वशेष�ले अनुगमन गन�छन । 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  
 

 एफसीसीपी (FCCP) िजम्मेवार�हरू 

 तपा�को BFIS बाल हेरचाह कायर्क्रम खाता माफर् त �ल�खत सूचना (घटना �रपोटर्) सीडीडी CDD मा बुझाइएको 

छ/छैन भ�न सु�निश्चत गनुर्होस।् 

 आवश्यक सूचनाहरूमा कमर्चार�हरूलाई ओ�रनटेसन/अ�भ�वन्यास, प्र�श�ण, र �नर��ण प्रदान गनुर्होस।् जब तपाइँ 

साइटमा हुनुहुन्न, तब एक �वशेष कमर्चार� सदस्य/हरुलाई िजम्मेवार� �दनुहोस।् 

 
कमर्चार� Staff 

   सब ैआवश्यक अ�धसचूनाहरू पछ्याउनहुोस ् 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 प�र�शष्ट I मा सीडीडी, आमाबाबु, र अन्य एजेन्सीहरूलाई �दनुपन� आवश्यक सूचनाहरूको चाटर् समावेश छ।  

 ड्यूट�मा रहेका अनुम�तकतार् (लाइसेन्सर) लाई 1 (800) 649-2642 �वकल्प 3 वा (802) 241-0837 फोन 
गरेर मौ�खक सूचनाहरू �दनुहोस।् 

 तपा�को BFIS बाल हेर�वचार कायर्क्रम खातामा ल�गन ग�र "घटना �रपोटर् फाइल" िक्लक गरेर अ�धसूचनाहरू 
पेश गनुर्होस।्

से 
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स्वयम सु�चत �नयम उल्लङ्घन (�नयम 3.1.5)  
Self-Reported Violations 

यो �नयमको उद्देश्य के हो?   

जब कुनै घटनाको प�रभाषा गभंीर �नयम उल्लङ्घन भ�न प�रभा�षत ग�रन्छ (�नयम 2.2.44) - तपाईले त्यो 
घटनाको 24 घण्टा �भत्र सीडीडी (CDD) लाई सू�चत गनुर्पदर्छ। सीडीडीले खुला संचार माध्यमहरूलाई प्रोत्साहन �दन 
स्वयम सु�चत �नयम उल्लङ्घन प्र�क्रयाको �वकास गय�। सीडीडी (CDD) ले �बषय मामला को आधारमा �नयम 
उल्लङ्घनको सट्टा चतेावनी �दने �नणर्य प�न गनर् सक्दछ। �नयम 3.1.5 ले कुन जानकार� सीडीडी (CDD) लाई  प्रदान 
ग�रनुपछर् र कुन कारकहरूलाई सीडीडी (CDD) ले �वचार गन�छ भ�न बताउँछ। 

जब कुनै प�रिस्थ�तले गम्भीर �नयम उल्लंघनको प�रभाषा पूरा गद�न भने, एक आत्म-�रपोटर् आवश्यक पद�न। तपा�ले 
प�रिस्थ�तलाई उ�चत त�रकाले सम्हाल्ने अपे�ा सीडीडी (CDD)ले गदर्छ। य�द तपाईले िस्थ�तलाई उ�चत त�रकाले 
सम्हाल्नु भएको छैन भने सीडीडी(CDD)ले तपाईलाई गैर-अनुपालनको दोष (cite) लगाउन सक्छ। प�रिस्थ�तलाई 
उ�चत त�रकाले सम्हाल्न नसकेको अवस्थाको उदाहरणहरू, जस्तै कुनै घटना घट्यो तर तपा� त्यसबारे अन�व� 
हुनुहुन्छ, गैर-अनुपालन दोष अगाईदा प�न  सुधारको कुनै कायर्वाह� ग�रएको छैन,  वा इ�तहास दोहो-राईरहने कायर्.   
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू  

  स्वयम-�रपोटर् प्र�क्रयाले यस प्रकारको प�रिस्थ�तहरु फेर� दे�खने/दोहो�रने छैन भ�न  CDD लाई सुधारात्मक कायर्बारे 
सुसू�चत र सु�निश्चत गराउँदछ | स्वयम-�रपोटर् प्र�क्रयाको प्रभावकार� प्रयोगका के�ह उदाहरणहरू �नम्न प्रकार छन:् 

• बालबा�लकालाई शार��रक दण्ड/सजाय प्रयोग ग�रएको �थयो; शार��रक दण्ड/सजायको सट्टामा सकारात्मक 
मागर्�नद�शन �व�धको योजना �वक�सत ग�रयो।  

• खे�लरहेको समयमा बालबा�लकाहरू सुपर�भजन/�नगरानी �बना छो�डएको �थयो प�रणामस्वरूप एउटा बच्चाले 
अक� बच्चालाई अनुपयुक्त रूपमा छोएको �थयो। बच्चाहरुका आमाबाबुहरुलाई यसबारे सू�चत ग�रयो। एक 
�रपोटर् DCF को पा�रवा�रक सेवा �ड�भजनमा पठाईयो । �दनचयार् र सुपर�भजन/�नगरानी कायर्मा 
प�रमाजर्नको प�हचान ग�रएको �थयो। 

• बालबा�लकालाई बा�हरबाट �भत्र हस्तान्तरण ग�र ल्याउने क्रममा अपयार्प्त प्र�क्रयाहरूको कारणले एउटा 
बच्चालाई सुपर�भजन/�नगरानी �बना छा�डएको �थयो। तपा�ले प्रयोग गर�एको प्र�क्रयाहरूको समी�ा गनुर्भयो। 
हस्तान्तरण गदार् अ�हले बालबा�लकालाई मुख्य स्थानहरूमा गणना ग�रन्छ। 
 

एफसीसीपी (FCCP) िजम्मेवार�हरू  
 गम्भीर �नयम उल्लंघन भएको घटनाबारे 24 घण्टा �भत्र सीडीडी CDD मा स्वयम-्�रपोटर् पठाउनुहोस।् स्वयम-्

�रपोटर् प्र�तवेदन तपा�को BFIS बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा घटना �रपोटर् प्रकायर् (function) माफर् त बनाइन्छ। 
BFIS माफर् त अ�धसूचना पेश ग�रए प�छ छ, लाइसेन्स अनुम�त फ�ल्ड �वशेष�ले सूचना प्राप्त गछर्न र 
तपा�लाई सम्पकर्  गदर्छन ्। 

  स्वयम-्�रपोटर् सामान्यतया तपा� द्वारा बनाइन्छ । 

• बालबा�लकाका आमाबाबु �छमेक�हरू वा घटनाबारे थाहा हुने वा देख्ने अरू सा�ीहरुले सीडीडी (CDD) लाई 
�रपोटर्गनुर् सट्टा, आफैले स्वयम-्�रपोटर् बनाई सीडीडी (CDD) मा पठाउनु राम्रो हुनेछ।  
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• य�द तपाइँले गम्भीर �नयम उल्लङ्घनको बारेमा �रपोटर् गनुर्हुन्न र सीडीडी (CDD) ले यो प�रिस्थ�तको 
बारेमा जानकार� पाउछ भने य�द तपाइँले सह� त�रकाले व्यवहार सुधार गनुर्भयो वा भ�वष्यको ला�ग 
अनुपालन सु�निश्चत गनर् उपयुक्त प�रवतर्नहरू गनुर्भयो भने प�न सीडीडी (CDD) ले गम्भीर 
उल्लङ्घनको दोष(cite) लगाउनु आवश्यक छ | 

  �नयम उल्लङ्घन सच्याउनको ला�ग तुरुन्तै सुधारको ला�ग उपयुक्त कारवाह� गनुर्होस ्(उपयुक्त रूपमा कमर्चार� 
लाई सहभागी बनाउनुहोस)्।  

 
स्रोत-साधनहरू   

 प�र�शष्ट I मा सीडीडी, आमाबाबु, र अन्य एजेन्सीहरूलाई �दनुपन� आवश्यक सूचनाहरूको चाटर् समावेश छ। यसमा 
स्वयम-्सु�चत �नयम उल्लङ्घन बारेमा जानकार� प�न समावेश छ।  

 
3.2: बालबा�लकाको दवु्यर्वहार र बेवास्ता सम्बन्धी कानुनी आदेश �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
 
यी �नयमहरुक उद्देश्य के हुन?्    

अपमानजनक, शोषण वा उपे�ात्मक प�रिस्थ�तमा बच्चाहरुलाई हाम्रो सहयोग चा�हन्छ। जब बालबा�लका दवु्यर्वहार वा 
उपे�ाको �चन्ह र ल�णहरूबारे प्र�श��त गराईन्छ, तपाइँ (र कमर्चार�)हरुले  यी ल�णहरू राम्रोसंग छप�हचान गनर् 
सक्नुहुन्छ। कसर� बाल तथा प�रवार भमर्न्ट �वभाग, पा�रवा�रक सेवा �ड�भजन लाई �रपोटर्गन� भनेर प्र�श�ण प्रदान 
गनुर् महत्त्वपूणर् छ|  
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू  

  बाल दवु्यर्वहार र उपे�ाको �रपोटर् कानून अन्तगर्त प्रत्येक व्यिक्तले संदेहपूणर् बालबा�लका दवु्यर्वहार वा उपे�ाको 
बारेमा सजक रह� त्यसको बारेमा �रपोटर् गनुर्पछर्।  

 व्यिक्तगत रुपमा �रपोटर्गन� प्रत्येक व्यिक्तको स्थानमा, एक समूह �रपोटर् बनाउन स�कन्छ। आवश्यक भएमा 
यसले तपाई र तपाईको कमर्चार� सदस्यलाई एकसाथ �रपोटर् गनर् मद्दत गन�छ । 
 सं�दग्ध बाल दवु्यर्वहार र उपे�ाको �रपोटर् गनर्को लागी नी�तहरुले िजम्मेवार�, समयाव�ध, र दस्तावेजको रूपरेखा 

तयारगछर्। य�द आवश्यक परेमा, यी नी�तहरूले सहकम� वा सुपरभाइजरलाई सम्भा�वत बाल दवु्यर्वहार वा 
उपे�ाको ला�ग कसर� �रपोटर् गन� भन्ने कुरा �न�दर्ष्ट गछर् |  

 य�द आमाबाबुले तपा�लाई बताउछन ् �क उनीहरुको बच्चालाई डाक्टरकहा ँ लैजादैछन �कनभने अन्य कुनैअरु 
आमाबाबुले उनीहरूको बच्चालाई यौन दवु्यर्वहार ग�रएको उनीहरुले सन्देह गदर्छन,् य�द अ�भभावकले डाक्टरलेनै 
�रपो�टर्ङ गन�छ भने ताप�न, तपाइँले प�रवार सेवा �वभागलाई �रपोटर्गनुर् आवश्यक हुन्छ। 

 दवुै दतार् भएका वा लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीपी (FCCP) हरूले आफ्नो कमर्चार� र साझदेार कमर्चार�ले 
बच्चाहरूको दवु्यर्वहार र/वा उपे�ा कानूनको �बरुद्धमा भनी स�ुनिश्चत गनुर्पछर् (�नयम 3.2.3) । 

 
एफसीसीपी (FCCP) िजम्मेवार�हरु  

 भमर्न्ट बाल दवु्यर्वहार हटलाइनमा सं�दग्ध बाल दवु्यर्वहार र उपे�ाको बारेमा एक राम्रो �वश्वासपूणर् �रपोटर् 
फाइलगन� व्यिक्तको �वरुद्धमा कुनैप�न कारवाह� ग�रदैन । 

  सहज र सबैले देख्ने स्थानमा भमर्न्ट बाल दवु्यर्वहार हटलाइनको नम्बर पोस्ट गनुर्होस।् 
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 शङ्कास्पद बाल दवु्यर्वहार र उपे�ा �रपोटर् गनुर्होस।् शङ्कास्पद दवु्यर्वहार वा उपे�ाको बारेमा जानकार� प्राप्त भएको 

24 घण्टाको �भत्र वा थाहा पाउनसाथ वा देख्नासाथ भमर्न्ट बाल दवु्यर्वहार हटलाइनमा फोन गनुर्होस ्| 

  फोन द्वारा वा �ल�खत रूपमा �रपोटर्हरू पेश गनुर्होस।् तपा�लाई �ल�खत �रपोटर् फाइल गनर्को ला�ग सोध्न 
स�कन्छ। 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्टले बाल दवु्यर्वहार हटलाइन प्रदान गदर्छ 1 (800) 649-5285 हरेक �दन चौ�बसै 24 घण्टा, सातै 7 �दन। 

 भमर्न्ट बाल र प�रवार �वभागले बाल दवु्यर्वहार र उपे�ा �रपो�टर्ङ गनर् उपयोगी मागर्दशर्नको ला�ग वेबपषृ्ठ 

प्रदान गदर्छ। बाल दवु्यर्वहार र उपे�ा �रपोटर् गनर्का ला�ग अनलाइन प्र�श�ण प�न उपलब्ध छ। यो प्र�श�ण 

वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरूको लागी लागू हुन सक्दछ, जब यसलाई सफलतापूवर्क प�हलो पटक 

पूरा ग�रन्छ:http://dcf.vermont.gov/protection/reporting/mandated 

 
3.3: कायर्क्रम व्यवस्थापन र रेकड� अ�भलेख शीषर्कलाई निजकबाट हेदार् 

 
बच्चाहरुको फाइलहरु (उप-शीषर्क3.3.4)  

 
यी �नयमहरुक उद्देश्य के हुन?्   
 
उप-शीषर्क 3.3.4 �नयमहरूले प्रत्येक बच्चाको फाइलमा केह� आवश्यक जानकार�हरू हुनुपछर् भ�न प�हचान गदर्छ। यसमा 
�नम्न जानकार�हरु समावेश छन,् जस्तै आमाबाबुको सम्पकर्  जानकार�, खोप रेकडर्, र आपातकाल�न सम्पकर्  जानकार�। यी 
�नयमहरूले जानकार�हरु कसर� कायम राख्ने, र आमाबाबु (र कमर्चार�)संग  कसर� जानकार� साझागन� भनेर व्याख्या 
गदर्छ। यस्तो जानकार� सङ्कलनले तपा� (र कमर्चार�)लाई पषृ्ठभू�मको �ान र सम्पकर्  जानकार� प्रदान गदर्छ र 
आपातकाल�न अवस्थामामा बालबा�लकालाई कस�र हेरचाह गन� आ�द।

 लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीएचसी (FCCH) मात्र l 
 तपाई र कमर्चार�ले बालबा�लका दवु्यर्वहार र उपे�ाको अ�नवायर् �रपोटर्बारे प्र�श�ण पाउँनुपछर्। यो प्र�श�णले बाल दवु्यर्वहार 

रोकथाम र प�हचानलाई समेट्दछ।  

 �ल�खत नी�तको �वकास र लागू गनुर्होस।् सं�दग्ध बाल दवु्यर्वहार र उपे�ाको �रपोटर् गनर्को लागी नी�तहरुले िजम्मेवार�, 

समयाव�ध, र दस्तावेजको रूपरेखा तयार गछर्। य�द आवश्यक परेमा, यी नी�तहरूले सहकम� वा सुपरभाइजरलाई सम्भा�वत 

बाल दवु्यर्वहार वा उपे�ाको ला�ग कसर� �रपोटर् गन� भन्ने कुरा �न�दर्ष्ट गछर् | अ�त�रक्त बक्समा रा�खएको 3.2.4 दे�ख 

3.2.7 सम्मका �नयमहरु लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीएचसी (FCCH)हरुमा प�न लागूहुन्छ। 

http://dcf.vermont.gov/protection/reporting/mandated
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तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू  

नामांकन सचूना र आपातकाल�न सपंकर्   
 बालबा�लकाको नामदतार् फारम फाइलमा पूरा भएको छ र प्रत्येक बालबा�लकाको नामाकरणको ला�ग रा�खएको छ | 

�नयम 3.3.4.1 अनुसार फाइलमा न्यूनतम सूचीबद्ध जानकार�हरु समावेश छन,् जस्तै बाल स्वास्थ्य पर��ण 
कागजात (�नयम 5.1.2), र खोप आवश्यकताहरु (�नयम 5.1.3)। 

 
   नामांकन जानकार�को ला�ग सम्पकर्  फोन नम्बरहरू र आमाबाबुको ला�ग घरको ठेगाना चा�हन्छ। य�द एकजना 

अ�भभावकको मात्र सम्पकर्  नम्बर छ भने, यो पयार्प्त छ। य�द आमाबाबुसँग सम्पकर्  फोन नम्बर छैन भने, एकजना 
वा दवैु आमाबाबुलाई �नयम अनुसार सूचना र सन्देशहरू प्राप्तगन� कुनै मध्यम र योजना हुनुपछर् । घरको ठेगाना 
अन्तगर्त, तपा�ले ‘बेघर-बार प�रवार’ भ�न नोट लेख्न सक्नुहुन्छ । प�रवारको कुनै स्थायी ठेगाना नहुन प�न सक्छ, 
तर पत्राचार (मे�लङ) ठेगाना हुनसक्छ - जहाँ उनीहरूको पत्राचार (मेल) पाउनको �निम्त पठाइएको हुन्छ। यो ठेगाना 
फाइलमा हुनु ज्यादै महत्त्वपूणर् हुन्छ। 
 

 जब प�रवारले दईु आकिस्मक सम्पकर् हरू प�हचानगनर् संघषर् गनुर्पदार्,  व्याख्या गनुर्होस ्�क आकिस्मक सम्पकर्  प�रवार 
सदस्य स्टेट बा�हर प�न हुन सक्छन जसले बच्चाको स्वास्थ्य इ�तहास जान्दछ; वा एक �छमेक� �मत्र, वा सहकम� 
जसले प�रवारसँग सम्पकर्  गनर् सक्दछन,्�बशेषग�र जब तपाइँ (र/वा कमर्चार�)ले आपातकाल�न अवस्थामा उनीहरुलाई 
सम्पकर्  गनुर्पन� हुन्छ। आकिस्मक सम्पकर्  गदार् प�रवारले भाषा उल्लेख भएमा, आपातकाल�न समयमा सो�ह भाषा 
प्रयोग गरे बच्चा र/वा पा�रवा�रलाई बढ� ढाढस ्प्रदान गदर्छ। 

 क�हलेकाह�ं आमाबाबुले आकिस्मक सम्पकर्  व्यिक्तलाई �च�कत्सक�य �नणर्यहरू गनर्को ला�ग अ�धकार हुन्छ भ�न 
�वचार गछर्न | उनीहरुलाई बताउनु होस ्�क यो मुख्य कारण होइन, �कनभन ेआमाबाबुले प�हले नै, उनीहरुलाई 
सम्पकर्  हुन ्नसकेको अवस्थामा, �च�कत्सक�य �नणर्य गनर्को ला�ग तपाईलाई अनुम�त प्रदान ग�रसकेका छन ्। 

 य�द कुनै बच्चालाई स्पष्ट चोट-पटक लागेमा त्यसबारे आमाबाबुको �टप्पणीस�हत बच्चाको फाइलको चोट-पटक लग 

(log) मा अ�भलेख गनुर्होस ्(�नयम 5.3.2) |  आमाबाबुले यस जानकार�मा पहँुचगनर् सक्छन भ�न सु�निश्चत 
गनुर्होस।् 

 

बा�षर्क स्वास्थ्य प�र�ण र खोप (Well-Care Exam and Immunizations)  

 �नयम 5.1.2 अनुसार, आमाबाबुलाई बच्चाको हालसालै ग�रएको बा�षर्क स्वास्थ्य प�र�ण र खोपको कागजात 
तपाईलाई पेशगनर् 45 �दनको अव�ध प्रदान गदर्छ। यसको ला�ग नया ँस्वास्थ्य पर��णको आवश्यकता पद�न य�द 
बच्चाले गत वषर् �भत्र उसको बा�षर्क स्वास्थ्य प�र�ण गरेको छ भने। य�द बच्चाले गत वषर् �भत्र स्वास्थ्य प�र�ण 
गरेको छैन र निजकको �ेत्रमा बाल-�बशेष� छैनन ्भने, आमाबाबुलाई हेल्प-मी-ग्रो (Help Me Grow) मा लैजान 
�सफा�रस गनुर्होस ्। 

सबै प�रवारको ला�ग खोपको आवश्यकताहरु पूरा गनर् र अनुपालन सु�निश्चत गनर्को ला�ग सिजलो तर�का खोप रिजस्ट्र� 
अ�फसमा सहभागी हुनुहो। आमाबाबुको �ल�खत अनुम�त �लएर तपा�ले बच्चाहरुको खोप रेकडर्मा सीधा पहँुचगनर् 
सक्नुहुन्छ। 

य�द तपाइँ खोप-रिजस्ट्र�मा सहभागी हुनुहुन्न वा बालबा�लकाको बाल-रोग �वशेष�ले खोप-रिजस्ट्र�मा भाग �लन सक्दैन 
भने, रेकडर् प्राप्त गनर्काला�ग तपाइँ प�रवारसँगै काम गनुर्होस।् 
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घरबार �ब�हन प�रवारहरूको ला�ग �वचार (Considerations for Families Experiencing Homelessness) 
 

 य�द अ�भभावकले �तनीहरू घरबार �ब�हन छन भ�न प्रकट गदर्छन ्भने, वा घरबार �ब�हन पा�रवार हुन ्भन्नेकुरा 
तपाइँलाई जानकार� छभने, योकुरा बच्चाको नामांकन फाइलमा दस्तावजे गनुर्होस।् अनुम�तपत्र कमर्चार�हरूले यो 
दस्तावेजलाई नामांकन आवश्यकता पूरागनर् थपसमय �दनकोला�ग प्रयोग गन�छन ्। 

 य�द प�रवार घरबार �ब�हन छन र रिजस्ट्र�मा खोप रेकडर् छैन भने, रेकडर् प्राप्त गनर्का ला�ग तपाइँ प�रवारसँगै 
काम गनुर्होस।् य�द बच्चाको खोप अध्याव�धक छैनभने, प�रवारलाई सहयोगको ला�ग हेल्प-मी-ग्रो (Help Me 

Grow) मा �सफा�रस गनुर्होस ्। य�त सम्मको जानकार� प्राप्त गनर्को ला�ग बच्चाको फाइलमा जम्मा ग�रएको 
दस्तावेजहरु, बच्चाले आवश्यक खोप  प्राप्त नगरुन्जेलक ला�ग, पयार्प्त हुनेछ । 

 
एफसीसीपी (FCCP) िजम्मेवार�हरु  
 आवश्यक जानकार� पेशगनर्को ला�ग आमाबाबुलाई सिजलै भनर् स�कने फारमहरू प्रदान गनुर्होस।् फारम पेश 

गनर्का ला�ग �वधुतीय (इलेक्ट्रो�नक) मध्यमहरु/ढाँचाहरू प्रयोग गनुर्होस।् 
 बालबच्चाहरुको फाइलहरु चाहे कागज होस ्वा �वधुतीय (इलेक्ट्रो�नक) माध्यम, लाइसेन्स अनुमा�तपत्र 

कमर्चार�, तपाई (र तपा�को कमर्चार�)लाई सिजल ैपहँुचको ला�ग सु�निश्चत गनुर्होस |  

  बालबा�लकाका रेकडर्हरू हेदार् गोप्यता कायम रहने �ववरण �सजर्ना गनुर्होस।्  

  आवश्यक नामांकनसंग सम्बिन्धत कागजातहरु प्राप्तगनर् �व�भन्न रणनी�तहरू प्रयोग गनुर्होस,् जस्तै:  

• आमाबाबुलाई कागजी कायर् पूरा गनर्कोलागी बच्चा छाड्ने र �लन आउने समय प्रयोग गनर् प्रोत्साहन 
�दनुहोस।् यो त�रकामा आमाबाबुले कागजात �फतार्गनर् �ब�सर्ने छैनन।  

• आमाबाबुलाई तपा�को फोन प्रयोग गनर् र अध्याव�धक खोप रेकडर् वा वा�षर्क स्वास्थ्य प�र�ण �रपोटर् 
�सधै तपाईलाई पठाउनको ला�ग अनुम�त �दनुहोस।् 

• भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभाग खोप रिजस्ट्र�मा सहभागी हुनुहोस।् यसले बच्चाहरूको खोप रेकडर्मा तपाइँलाई 
सीधा पहँुच प्रदान गदर्छ र आमाबाबुको बोझ प�न कम गदर्छ।  

•  
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 

 सीडीडी CDD ले नमूना फारमहरु प्रदान गदर्छ। उपलब्ध फारमहरूमा, बाल फाइल चके�लस्ट, बाल भनार्/ 

नामदतार्/ दतार् फारम, बाल हेरचाह सामान्य स्वास्थ्य पर��ण फारम, फ�ल्ड �ट्रप अनुम�त फारम, सामान्य 

अनुम�त �ववरण, औष�ध अनुम�त फारम, र �त�थ-�म�त जाँच सूची आ�द समावेश गदर्छ: 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety 
 

 जब प�रवारहरु घर-बार �व�हनको अनुभव गदर्छन, स्थानीय बालबा�लका एक�कृत सेवा संयोजकहरूले 

प�रवारलाई स्रोतहरू (उदाहरणका ला�ग �वशेष बालबा�लकाको हेरचाह, बालबा�लकाको हेरचाह वा पूवर्स्कूलबाट 

जान- आउनको ला�ग यातायात, बाल हेरचाह �वत्तीय सहायता कायर्क्रम सेवाहरू, न�सर्ङ र पा�रवा�रक 

सहयोग घर आगन्तुकहरू, र / वा प्रारिम्भक हस्त�पे सेवाहरु): http://dcf.vermont.gov/partners/scc 

 

 हेल्प-मी-ग्रो (Help Me Grow) ले प�रवारहरुलाई समुदायमा आधा�रत सेवा/सहयोगहरूसँग सम्पकर्  गराई�दन मद्दत 

गदर्छ,  जो 211 डायल गरेर पहँुच गनर् स�कन्छ । थप जानकार�को ला�ग: http://vermont211.org/ 

 

 बाल हेरचाह �वत्तीय सहायता कायर्क्रमसंग के�ह स्रोत-साधनहरु छन ्जो �बशेषग�र घर-बार �व�हन अनुभव 

गन�हरुको ला�ग:  

http://dcf.vermont.gov/benefits/ccfap 
 

 भमर्न्ट स्वास्थ्य खोप रिजस्ट्र� �वभाग प्रयोगकतार् सहयोग: http://www.healthvermont.gov/health-

statistics-vital-records/registries/immunization or call (888) 688-4667 or email: IMR@vermont.gov 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
http://dcf.vermont.gov/partners/scc
http://vermont211.org/
http://dcf.vermont.gov/benefits/ccfap
http://www.healthvermont.gov/health-statistics-vital-records/registries/immunization
http://www.healthvermont.gov/health-statistics-vital-records/registries/immunization
mailto:IMR@vermont.gov
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कमर्चार� फाइलहरू - लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच (FCCH) मात्र (3.3.5 उप-�शषर्क)  
 
कमर्चार� फाइलहरू - लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच FCCH मात्र (3.3.5 उप-�शषर्क)  

 

यी �नयमहरुक उद्देश्य के हुन?्   

बालबा�लकाको सुर�ा, सुपर�भजन/पयर्वे�ण र संलग्नता कायम राख्न, अनुम�त पत्र एफसीसीपी FCCP हरूले  
शै��क/कायर् पषृ्ठभू�म, र सबै कमर्चार�हरूको कायर् िजम्मेवार�को अ�भलेख राख्नु पदर्छ। �नयम 3.3.5.1 
अनुसार कमर्चार� फाइलहरूमा �नम्न कागजात र कुराहरु समावेश गनुर्पछर् , जस्तै, सं�दग्ध बाल दवु्यर्वहार र 
उपे�ाको ला�ग �रपोटर् गनर् आवश्यक कानुनी कागजात, सीपीआर प्रमाणीकरण, हालको रेकड्र् जाँच अनुम�त 
फारम, र ओं�रटेंशन (अ�भमु�खकरण) प्र�श�ण आ�द | 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू  

  तपा�का एफसीसीएच FCCH नी�तहरू र सबै �नयमावल� कमर्चार�हरूलाई प्रदान गनुर्होस।्  

 कमर्चार�को ओं�रटेंशन (अ�भमु�खकरण) प्र�श�णको र साइन-इन पानाहरूको पूणर् कागजात अ�भलेख 
भण्डारणगनुर् । 

 कमर्चार�को फाइलमा आईपीडीपीहरू (IPDPs) राख्नुहोस ्वा कमर्चार�हरूले उनीहरूको BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र 
(credentials) खातामा त्यो प्र�वष्ट (enter) गरुन। जब आईपीडीपीहरू (IPDPs) व्यिक्तहरूको 'BFIS गुणस्तर 
र प्रमाणपत्र (credentials) खाताहरूमा रा�खएको हुन्छ, तब �त जानकार�हरु तपाई, व्यिक्तगत कमर्चार� र 
सीडीडी CDD का कमर्चार�को ला�ग पहँुचयोग्य हुनेछ । 

लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीपी FCCP को िजम्मेवार�हरु   

 किम्तमा प�न �नयम 3.3.5.1 मा सूचीबद्ध ग�रएका जानकार� अनुसार सबै कमर्चार�हरुको व्यिक्तगत फाइल 
अध्याव�धक राख्नुहोस।् 

  कमर्चार�हरूलाई �नरन्तर ओं�रटेंशन (अ�भमु�खकरण) र सहयोग गनुर् होस ्ता�क �तनीहरूके नी�त र अभ्यासहरूको 
पालना गनर् सकून।् 
 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सीडीडी (CDD) ले नमूना फारमहरु प्रदान गदर्छ। यी फारमहरू �नम्न कुरा समावेश छन,् जस्तै,  कमर्चार� 
योजना, कमर्चार� फाइल चके�लस्ट, साझदेार वा स्वयंसेवक जानकार� फारम, �त�थ-�म�त चके�लस्ट, र 
स्वयंसेवक साइन-इन र साइन-आउट फारम/पाना आ�द । http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-
providers 

 

अन्य प्रशास�नक रेकडर् (3.3.6 उप-�शषर्क) Other Administrative Records 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो?  
 

बच्चाहरूको सुर�ा एक महत्वपूणर् िजम्मेवार� हो र यसका कागजातहरु महत्त्वपूणर् हुन्छन। यस कागजातमा �नम्न 
�ववरणहरु समावेश हुनुपछर् , जस्तै, प्रत्येक �नकासी अभ्यास (Evacuation Drill) को �ववरण (�नयम 3.3.6.1);  
दघुर्टनाहरु र चोट-पटकहरुबारे �व�शष्ट �बवरण (�नयम 3.3.6.2);  �दईएका औष�धको �ववरण (�नयम 3.3.6.3); र 
क�टनाशक �नवेदनहरुबारे �व�शष्ट �बवरण (�नयम 3.3.6.4). 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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दघुर्टनाहरु र चोट-पटकहरुसंग सम्बिन्धत दस्तावेजहरु साथै  त्यसबारे अ�भभावकलाई कस�र र क�हले  

सू�चत ग�रयो भन्नेकुरा दा�यत्व प्रयोजनको ला�ग आवश्यक हुन सक्छको । 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  
नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

�नकासी अभ्यास (Evacuation Drill) 
  किम्तमा दईुवषर्को ला�ग �नम्न जानकार� बनाई राख्नुहोस:  

• मा�सक �नकासी अभ्यास (drill) को �म�त   

• य�द बच्चाहरु सुकेका वा आराम गद� गरेका भए एउटा नोट लेख्नुहोस (कम्तीमा प�न बषर्को एक पटक 
बच्चाहरु सुकेका वा आरामगद� गरेका अवस्थामा �नकासी अभ्यास (drill) हुनुपछर्)  

• खाल�गनर् क�त समय लग्यो (यो तीन �मनेट �भत्रमा हुनुपदर्छ)र 

• हटाइएक बच्चाहरू (र कमर्चार�) को संख्या | 
 
दघुर्टना र चोट-पटकहरु (Accidents and Injuries) 
  घटना भएको �म�तले किम्तमा प�न दईु वषर्कोला�ग �नम्न दस्तावेजहरु रा�खएको हुनुपछर् :  

• प्रत्येक दघुर्टना, चोट-पटक, वा मे�डकल (�च�कत्सा) आपातकाल�न घटनाका ला�ग एउटा घटना �रपोटर्, जसले एक 
दृश्यात्मक �चन्ह प्रदानगछर् वा कुनै प्रकारको आवश्यक प्राथ�मक उपचार |  घटना �रपोटर्मा, �च�कत्सा उपचार 
आवश्यक अभएको अवस्थामा प�न, कस्तो प्राथ�मक उपचार प्रदान ग�रएको �थयो सो को रेकडर् समावेश 
राख्नुपछर् (5.8.3 �नयम)| घटना �रपोटर्मा �नम्न कुराहरु समावेश हुनैपछर् : 

o बच्चाको नाम (Name of child); 

o घटनाको �म�त (Date of incident); 

o चोट-पटक वा �च�कत्सा आपातकाल�न �ववरण (Description of injury or medical emergency); 

o यो कसर� भयो (How it occurred); 

o वयस्क मा�नसको गवाह� (Adult witnesses); 

o प्रदान ग�रएको प्राथ�मक उपचार; र (First aid provided);  

o आवश्यक मे�डकल हेरचाह (य�द लागू हुन्छ छभने)। Medical care required (if applicable). 

 

• आवाश्यक: घटना घटेकै �दनमा बच्चा �लन आउदा आमाबाब ु�रपोटर्को एक प्र�त�ल�पको प्रदान गनुर्होस।् 

• आवश्यक: घटना �रपोटर् बच्चाको फाइलमा वा चोट-पटक अ�भलेख �कताब (log book) मा �रपोटर् लेखुहोस । 
गम्भीर चोट-पटकहरू Serious Injuries: एक गम्भीर चोट-पटक भनेको चोटको कारणले व्यिक्तको मतृ्यु हुनु र/वा मे�डकल 
हेर�वचाहको ला�ग अस्पतालमा ब�हरंग उपचार वा भनार्हुनु हो। �नयम  अनुसार मा�थको �नद�शनहरूको साथै 
अ�धसूचना जार�गनुर्  प�न आवश्यक पदर्छ ।  

 
 

लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका FCCHs को लागी, कमर्चार� कायर्-ता�लकाको ला�ग प�न दस्तावजे 
आवश्यक छ। (�नयम 3.3.6.5)  
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औष�ध व्यवस्थापन/प्रशाशन (Medication Administration) 
 

 औष�ध �दईएको �म�तबाट किम्तमा प�न एकवषर् सम्म �नम्न कुराहरु समावेश हुनेग�र यसको अ�भलेख राख्नुपछर् : 
• बच्चालाई �दईएको औष�धहरु �ववरणबारे बच्चाको फाइलमा वा छुटै्ट मे�डकल अ�भलेख-पुिस्तका (लग-बुक) 

मा �नम्नकुराहरु समावेश गरेको हुनुपछर् (�नयम 5.6.8)।  
o बालको नाम (Child's name); 

o �दइएको औष�धको नाम (Name of medication given); 

o औष�ध खुराक (Medication dosage); 

o औष�ध �दइएको समय; (Time that medication given); 

o �दने औष�धको कमर्चार� नाम; र (Name of staff giving medication);  

o कुनै प्र�तकूल प्रभाव देखा पय� क�। (Any adverse effects observed). 
 

क�टनाशकको प्रयोगहरू (Pesticide Applications) 

  �वशेष आवश्यकताहरु को ला�ग उप-�शषर्क  5.10.1.9 लाई सावधानीसाथ पढ्नुहोस। 

  क�टनाशकको उपचारप�छ त्यसको दस्तावेजहरु दईुवषर् अ�भलेख राख्नुहोस।् यसमा �नम्न कुराहरु समावेश हुनुपछर् :  

o क�टनाशक उत्पादनको नाम (Pesticide product name); 

o इ�पए रिजष्टर संख्या (EPA Registration Number); 

o क�त रकम प्रयोग ग�रयो (Amount used); 

o प्रयोग ग�रएको �म�त (Dates of application); 

o प्रयोगको स्थान; र (Location of application);  

o  उपचार ग�रएको क�टहरू (Pests treated). 

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सीडीडी (CDD) ले नमूना फारमहरु प्रदान गदर्छ। यी फारमहरूले एउटा नमूना घटना �रपोटर् समावेश 
गदर्छ, जस्तै,  क�टनाशक रेकडर्, कमर्चार� योजना, �त�थ-�म�त चके�लस्ट, र अन्य उपयोगी नमूना 
फारमहरु: http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 प�र�शष्ट IV ले आवश्यक नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूको सारांश प्रदान गदर्छ।  

लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच मात्र: कमर्चार� कायर्-ता�लका  
  दै�नक कमर्चार� कायर्-ता�लका किम्तमा एकवषर्को ला�ग रा�खनपुछर् र यसमा �नम्न कुराहरु समावेश हुनुपछर् : 

• प्रत्येक कमर्चार�ले क�त �दन र घण्टा काम गरे भन्ने दरुुस्त जानकार�; र  

• कमर्चार�लाई कुन बच्चाहरूको समहूको ला�ग �नयुक्त ग�रएको �थयो।  
 प्रत्येक कमर्चार�ले हरेक �दन कहाँ काम गदर्छ भ�न तपा�ले आफ्नो प्रणाल�को प्रयोग गनर् सक्नुहुनेछ  

य�द त्यसले सह� जानकार� राख्छभने |  

                
   

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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3.4: गैर-भेदभाव नामांकन �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् (Non-Discriminatory Enrollment) 

यो �नयमको उद्देश्य के हो?   

प�रवारहरुले �व�भन्न जा�त, संस्कृ�त,  आस्था-�वश्वास प्रणाल�, र पा�रवा�रक ढाँचाहरू प्र�त�बिम्बत गछर्न।् गैर-
भेदभाव नी�तहरू यहाँ लागू ग�रन्छन ्�कनभने एफसीसीएचहरु (FCCHs) ले सबै प�रवारको समान आदर र महत्व 
�दन्छ, र कसैलाई कुनै प्रजा�त, बंश, रंग, रािष्ट्रयता, धमर्, अस�मता, �लङ्ग, आमाबाबुको वैवा�हक िस्थ�त, यौन 
ओ�रनटेसन ्(अ�भमुखीकरण), ल��गक प�हचान, वा आवासको आधारमा भेदभाव गद�न ।  

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू  

  आमाबाबु (र कमर्चार�) पुिस्तका/हरु मा, वेबसाइटहरूमा (य�द तपाईले प्रयोग गनुर्हुन्छ भने), र अन्य �ल�खत र 
मौ�खक सचंार मध्यममा,  गैर-भेदभाव नी�तहरू र अभ्यासहरू समावेश छन,्  

 नामांकन फारमहरूले भेदभावपूणर् जानकार� सोध्नदे�ख जो�गन सहयोग गछर्। उदाहरणको ला�ग, नामांकन 
फारममा कसकैो धमर्को बारेमा सोध्न अवैध छ।   

  आफ्नो दशर्न (philosophy) को बारेमा स्पष्ट हुनुहोस ्ताक� प�रवारहरूले यो �नधार्�रत गनर् सकुन �क यो 
�तनीहरूक ला�ग राम्रो र उपयुक्त छ। 
 
एफसीसीपी FCCP को  िजम्मेवार�हरू 

  गैर-भेदभावको सु�निश्चतताको ला�ग नामांकन फारमहरूको समी�ा गनुर्होस ्।  
  आवश्यक वा लागू भएमा, कमर्चार�हरूलाई गैर-भेदभाव ओ�रन्टेसन ्(अ�भमुखीकरण) र प्र�श�ण प्रदान गनुर्होस।् 
 नामांकन गरेका प�रवारहरूको आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गनर् सीडीडी CDD सँग काम गनुर्होस ्�बशेष घर-बार 
�व�हनको ला�ग र अनुम�तपत्र अनुपालनको ला�ग |  

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट पा�रवा�रक नेटवकर् संग प्रारिम्भक बाल्यपन �वशषे �श�ा स्रोतहरू छन:् 
http://www.vermontfamilynetwork.org/ 

 अमे�रकन अपाङ्गता कानून अ�ध�नयम (ADA) संग कसर� अनुपालन गन� भन्ने बारे श्रोत-साधन �नम्न  
वेवसाईडमा छ: https://www.ada.gov/childqanda.htm 

• यो वेबसाइटमा कसर� पहँुचगन� भन्ने �नद�शनहरू �नम्नानुसार छन:् 

• खोजी (search) मा "बाल हेरचाह” (child care) टाइप गनुर्होस।् 

• प्राय सो�धने प्रश्नहरु –FAQ- डकुमेन्ट प�हचान गनुर्होस,्  जुन बाल हेरचाह कायर्क्रमहरूको ला�ग �व�शष्ट 
(specific) छ। 

 गैर-भेदभाव नी�तहरू लेखनको ला�ग, हाम्रो बालबा�लका हेरचाह, रािष्ट्रय स्वास्थ्य, र प्रारिम्भक �श�ा हेरचाह 
कायर्क्रमको ला�ग सुर�ा प्रदशर्न मान्यता मागर्�नद�शन, तसे्रो संस्करणले जानकार� प्रदान गदर्छ: 

http://cfoc.nrckids.org/StandardView/9.2.1.5 

 घर-बार �व�हन बच्चा र युवाहरूको �श�ाको ला�ग रािष्ट्रय संस्था (National Association for the Education of 

Homeless Children and Youth): http://www.naehcy.org 

http://www.vermontfamilynetwork.org/
http://www.ada.gov/childqanda.htm
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/9.2.1.5
http://www.naehcy.org/
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3.5 बच्चाहरु को सरु��त �रहाई, �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् (Safe Release of Children) 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
 

बच्चाहरूलाई सुर��त राख्नु सबैको ला�ग एक प्राथ�मकता हो। सधै बच्चाहरु कहा ँछन भ�न यो जान्न जरूर� छ | 
बच्चाहरुलाई छोड्ने र �लनआउने समय व्यस्त हुनसक्छ। बालबा�लकाको सुर��त �रहाईको स्पष्ट नी�तहरू हुनु 
महत्त्वपूणर् छ। बालबा�लकाहरूको सुर��त �रहाईको नी�तहरूमा, यात्रागदार्, आकिस्मक अवस्थाहरूमा, र बाल 
�नगरानीबारे प�न समावेश गनुर्पदर्छ। 
 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू  

   एफसीसीपी (FCCP) र कमर्चार�  

• बच्चाहरु �रहाईगदार् वा घर पठाउदा आमाबाबुले अनुम�त �दएका व्यिक्तहरूसंगमात्र �रहाईगन� �नयम/प्रणाल� 
हुनुपछर्  

• बच्चालाई घर लैजान य�द आमाबाबुले अरु व्यिक्तलाई अनुम�त �दएका भए, उनीहरुको प�हचान सोधपुछ गन�  
�नयम/ प्रणाल� हुनुपछर् | 

• जब उनीहरूको बच्चा/हरु �लनको ला�ग अरुलाई पठाउन आवश्यक छ, आमाबाबुबाट ग�रने आपातकाल�न 
फोनहरुको प्र�त�क्रयागनर्को ला�ग स्पष्ट प्र�क्रया हुनुपछर् (�नयम 3.5.3)। 

   साझदेार कमर्चार� (Partner Staff) 

• साझदेार कमर्चार�हरूको उदाहरण, स्पीच-थेरापी, शार��रक, वा व्यावसा�यक थेरा�पष्ट �च�कत्सक आ�द 
हुनसक्छन,् जसले �वशेष आवश्यकता रहेका बालबा�लकाहरुलाई सेवा प्रदान गदर्छ।  

• य�द साझदेार कमर्चार�ले उनीहरुको सेवाको ला�ग एक राम्रो वातावरण र एक शान्त स्थानको आवश्यक 
ठानेमा, तपाईले यो आवश्यकता पूरागनर् बच्चालाई बा�हर लैजानको ला�ग  “साइनआउट” प्र�क्रया 
प्रयोगगनर् सक्नुहुनेछ। 

• बच्चाको फाइलको �रहाई फारममा अ�भभावकको अनुम�त �लने गर�; एक साझदेार कमर्चार�ले तपा�को 
कायर्क्रमबाट बच्चालाई बा�हर लैजानको ला�ग “साइनआउट” गनर् सक्दछ सेवा प्रदान गनर्का ला�ग र 
बच्चाहरूलाई अलग ठाउँमा लैजान सक्छ | जब साझदेार कमर्चार�ले बच्चालाई तपा�को कायर्क्रममा फकार्उँछ, 

तब बच्चाको �भत्र प्रवेशको ला�ग नामदतार् “साइन-ईन” गनुर्पछर्। यो अभ्यासले बच्चाको �नगरानीको लागी 
को िजम्मेवार छ भ�न स्पष्ट गदर्छ। यसले तपाइँलाई सम्भा�वत दा�यत्वबाट प�न सुर�ा �दन्छ। 

 
एफसीसीपी र कमर्चार�को िजम्मेवार�हरू (FCCP and Staff Responsibilities) 

  आमाबाबुले आ�धका�रकता �दएका व्यिक्तहरूसंगमात्र बच्चा घर-पठाउनु पछर् (�नयम 3.3.4.1 र 5.10.6.6.1.2)।  
  कागजातहरू बालबा�लकाका फाइलहरूमा र आपातकाल�न सम्पकर्  जानकार�को साथमा राख्नुहोस।् 
 बच्चालाई �लन आउने अ�धका�रक व्यिक्त तपाई र (कमर्चार�)के न�चनेको भए, बच्चालाई �रहाईगनुर् अ�घ त्यस 

व्यिक्तको प�रचय प्रमा�णक/रुजु गनुर्होस ्।  

 बच्चाहरूलाई यातायातबाट हस्तान्तरण गदार्, आमाबाबुद्वारा प्रदान ग�रएको अ�धका�रक ठेगानामा मात्र �रहाई 
गनुर्होस ्(�नयम 5.10.6.6.1.1)। 

 बच्चाहरुलाई �लनआउने आ�धका�रकताको बारेमा अन्य कमर्चार�हरू (लागू हुने भए)लाई जानकार� प्रदान गनुर्होस।् 
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6: आपातकाल�न तयैार� �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् (Emergency Preparedness) 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 

कुनै प�न समय आपातकाल�न घटना घट्न सक्छ। कुनैप�न यस्ता घटनाहरु, जस्तै: खराब मौसम आगलागी, बाढ�, 
�बजुल� बन्दहुनु,  ग्याँसको चुहावट दे�ख बच्चाहरू हराउनु, व्यिक्तहरू धम्क� आउनु, र अन्य सम्भावनाहरू आ�द हुन 
सक्छन।् �व�भन्न प्रकारका आपातका�लन िस्थ�तहरूको प�हचान गनुर् र त्यो अवस्थामा के कस्तो प्र�त�क्रया कसर�गन� 
भ�न तपाइँसँग योजना हुनु आवश्यक छ | बच्चाहरु (र कमर्चार�हरु) को सुर�ाको ला�ग एक योजना हुनु आवश्यक 
छ। 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  �नयम 3.6.1.1 अनुसार सबै कुराहरुको सम्बोधनगनर् एउटा �ल�खत आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजनाको �वकास 
गनुर्होस।् 

  आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजना किम्तमा बषर्को एक पटक �ल�खत रूपमा अद्याव�धक गनुर्होस।्  

  आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजनाबारे आमाबाबुलाई जानकार� �दनुहोस।्  

  आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजनाबारे सबै कमर्चार�हरूलाई ता�लम �दनुहोस ्र �ल�खत योजनामा उनीहरुको पहँुच 
प्रदान गनुर्होस।्  

 सीडीडी CDD ले यस आवश्यकतालाई पूरा गनर् कुनै �वशेष प्र�श�ण आवश्यक छ भ�न भन्दैन। केवल 
आवश्यकता भनेको प्र�श�णमा स्थान �श�ामा आश्रय समावशे छ। जो कोह� व्यिक्त आपातकाल�न प्र�त�क्रया 
योजनामा कुशल छन, उनले प्र�श�ण प्रदानगनर् सक्छन ्। यस प्र�श�णले आपतकाल�न प्र�त�क्रया योजना पुन: 
संशोधन गनर् मद्दत गन�छ। एनएलसीडीसी (NLCDC) को मापदण्ड पूरा गनर्को ला�ग �दईएको जानकार�को 
�निम्त यस मागर्�नद�शक पुिस्तकाको 7.4 शीषर्क हेनुर्होस।् । �दईएको प्र�श�णले एनएलसीडीसी (NLCDC) को 
मापदण्ड पूरा गरेको सु�निश्चतताको ला�ग, एनएलसीडीसी (NLCDC) को प्रायोजक द्वारा प्र�श�ण प्रदान 
गनर्को ला�ग �सफा�रस ग�रन्छ | 

 

एफसीसीपीको िजम्मेवार�हरू (FCCP Responsibilities) 
 तपाइँको FCCH खोलेको एकवषर् �भत्र (मा�थका नी�तहरू र अभ्यासहरूमा वणर्न ग�रए अनुसार) आवश्यक 

आपातकाल�न तैयार� प्र�श�ण �लनुपछर् । तपा�को वतर्मान आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजनालाई प�रमाजर्न गनर् र 
अद्याव�धक गनर् यो प्र�श�णबाट प्राप्त �ानको प्रयोग गनुर्होस।् 

 �नयम  3.3.6.1 र 3.6.2.2 अनुसार मा�सक �नकासी (evacuation drills) अभ्यासको कागजातहरू अ�भलेख 
गनुर्होस।् �नकासी अभ्यासको आगलागी �नकासी (fire drills) अभ्यास जस्तै हो। 

 

कमर्चार� (Staff) 

   आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजना अनुसार तपा�को पुरागनुर्पन� िजम्मेवार�हरू थाहा पाउनुहोस।्  
 

आपातकाल�न िस्थ�त (जस्तै �बजुल� जानु, बाढ�, उपयो�गता सेवाको ��तहुनु, अथार्त ्ग्यास वा पानी, आ�द) 
• यो मागर्�नद�शन सबै प्रकारका आपतकाल�न अवस्थाहरूमा लागू हुन्छ। सबैभन्दा सामान्य आकिस्मक अवस्था 
भनेको �बजुल� बन्दहुनु हो। यी आपातकाल�न अवस्थामा, य�द तपाइँले �नम्न �ल�खत अवस्थाहरू पूरागनर् 
सक्नुभयो भने, तपाइँले बालबा�लकाहरूलाई राम्रो हेरचाह प्रदानगनर् सक्नुहुन्छ|
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o घरको तापमान सुर��त त�रकामा रा�खएको हुनुपछर् (�नयम 5.10.1.5.1)। के�ह तताउने �व�धहरु घर�भत्र 
सुर��त हुदैनन (जस्तै, बा�हर हावा नजाने मट्टीतलेको ह�टर (�नयम 5.10.1.5.4))  

o उपयुक्त प्रकाश/बत्ती उपलब्ध हुनु पदर्छ। मोमबित्तहरू प्रयोग गनर् स�कँदैन (�नयम 5.4.1.6 र उप-शीषर्क 
�नयम 5.10.1.6)  

o शौचालय प�रचा�लत वा चलेको हुनुपछर् ( म्यानुएल ्रुपमा आफैले फ्लसगन� खाले हुनसक्छ); 

o सुर��त �पउने पानी सिजलैसगं उपलब्ध हुनुपछर् (�नयम 5.11.4); 

o  तातो पानीले साबुन लगाएर हातधुने व्यवस्था उपलब्ध हुनुपछर् ; 

o खाद्य सुर��त रूपमा भण्डारण र सिजलैसंग उपलब्ध हुने हुनुपछर् ; र 

o फोन सेवा साइटमा उपलब्ध हुनुपछर् (मोबाईल/सेलफोन सेवाप�न स्वीकायर् छ)। 

• यी सबै प�रिस्थ�तहरू पूरा नभएसम्म तपा�ले कामगनर् सक्नुहुन्न | संचालन गरेमा अवश्यक �नयम “न्यूनतम स्वास्थ्य 
र सुर�ा �नयमहरू जसले बालबा�लकाको कल्याणको र�ा गदर्छ” उलंघन हुन्छ |  

• सबै आपतकाल�न अवस्थामा आमाबाबु र सीडीडी(CDD)लाई सू�चत गनुर्होस।्  

• य�द आपतकाल�न अवस्थाहरूको कारणले लामो समयबन्द गनुर्पन� भयोभने, वैकिल्पक हेरचाह व्यस्थाको ला�ग 
सहयोगगनर् प�रवारलाई “बालबा�लकाको हेर�वचार रेफरल �वशेष�मा” �सफा�रस गनुर्होस ्(य�द उनीहरूलाई चा�हन्छ भने)। 

• �बजुल� नभएको आपातकाल�न अवस्थामा तपा�ले हेरचाह गन�/नगन� छनौटगनर् सक्नुहुनेछ । 

• अत्या�धक आकिस्मक अवस्थाहरूमा, सीडीडी(CDD)ले आपातकाल�न मत�भन्नता (variances) �वचारगनर् सक्दछ । 
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 स्थानीय समुदाय बाल हेरचाह सहयोग एजेन्सीहरू (बाल हेरचाह योग्यता र �सफा�रस): 
http://dcf.vermont.gov/partners/cccsa 

 सीडीडी CDD र स्वस्थ बाल हेरचाह भमर्न्टसँग आन्त�रक प्र�त�क्रया �नयोजन योजना र आपातकाल�न प्र�त�क्रया 
योजना खाका उपलब्ध छ: http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety 

 सीडीडी CDD वेबसाइटमा रहेको �त�थ-�म�त जाँच-सूची: 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 आपातकाल�न तैयार� प्र�श�ण वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरु अन्तगर्त लागू हुनसक्दछ जब यो 
सफलतापूवर्क प�हलोपटक पूरा ग�रन्छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dcf.vermont.gov/partners/cccsa
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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3.8: वा�षर्क कायर्क्रम मलू्यांकन–लाइसेन्स अनमु�त पाएका एफसीसीएच मात्र �नयमलाई निजकबाट हेदार्  

(Annual Program Assessment – Licensed FCCH Only) 
 

यो �नयमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?) 

एक पूणर् कायर्क्रम मूल्याङ्कनले  �नम्न कुराहरुको जाँच गदर्छ, जस्तै: उपलब्ध स्थान; उपकरण र आपू�तर्; कमर्चार� 
योग्यता र प्र�श�ण; पाठ्यक्रम र कमर्चार�/बाल अन्तर�क्रया; प�रवार संलग्नता; र व्यवसा�यक अभ्यासहरू आ�द । 
तपाइँ आफ्नो कायर्क्रममा के कुराले राम्रर� काम ग�ररहेको छ र के कस्तो ल�य �नधार्रण गन� भ�न वा�षर्क 
मूल्याङ्कन गनर् सक्नुहुन्छ। आमाबाबुको आँखा माफर् त हेरेर वा�षर्क मूल्याङ्कन गदार् एफसीसीएच (FCCH) लाई 
व्यवसा�यक अभ्यासहरू र दै�नक कायर् सञ्चालनहरू सुधार गनर् मद्दत �मल्छ । 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला?  

नी�तहरू र अभ्यासहरू  

 आमाबाबुले प्राय: सोध्नेगरेका प्रश्नहरूको बारेमा �वचार गनुर्होस।् वा�षर्क मूल्यांकनका कुराहरुको आकार आकार  

�मलाउन यी प्रश्नहरूको प्रयोग गनुर्होस ्जसले दै�नक कायर् संचालन र संचारमा सुधारगनर् नेततृ्व प्रदान गदर्छ । 

 मूल्यांकन प�रणामहरूको आधारमा एफसीसीएच (FCCH) सुधार गनर्को ला�ग त�रकाहरू पत्ता लगाउनुहोस।् तपा�ले 
के कुरा राम्रर� गनुर्भयो भन्नेबारे सोच्नुहोस,् सुधारका �ेत्रहरू प�हचान गनुर्होस ्र एउटा कायर् योजनाको  �वकास 
गनुर्होस।् 

 

एफसीसीपी को िजम्मेवार�हरु (FCCP Responsibilities) 

 आमाबाबु (र कमर्चार�) बाट चा�हएको जानकार� कसर� प्राप्तगन� र कसर� उनीहरूसंग प�रणामबारे संवाद  

गन� भन्नेबारे �नणर्य गनुर्होस।् एफसीसीएच (FCCH) सुधार गनर् प�रणामहरूको प्रयोग गनुर्होस।् 

स्रोतहरू  (Resources)  

 प�रवार बाल हेर�वचार वातावरण मूल्याङ्कन-प�रमािजर्त (FCCERS-R) भमर्न्टमा प्रयोग ग�रएको एक स्वीकायर् 
मूल्याङ्कन सामग्री हो । FCCERS-R गहृ-आधा�रत कायर्क्रमको मूल्यांकन गनर् �नमार्ण (�डजाइन) ग�रएको 
छ: http://ers.fpg.unc.edu/ 

 ब�लयो प�रवारहरू आत्म-मूल्यांकन (The Strengthening Families self-assessments) भमर्न्टमा अक� 
स्वीकायर् र उपयोगी सामग्री हुन।् यी मूल्याङ्कनहरूले कायर्क्रममा आमाबाबुको संलग्नत स्तरको मापन 
गदर्छ: http://www.cssपेजorg/young-children-their-families/strengtheningfamilies 

http://ers.fpg.unc.edu/
http://www.cssp.org/young-children-their-families/strengtheningfamilies
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से  

एफसीसीएच (FCCH) सेक्शन 4 - आमाबाबु/उनीहरूको बालबा�लकाको हेरचाहमा पा�रवा�रक संलग्नता  
(Parent/Family Engagement in Their Children’s Care 

 
क्शन 4 ले आफ्ना बच्चाहरूको हेर�वचारमा आमाबाबु र पा�रवा�रक संलग्नताबारे समावेश गदर्छ। यसमा पूवर् नामाकंन 
भ्रमणहरूको आवश्यकताहरू र ओ�रनटसन/्अ�भमुखीकरण,  बच्चा- आमाबाबु सम्मेलनहरूमा सहभागी र मूल्यांकन , 

अ�भभावक संचार, आमाबाबुको संलग्नताको ला�ग प्रोत्साहन, स्तनपानको ला�ग सहयोग, र एफसीसीएच (FCCH) 
नी�तहरू र अभ्यासहरू संवाद गनुर् आ�द �बषयहरु समावेश छन ।  

 
4.2-4.3 “बालबा�लका र अ�भभावक सम्मेलनहरूमा भ्रमण र पहँुच” �नयमलाई निजकबाट हेदार् 

(Visits and Access to Children and Parent Conferences) 
 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
आमाबाबु र तपा� दवुपै� बच्चाहरुको ला�ग सबैभन्दा राम्रो र असल चानुहुन्छ । तपा� र आमाबाबुको बीच साझदेार�को 
भावना �सजर्नागनर् खुला र स्वागतयोग्य वातावरण कायम राख्नुहोस।् औपचा�रक र अनौपचा�रक सम्मेलनहरू 
आमाबाबुसँग उनीहरुका छोराछोर�को तफर् बाट कामगन� राम्रो त�रका  हो । आमाबाबुले चाहेको अवस्थामा आफ्नो 
बच्चाहरूलाई एफसीसीएच (FCCH) मा अ�बलम्ब पहँुच गनर् सक्ने हुनुपछर् । यसको अथर् �दनको कुनै प�न समयमा, र 
अ�ग्रम अनुम�तको आवश्यकता �बना, आमाबाबुले उनीहरूको बच्चालाई हेनर् वा आफ्नो बच्चाहरुलाई �लन आउन 
सक्छन।् आमाबाबुले बच्चाहरुलाई पहँुच गदार्, बालबा�ललाई सुर��त राख्न तपा�को �मतामा हस्त�ेप हुनु हँुदैन। तपा� 
आफ्नो दैलो/घरमा साँचोलाउन/लकगनर् सक्नुहुन्छ। य�द यो गरेमा, आमाबाबुले बच्चालाई हेनर् वा �लन आउदा घरमा 
कसर� प्रवेशगन� सो थाहा पाउनुपछर् । 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  आमाबाबुले किम्तमा वषर्मा दईु पटक औपचा�रक वा अनौपचा�रक आमाबाबु सम्मेलनमा भाग �लने मौका 
पाउनुपछर् | 

  आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको पहँुचगनर् घरमा प्रवेशगनर्को ला�ग एक प्रणाल� वा प्र�क्रया हुनुपछर् ।  
  जब घर बन्द/लक् हुन्छ, त्यो अवस्थामा घरमा कसर� प्रवेशगन� भ�न आमाबाबुलाई जानकार� गराउने कुनै 

प्र�क्रया हुनुपछर् । 

 आमाबाबुले तपा�संग औपचा�रक वा अनौपचा�रक बैठककोला�ग कसर� अनुरोधगन� भ�न जानेको हुनुपछर्। 
आमाबाबुले अनुरोध गरेको 10 �दन �भत्र �म�टगं राख्नुहोस।्  

 आफ्ना छोराछोर� र तपा�को कायर्क्रममा आमाबाबुको सलंग्न हुनका ला�ग �ब�भन्न त�रकाहरू �वचार गनुर्होस।् 
जस्तै, उदाहरणको ला�ग, �तनीहरूलाई आफ्नो समय वा प्र�तभा अनुसार स्वयमसेवा गनर् �नम्तो �दनुहोस।् 
�सकाई क �ब�भन्न �वषयहरूमा भाग�लने मौकाहरू प्रदानगरेर आमाबाबुको संलग्नतालाई प्रोत्साहन �दनुहोस।् 

 

उदाहरण (Examples) 
o तपा� बच्चाहरुसंग शरद ऋतुको �चन्हहरुको बारेमा �सकाउने �वचारगद� हुनसक्छ। आमाबाबुले 

छोराछोर�लाई ऋतु प�रवतर्नको �चन्ह वा ल�णको खोजीगनर् मद्दत गनर् प्रोत्सा�हत गनर् स�कन्छ। यो एक 
प्रकारको आमाबाबुको संलग्नता हो।
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o तपाइँले हरेक वषर् वसन्त ऋतुमा �पक�नक राख्नुहुन्छ र प�रवारलाई आमन्त्रण गनुर्हुन्छ। यसले 

बच्चाहरुलाई ठूलो समुदायको एकभाग भएको महसुसगनर् मद्दत गदर्छ। 
 
एफसीसीपी िजम्मेवार� (FCCP Responsibilities) 

  तपा�को घर बच्चाहरुको र�ाकोला�ग सुर��त छ भनी स�ुनिश्चत गनुर्होस साथै आमाबाबुको सहज प्रवशेको ला�ग 
प�न । 

  बच्चाहरुलाई भेट्न, हेनर् वा �लन आउदा आमाबाबुकोला�ग स्वागत योग्य वातावरण �सजर्ना गनुर्होस ्| 

 छोराछोर�को �सकेका कुरा र उनीहरुको �वकासबारे आमाबाबु बताउन तयार हुनुहोस,् र उनीहरूका �वचार र 
गुनासोहरू सुन्नुहोस।् 

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सीडीडी CDD वेबसाइटमा रहेको �त�थ-�म�त जाँच सूची: 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 

4.6 “स्तनपानको ला�ग सहयोग” �नयमलाई निजकबाट हेदार् (Supporting Breastfeeding) 
 

यो �नयमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?) 

आमा र �शशुको राम्रो स्वास्थ्यको ला�ग स्तनपान एक महत्वपूणर् कुरा हो। स्तनपानले  प�रवार, काम �नयूिक्तकतार्, र 
समाज लाभ हुन्छ। अमे�रकन बालबा�लका एकादमी (American Academy of Pediatrics) ले बच्चाहरुलाई किम्तमा 
उनीहरुको जीवनको प�हलो एक वषर्को वा सो भन्दा बढ� स्तनपानको ला�ग �सफा�रस गदर्छ । स्तनको दधूमा सबै 
पोषक तत्वहरू पाईन्छ। यो ताजा, सफा छ, र यो फमूर्ला भन्दा धेरै कम लागत लाग्छ। यसले बच्चाहरूलाई पखाला 
लाग्न र संक्रमण हुनबाट बचाउछ । स्तनपान गन� बच्चाहरु सामान्यतया फमूर्लाखाने बच्चाहरु भन्दा कम �बरामी 
हुन्छन।् स्तनपानले आमा र बच्चाको बीचको सम्बन्ध बढाउछ। 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  आफ्ना छोराछोर�लाई आमाहरुले स्तनपान गराउनको ला�ग एक आरामदायक, �नजी स्थान प्रदान गनुर्होस।् घरको 
आधारमा, यो एक अलग कोठा वा एक र�कंग कुस�मा पदार्को व्यवस्था ग�र गोपनीयता प्रदान गनर् स�कन्छ । 
आफ्नो घर बाहेक अन्य स्थानमा, साधारण कुराहरु जस्तै, कुच� छेउमा एउटा टेबल हुनु, वा मधुर संगीत बजाईनु 
आ�द जस्ता कुराहरुले आमालाई स्तनपान गराउन बढ� आरामदायी बनाउदछ,  

 
एफसीसीपी िजम्मेवार� (FCCP Responsibilities) 

  स्तनपानको बारेमा खुल्ला मनोविृत्त अपनाउनुहोस।् 

  एफसीसीएच (FCCH) ले आमाहरुलाई स्तनपानको ला�ग गोपनीयता र आरामदायी वातावरण प्रदानगन� कुराको 
सु�निश्चत गनुर्होस|् 

स्तनपान गराउने आमा वा कमर्चार�लाई उनीहरुको स्तन दधू �फ्रजमा भण्डारण गनर् अनुम�त �दनुहोस ्| 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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 आमाहरुलाई उनीहरूको नाम र हालको �म�त स्पष्ट रूपमा लेबल ग�रएको दधू राख्ने बोतलहरू प्रदानगनर्को 
ला�ग भन्नुहोस । य�द दधूराख्ने बोतलहरूमा नाम र �म�त ले�खएको छैनभने, �फ्रजमा राख्नु अ�घ एउटा लेबल 
बनाएर लागानुहोस।् 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागमा स्तनपान लगायत आमाकोदधु कसर� राम्रोसंग भण्डारणगनर्  सम्बिन्धत धेरै स्रोत-
साधनहरु छन | जानकार�को ला�ग तलको वेबसाइट हेनुर्होस: http://healthvermont.gov/children-youth-
families/infants-young-children/breastfeeding 

 हाम्रो बालबा�लकाको हेरचाह (Caring for Our Children) संग �शशुहरुको ला�ग पोषण बारे थप 
�नद�शन छ:  
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.8 
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.2 
अमे�रकन एकाडमी बाल-�बषेश� (American Academy of Pediatrics) स्तनपान मा प्राय: सो�धने प्रश्नहरु: 
https://www2.aaपेजorg/breastfeeding/faqsBreastfeeding.html 

 

4.7: एफसीसीएच नी�तहरु र कायर्�व�धहरुलाई सञ्चारगनुर् �नयमलाई निजकबाट हेदार् 
(Communicating FCCH Policies and Procedures) 

 
यो �नयमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)? 

जब आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको ला�ग एफसीसीएच (FCCH)  रोज्छन,  उनीहरूले आफ्नो बालबा�लकाको स्वास्थ्य र 
कुशलताको सुर�ा चाहन्छन।् तपा�को �ल�खत नी�तहरूको एक प्र�त आमाबाबुलाई प्रदानगनुर् ले तपा� उनीहरूको 
छोराछोर�को सुर�ा कसर� गनुर्हुन्छ भन्ने कुराको उनीहलाई संचार गन� एक त�रका हो | 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

एफसीसीपी िजम्मेवार� (FCCP Responsibilities) 
  �नयम 4.7 अनुसार आवश्यक सबै कुराहरुको �ल�खत नी�तहरू �सजर्ना र लागू गनुर्होस।्  

  कमर्चार�हरूले �ल�खत नी�तहरू भुझेकाछन ्भ�न सु�निश्चत गनर्को ला�ग ओ�रनटसन/अ�भमु�खकरण र प्र�श�ण 
प्रदान गनुर्होस।् 

  �ल�खत नी�तहरूको एक प्र�त आमाबाबुहरू प्रदान गनुर्होस ्र आवश्यक परेमा बुझ्नको ला�ग स्पष्ट पानुर्होस।् 

   तपा�को एफसीसीएच (FCCH) मा �ल�खत नी�तहरू एक प्र�त सधै राख्नुहोस ्।  
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 प�र�शष्ट IV मा आमाबाबसँुग कुराकानीगनर् आवश्यक न्यूनतम एफसीसीएच (FCCH) नी�तहरू र 
जानकार�हरु समावेश छन।् यो अ�भभावक जानकार� एफसीसीएच (FCCH) को कमर्चार� नी�तहरुसंग जोडरे 
प�र�शष्ट एकले “�बस्ततृ-�चत्र” प्रदान गछर् |  

http://healthvermont.gov/children-youth-families/infants-young-children/breastfeeding
http://healthvermont.gov/children-youth-families/infants-young-children/breastfeeding
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.8
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.2
https://www2.aap.org/breastfeeding/faqsBreastfeeding.html


46 

 

 

से  
एफसीसीएच सेक्शन  5 स्वास्थ्य, सुर�ा र पोषणमा  (Health, Safety and Nutrition) 

  
क्शन 5 स्वास्थ्य, सुर�ा र पोषणमा केिन्द्रत छ । यस सेक्शन यो खण्डले बच्चाहरुलाई सुर��त र स्वस्थ 
राख्नकोला�ग ग�रने �नय�मत स्वास्थ्य अभ्यासहरू समावेश गदर्छ। यी अभ्यासहरूले संक्रामक रोगहरूको प्रबन्ध, 
औष�ध प्रशासन; र दघुर्टनाहरूमा प्र�त�क्रया, चोट-पटक, र आपतका�लन �च�कत्सा आ�द कुराहरु समावेश गदर्छ। 
एफसीसीएच (FCCH) को भौ�तक वातावरण र सुर�ा प्र�व�धहरूले �नम्न आवश्यक कुराहरु समावशे गदर्छ, जस्तै  
प्राथ�मक उपचार �कट/सामग्री; �वशेष स्वास्थ्य हेरचाह र अस�मता रहेका बच्चाहरुका ला�ग �वशेष प्र�क्रया र 
उ�चत खाना र पोषण अभ्यासहरू आ�द । 
 

5.1: बाल स्वास्थ्य सवंधर्न र सरं�ण �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
(Child Health Promotion and Protection) 

 
सामान्य स्वास्थ्य पर��ण (General Health Examinations (�नयम 5.1.2 rule) 

 
यो �नयमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)? 

बच्चाहरु स्वस्थ हँुदा अझ राम्रो �सक्न सक्छन। राम्रो-हेरचाह स्वास्थ्य जाँच एउटा बच्चाको �च�कत्सा स्रोतहरुमा 
जो�डएको कुरा सु�निश्चत गन� एक त�रका हो। राम्रो-हेरचाह स्वास्थ्य जाँचले तपा� (र तपा�को कमर्चार�) लाई य�द 
बच्चालाई स्वास्थ्यमा समस्या छ भने, जस्तै एलज� वा आवश्यक औष�धहरू प्रदान गनुपन�, सो को ला�ग मद्दत 
गदर्छ | 

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

समय-सीमा (Timelines): 
 �म�त  9 / 1/2016 भन्दा अ�घ नामांकनदतार् गरेका बालबा�लकाको ला�ग, एफसीसीपी (FCCPs) हरूले �म�त 

9/1/2017 सम्म हालसालै गरेको वा�षर्क स्वास्थ्य पर��णको कागजातहरू प्राप्त गनुर् आवश्यक छ | 
 �म�त  9 / 1/2016 भन्दा पछ� नामांकनदतार् भएका सबै बालबा�लकाको ला�ग नामांकन गरेको 45 �दन �भत्र । 
वा�षर्क स्वास्थ्य पर��णको कागजातहरू प्राप्त गनुर् आवश्यक छ|  

 

स्वीकायर् कगजातहरू/दस्तावेज (Acceptable Documentation): 

  गत वषर् �भत्र गरेको  स्वास्थ्य पर��णको कागजातहरू यो �नयम पूरा गनर् पयार्प्त छ। 

 यसको ला�ग कुनै �निश्चत फारमको आवश्यक छैन। बच्चाको डाक्टरले एक वा दईु सरल वाक्यमा यसबारे 
जानकार� प्रदान गनर् स�कन्छ । प्रदान ग�रने �ववरणमा, अिन्तम पटक ग�रएको स्वास्थ्य पर��णको �म�त, 
डाक्टरको हस्ता�र स�हतको खोप अध्याव�धक �रकडर्, र कुनै �चन्ताजन्य स्वास्थ्य अवस्था वा औष�ध खानुपन� 
अवस्था नरहेको भन्नेबारे जानकार� समावेश ग�रएको हुनुपछर् | 

 घर-बार �ब�हन आस्था अनुभवगन� प�रवारहरूले कागजातहरू प्राप्त गनर् थप समय प्रदान गनर् स�कन्छ य�द 
उनीहरुका बच्चाले गतवषर्मा वा�षर्क स्वास्थ्य प�र�ण (well-care exam) गराएका छैनन ्भने। नामांकन 
फारममा प�रवारले घरबार �ब�हन आस्था अनुभव गनुर्परेको, र स्वास्थ्य प�र�ण �रपोटर् प्राप्त गनर् प�रवारलाई 
सहयोग ग�ररहेको कुराबारे एउटा �टप्पणी/नोट लेखेर टाँस्न स�कन्छ, जो यस �नयमको अनुपालनगनर्को लागी 
पयार्प्त छ। 
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कागजातको ला�ग आमाबाबुसँग साझदेार� (Partnering with Parents on Documentation): 
 आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको ला�ग बा�षर्क स्वास्थ्य जाँच (well-care exam) गनर् उनीहरुको �च�कत्सकलाई 

सम्पकर्  ग�र त्यो कागजात तपाइँलाई प्रदान गनर् सक्नेछन। यसको ला�ग तपाइँले सीडीडी (CDD) 
वेबसाइटबाट नमूना फारम प्रदान गनर् सक्नुहुन्छ वा तपाईले �डजाइन गनुर्भएको फारम प्रयोग गनर् 
सक्नुहुनेछ।  

 घरवार �व�हन अनुभवगरेका प�रवारहरुको ला�ग तपा�ले स्वास्थ्य जाँच गनर् वा कागजात प्राप्त गनर् मद्दत गनर् 
सक्नुहुन्छ। बाबुआमालाई (तलको श्रोत हेनुर्होस) हेल्प-मी-ग्रो/Help Me Grow मा �शफा�रस गनर् सक्नुहुन्छ |  
उनीहरूले कागजातको ला�ग अनुरोध गनर् वा डाक्टर भेट-ता�लका (appointment) बनाउनको ला�ग तपा�को फोन 
प्रयोग गनर् �दनुहोस । 

 
एफसीसीपी िजम्मेवार� (FCCP Responsibilities) 
  बा�षर्क स्वास्थ्य जाँच (well-care exam) �रपोटर् प्रािप्तको ला�ग  आमाबाबुसँग काम काम गनुर्होस।्  

 बालबा�लकाको हेरचाहको ला�ग उनीहरूको औष�ध वा स्वास्थ्य जानकार�को बारेमा तपा� (र तपा�को कमर्चार�) 
सजग हुनुहुन्छ। 

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 बालबा�लका हेर�वचार सामान्य स्वास्थ्य पर��ण नमूना फारम �सडीडी (CDD)को  

वेबसाइटमा उपलब्ध छ: http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-careproviders 

 प�रवारले भमर्न्ट 2-1-1 को हेल्प-मी-ग्रो/Help Me Grow मा �च�कत्सक पत्ता लगाउन सहयोगको ला�ग सम्पकर्  गनर् 
सक्छन। यो सेवाको ला�ग अनुरोध गनर्, फोनमा 211 डायल गनुर्होस।्http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-
providers 
 �सडीडी (CDD) वेबसाइटमा रहेको �त�थ-�म�त जाँच सूची हेनुर्होस:  
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 
 

प्र�तर�ा/खोप (Immunizations (�नयम 5.1.3) 
 

यो �नयमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)? 
इ�तहासले हामीलाई कसर� खोपले बच्चाहरूको जीवन बचाउन सक्छ भन्ने बारे बहुमूल्य पाठहरू प्रदान गदर्छ। खोपको 
व्यापक प्रयोग गनुर्अ�घ, लहरे खोक�, पो�लयो र दादरुाको कारणले बालबा�लकाको �नरन्तर मतृ्यु हुनेगथ्य�। बालबा�लका 
प्र�तर�ा/खोप लगाएर सुर��त भएका छन ्भन्नेकुरा सु�निश्चत गनर्कोला�ग तपा� प�रवारसँग साझदेार हुन सक्नुहुनेछ। 
आमाबाबुहरूसँग उनीहरूको छोराछोर�लाई �वशेष कारणका ला�ग खोप नलगाउन रोज्ने अ�धकार छ। 
 
भमर्न्टको कानून अनुसार बालबा�लका बाल हेरचाह वा स्कूल कायर्क्रममा प्रवेश गनुर्अ�घ उनीहरुको प्र�तर�ा/खोप 
अद्याव�धक हुनु आवश्यक छ । य�द आमाबाबुले खोप नलगाउने छूटको प्रयोग गदर्छन ्भने, बच्चा/हरुलाई बाल हेरचाह 
(वा स्कूल) बाट ब�हष्कारगनर् प�न आवश्यक हुनसक्छ जब रोगको फैलावट हुन्छ। खोप नलगाएका बच्चा/हरु बीमार 
हुन सक्ने र अन्य बच्चाहरुलाई रोग संक्रमण हुने जो�खम छ भने, �त बच्चा/हरुलाई ब�हष्करण गनर् आवश्यक हुन्छ | 
ब�हष्करणको अव�धको �नधार्रण रोगको आधारमा हुन्छ, र त्यो के�ह �दनदे�ख एक म�हना भन्दा ब�ढ प�न हुन 
सक्दछ। यसले तपा�को एफसीसीएच (FCCH) मा सहभागीहुने सबै बच्चाहरूको सुर�ा गदर्छ। 
 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-careproviders
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  प्र�तर�ा/खोप आवश्यकताहरू अ�भभावक पुिस्तकामा समावेश ग�रएको छ।  

 घर-वार �ब�हन अनुभव ग�ररहेका प�रवारको जानकार�को ला�ग यस मागर्�नद�शन पुिस्तकाको उप-�शषर्क 3.3.4 
हेनुर्होस.् 
 

बालबा�लकाको प्र�तर�ा/खोप रेकडर् बाल-हेरचाहमा कायर्क्रममा उपलब्ध गराईनु पछर्? 

�नम्न प्र�तर�ा/खोप रेकडर् बालबा�लकाको प्र�तर�ा/खोप इ�तहासको प्रमाणको रूपमा स्वीकार ग�रनेछ: 
  �वधुतीय (इलेक्ट्र�नक) स्वास्थ्य रेकडर् बाट प्राप्त प्र�तर�ा/खोप रेकडर्;  

 सावर्ज�नक स्वास्थ्य �वभागबाट प्राप्त रेकडर् जसले व्यिक्तगत रूपमा �लएको प्र�तर�ा/खोपको �म�त (mm / dd / 

yyyy) सूची गदर्छ। 
 सावर्ज�नक स्वास्थ्य �वभागबाट प्राप्त रेकडर् जसले व्यिक्तगत रूपमा �लएको प्र�तर�ा/खोपको �म�त (mm /dd 

/yyyy) सूची गदर्छ।, वा 
 स्वास्थ्य हेरचाह �च�कत्सक द्वारा हस्ता��रत एक प्रमाणपत्र जसले व्यिक्तगत रूपमा �लएको प्र�तर�ा/खोपको 
�म�त (mm / dd / yyyy) सूची गदर्छ। 
 केवल भ�रसेला (ठेउला/�चकेनपक्स) को लागी मात्र, आमाबाबु वा स्वास्थ्य हेरचार �च�कत्सकले बच्चालाई कुनै 
समयमा उक्त रोग लागेको �थयो भन्ने प्रमाण/�ववरण �दनु । 
 
प्रावधानत्मक स्वीकृ�त: त्यो बच्चालाई बाल हेरचाह गहृमा भनार् गनर् स�कन्छ, जसको प्र�तर�ा/खोप अद्याव�धक 
त छैन तर बच्चाको अ�भभावकले सबै प्र�तर�ा/खोप आवश्यकताहरु अनुपालन (complying) गन� प्र�क्रयामा छन।् 
 प्रावधानत्मक स्वीकृ�त केवल उ�चत/�स�मत समयको ला�ग मात्र हुनेछ, जुन प्र�तर�ा/खोप ता�लका अनुसार 
हुनुपछर् र तपा�को एफसीसीएच (FCCH)मा भनार् भएको छ म�हना अव�ध नाघेको हुनुहुदैन ।  
 तपाइँले भमर्न्ट स्वास्थ्य �बभागको ब�हष्करण फारमको प्रयोग गनुर्पछर् , आमाबाबुलाई प्रावधानात्मक रुपमा 
नामांकन ग�रएको बबच्चालाई भनार् भएको �म�तले छ म�हना �भत्र प्र�तर�ा/खोप �लनुपछर् भ�न भनार् �म�तको सुरूवात 
�बन्दलुाई अ�भलेख राख्नु आवश्यक पदर्छ | 
 प्रावधानात्मक रूपमा भनार् ग�रएमा बालबा�लकाकोला�ग आवश्यक खोपपूरा नभएसम्म अनुगमनगनुर् आवश्यक छ। 
 कानून अनुसार, ती बच्चाहरु जसको भनार् भएको छ म�हना �भत्रसम्म प�न प्र�तर�ा/खोप आवश्यकताहरुपूरा नगरेमा 
तपा�को एफसीसीएच (FCCH) बाट �नष्का�शत गनुर्पदर्छ। 
 

�नम्न छूटहरू मान्य छन ्र प्रत्येकका ला�ग व्याख्या ग�रए अनुसार भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागको फारमको प्रयोग 
गर�एका हुनुपछर् : 
   मे�डकल छूट (Medical Exemption) 

• आमाबाबुले स्वास्थ्य हेरचाह �च�कत्सक (खोप प्रदानगनर् अ�धकार प्राप्त) द्वारा हस्ता��रत भमर्न्ट 
स्वास्थ्य �वभागको फारम प्रदान गनुर्पछर् , जसले बच्चाको स्वास्थ्य इ�तहासको आधारमा त्यो खोप 
बच्चाको �दइनु हा�नकारक (detrimental) or असंगत छ (contraindicated) भ�न संकेत गदर्छ|  

• त्यह� एउटै फारमले स्वास्थ्य हेरचाह �च�कत्सकको ला�गप�न स्थान समावेश गदर्छ, जसले के कारणले 
त्यो खोप लगाउनको ला�ग असंगत छ र क�हले सम्म त्यो असंगत रहने छ भनी संकेत गदर्छ ।  
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   धा�मर्क छूट (Religious Exemption) 
• अ�भभावकले वा�षर्क रूपमा भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागको फारममा हस्ता��रत �ववरण तपाईलाई प्रदान 

गदर्छन जसले आमाबाबुले भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागको प्र�तर�ा/खोपबारे प्रमाण-आधा�रत शै��क सामग्रीहरू 
पढेका र प्र�तर�ा/खोपको �बरुध्दमा कुनै धा�मर्क आस्था-�वश्वास राख्छन ्। यो फारम बच्चाको 
प्र�तर�ा/खोप रेकडर्को रूपमा तपा� द्वारा रा�खएको हुनुपछर्। 

 

एफसीसीपी िजम्मेवार� (FCCP Responsibilities) 
  प्र�तर�ा/खोप आवश्यकताहरू पूरा गनर्को ला�ग संसाधनहरूमा पहँुच गनर्का ला�ग आमाबाबुलाई �शफा�रस 

गनुर्होस ्। 

 पुिस्तकामा प्र�तर�ा/खोप �रपो�टर्ङ/प्र�तवेदन आवश्यकताहरूको जानकार�को ला�ग �नयम 5.1.4 हेनर् 
भन्नुहोस।् 

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभाग प्र�तर�ा/खोप फारम (Vermont Department of Health Immunization forms): 
http://healthvermont.gov/immunizations-infectious-disease/immunization/child-care- providers 
(फारम पूरागनर् वा आवश्यक प्र�तर�ा/खोप को बारेमा जानकार�को ला�ग, कृपया तपा�को स्थानीय िजल्लामा 
भमर्न्ट स्वास्थ्य कायार्लय �वभागलाई इमेल गनुर्होस ्वा फोन गनुर्होस)्। 
सम्पकर् हरूको सूची तल उपलब्ध छ: 
http://healthvermont.gov/disease-control/immunization#designees 

 भमर्न्ट प्र�तर�ा/खोप रिजस्ट्र� प्रयोगकतार् सहयोग (Immunization Registry User Support): फोन  1 (888) 

688-4667 वा इमेल: IMR@vermont.gov 

  भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागकोमा प्र�तर�ा/खोप सम्बिन्ध स्रोतहरूका वेबपेजहरु छन।् यसमा �नम्न कुराहरु समावेश 
छन, प्र�तर�ा/खोप चके�लस्ट, छूट फारमहरू, र अ�भभावक ब्रोसर आ�द। य�द तपाइँलाई भमर्न्ट कानून र 
प�रवारका ला�ग �वकल्पहरू द्वारा केको  आवश्यकता छ भन्ने बारेमा प्रश्नहरू छन ्भने, तपा�ले �नम्न वेबपेज 
पहँुच गनर् सक्नुहुनेछ: http://healthvermont.gov/disease-control/immunization 

 सुर�ा र प्र�तर�ा/खोप कागजातको बारेमा जानकार� र �रपो�टर्ङ आवश्यकताहरू यहाँ उपलब्ध छन:्  
http://northernlightscdc.org/training/state-wide-curricula/immunizations-documenting- and-
reporting/ 

 सीडीडी वेबसाइटमा रहेको �त�थ-�म�त जाँच सूची (Due Dates Checklist on CDD website): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

http://healthvermont.gov/immunizations-infectious-disease/immunization/child-care-providers
http://healthvermont.gov/immunizations-infectious-disease/immunization/child-care-providers
http://healthvermont.gov/disease-control/immunization#designees
mailto:IMR@vermont.gov
http://healthvermont.gov/disease-control/immunization
http://northernlightscdc.org/training/state-wide-curricula/immunizations-documenting-and-reporting/
http://northernlightscdc.org/training/state-wide-curricula/immunizations-documenting-and-reporting/
http://northernlightscdc.org/training/state-wide-curricula/immunizations-documenting-and-reporting/
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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भमर्न्ट बाल-हेरचाह प्र�तर�ा/खोप �रपोटर् (�नयम 5.1.4) 
Vermont Child Care Immunization Report 

 
यो �नयमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?) 

भमर्न्ट कानून अनुसार एफसीसीएच (FCCHs) हरुलाई वा�षर्क प्र�तर�ा/खोप �रपो�ट�ग प्र�क्रयामा सहभा�ग हुनक्ो 
आवश्यक छ। यो �रपो�ट�ग प्र�क्रया प्र�तर�ा/खोप सव��ण पेश गरेर पुरा गनर् स�कन्छ (तल सेक्सनमा स्रोतको �लङ्क 
हेनुर्होस)्। सीडीडी CDD ले एफसीसीएच (FCCHs) हरुलाई गैर-अनुपालनको उल्लेख गन�छ य�द वा�षर्क �रपो�टर्ङ 
आवश्यकता पूरा ग�रदैन भने (�नयम 5.1.4)। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  भमर्न्टमा एफसीसीएच (FCCHs) स�हत �व�नय�मत बाल हेरचाह र �प्र-स्कूल कायर्क्रमहरूले नामाकरण ग�रएका 

बच्चाहरूको ला�ग एक प्र�तर�ा/खोप सव��ण पेशगनुर् आवश्यक छ। यो सव��ण प्र�त वषर् एकपटक �डसेम्बर 31 सम्म 

(�नयम 5.1.4) पेश गनर् आवश्यक छ। 
 

एफसीसीपी िजम्मेवार� (FCCP Responsibilities) 
 प्र�तर�ा/खोप सम्बिन्ध कागजातहरु जम्मा गनुर्होस ्(�नयम 3.3.4.1)। आमाबाबुले बच्चाको प्र�तर�ा/खोप रेकडर्को 
प्र�त�ल�प प्रदान गरुन; वा भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभाग प्र�तर�ा/खोप रिजस्ट्र�मा प्रत्य� सहभागी भई प्र�तर�ा/खोप रेकडर्मा 
पहँुच गनुर्होस।् 
 बच्चाको प्र�तर�ा रेकडर् पहँुच गनर्को ला�ग भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभाग प्र�तर�ा/खोप रिजस्ट्र�को प्रयोगगदार्, रिजस्ट्र�मा 
अ�भभावक�य �ल�खत सहम�त स�हतको नामांकन फारम वा अनुम�त �ववरण समावेश हुनुपछर् | 

 प्र�तर�ा/खोप सव��ण बा�षर्क रुपमा �डसेम्बर 31 सम्म (�नयम 5.1.4) पेश गनुर्होस ्। 
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सीडीडी CDD लाइसेन्स अनुम�तपत्र �नयमहरू र कानून अनुसार आवश्यक वा�षर्क प्र�तवेदन �रपोटर् कसर� पेश 

गन�: http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety 

 यो सव��णको एक मुद्रण/छपाई संस्करण लागी यहाँ हेनुर्होस ्(View a print version of this survey here): 
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety. 

सव��णलाई अनलाइनमा पेश गनुर्पछर्। मुद्रण संस्करण अनलाइनमा पेश गनर्को ला�ग आवश्यक जानकार� र 

सहयोग गनर्को ला�ग उपलब्ध गराईएको हो। 

 सीडीडी वेबसाइटमा रहेको �त�थ-�म�त जाँच सूची (Due Dates Checklist on CDD website): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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5.2 ‘�नय�मत स्वास्थ्य अभ्यास’ �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
Routine Health Practices 

 

हात-धलुाई (5.2.1 उप-शीषर्क) Hand washing 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 

संक्रमण फै�लनु दे�ख कमगन� सबैभन्दा प्रभावकार� त�रका हात-धुनु हो। साबुन र मनतातो सफा पानीले हात धोएको 
छैन भने, धेरै रोग र �बमारहरु फै�लनसक्छ | कुनै समयमा बच्चाहरू (र तपा�को कमर्चार�हरू)ले आफ्नो हात धुनु 
पछर् र अ�त�रक्त समयमा यडी तपा� र तपा�को कमर्चार�हरु) ले पन्जा (gloves) लगाएको भए ताप�न आफ्नो हात 
धुनु पदर्छ | 

  

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  
नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
 

  एफसीसीएच (FCCH) �भत्र समय व्यतीत गनर् प्रत्येक व्यिक्तलाई ला�ग हातधुने नी�तहरू र व्यवहारहरू लागू 
हुन्छ। आफ्ना छोराछोर�लाई छोड्न र �लन आउने आमाबाबुलाई मात्र हातहरू धुनु अ�नवायर् छैन ।  

 एफसीसीएच (FCCH) को �नयम अनुसार अ�नवायर् रुपमा साबुन र मनतातो सफा पानीले हात धुनुपछर्। 
क�हलेकाह�ं यो सम्भव नहुन सक्छ, जस्तै बा�हर खेल खेल्ने समयमा बच्चाहरुको नाक/�सगंान पु�छ�दए लगत्तै 
हात धुनु नपाउनु। यस्तो अवस्थामा उदाहरणको ला�ग ह्यान्ड स्यानीटाईजर (hand sanitizer) ले हात सफागनुर् 
भन्दा पन्जाको प्रयोगगनुर् राम्रो �वकल्प हो | ह्यान्ड स्यानीटाईजरले रोगक �कटाणुहरू मानर् त सक्दछ तर तातो 
स्वच्छ पानी �बना रोगको �कटाणुहरूलाई पखालेर फ्याक्न नसक्ने हँुदा, यो कम प्रभावकार� हुन्छ। य�द ह्यान्ड 
स्यानीटाईजरले प्रयोग ग�रन्छ भने �नयम 5.2.1.4 अनुसार 24 म�हना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुको लागी 
रक्सीको मात्रा नभएको ह्यान्ड स्यानीटाईजर मात्र प्रयोगगनुर्  आवश्यक छ। 

 डाइपर फेन� (ङडाइप�रङ) कामसँग सम्बिन्धत हात धुलाईको बारेमा उप-शीषर्क 5.2.3 मा उल्लेख ग�रएको छ । 
डाइपर फेदार् हातधुने उपयुक्त �व�धहरू नवजात �शशु, �शशु, बच्चाहरु, र �प्र-स्कूलजाने बाल-बा�लकाको �वकासको 
आधारमा �भन्न हुन्छन।् एक नवजात �शशु जो आफ्नो टाउको मा�थ उठाउन सक्दैन, एउटा कपडा �भजाएर  
(पेपर-टावल वा वास-क्लथ) एक-दईु थोपा साबुन प्रयोग गनुर्होस ्र त्यसप�छ फेर� अक� �भजेको कपडा (टावल वा 
वास-क्लथ) प्रयोग गनुर्होस ्| डायपर वाइपहरू (diaper wipes) प्रयोग गनर् स�कँदैन। 

 
 बालबा�लकाको हात सुख्खा बनाउनको ला�ग पुछ्न एक-पटक प्रयोग ग�रने तौ�लया प्रयोग गनुर्पछर्। एउटा बच्चाको 
कपडा-तौ�लया अक� बच्चासंग बढ्नु हुदैन। स्वीकायर् उदाहरणहरू तल समावेश छन:् 

• कागजको तौ�लया (paper towel); 
• कपडा तौ�लयालाई काटेर स-साना टुक्राहरू बनाउनु होस ्ताक� प्रत्येक बच्चाको ला�ग प्रत्येक पटक हात 

धोए प�छ नयाँ तौ�लया प्रयोगगनर् स�कन्छ। कपडा-तौ�लया प्रयोग ग�रसके प�छ त्यसलाई धुनको ला�ग 
एउटा टोकर�मा जम्मा ग�र राख्नुहोस।् वा 

• प्रत्येक बच्चाला�ग एक-एकवटा कपडा-तौ�लया �नधार्रण गनुर्होस।् तौ�लयाहरू सुकाउनको ला�ग 
झुन्ड्याउडा एक-अकार्संग नछोईयोस ्भ�न सु�निश्चत गनुर्होस ्। �दनको अन्तमा सबै प्रयोग ग�रएका 
कपडा-तौ�लयाहरू धुनुहोस।्
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 जब लाइसेन्स अनुम�तपत्र फ�ल्ड �वशेष�हरूको आगमनहुन्छ, उनीहरुले आफ्नो हात धुन को�सस गन� प्रयास 
गन�छन ्| उनीहरूको प्राथ�मक िजम्मेवार� अनुम�तपत्र भ्रमण हो। लाइसेन्स अनुम�तपत्र फ�ल्ड �वशेष�हरूले 
तपा�को एफसीसीएच (FCCH) �भत्र काम ग�ररहेका मा�नसहरु र बच्चाहरुसँग सलंग्न नभएको कारणले 
उनीहरुको आफ्नो हात धुनुपन� आवश्यकतामा क�म वा छुट हुने छैन। 

 

एफसीसीपी िजम्मेवार�हरू  (FCCP Responsibilities) 
 �नयम 5.2.1.1 र 5.2.1.2 मा सूचीबध्द भए अनुसार प्रत्येक वयस्क र बच्चाहरुले सबै आवश्यक समयहरुमा 

आफ्नो हात धोए/नधोएको �नक्य�ल गनुर्होस ्| 
 तपा�को एफसीसीएच (FCCH) मा पालतू जानवर शा�मल भएको छक� भ�न �नगरानी राख्नुहोस । पशुहरूले 

बच्चाहरूलाई एलज�, रोगका �कटाणु र संक्रामक रोगहरूमा सानर् सक्छन।् कुन बच्चाहरुलाई एलज� छ भनी 
प�हचानगनर् प�रवारहरुसंग सव��ण गनुर्होस।् तपा� (र तपा�को कमर्चार�) र बच्चाहरूले जनावरहरुलाई छोए 
प�छ, �पजंडा सफा गरे पछ�, वा कुनैप�न रुमपा जनावरको हेरचाह गरेपछ� हात हात धुनु पछर् | 

   हातधुने कायर्लाई �नय�मत �दनचयार् बनाउनको ला�ग एउटा प्रणाल� �नमार्ण गनुर्होस ्जस्तै: 

• हातधुने आवश्यक �नयमहरु पालना गरेर बच्चाहरुको लागी एउटा नमूना बन्नुहोस ्।  
• बच्चाहरूको ला�ग हातधोएको �चत्रहरू टाँस्नुहोस ्वा हात धुने बेलामा एउटा �वशेष गीत गाउन 

लगाउनुहोस।्  
• हात धुनको ला�ग बच्चाहरूलाई सहायता गनुर्होस।् उनीहरूलाई �व�भन ्सहायता र मद्दत आवश्यक 

पनर्सक्छ, जस्तै   स्टुलको प्रयोग गनर्, �डस्पेन्सर (बोतल) बाट साबुन पम्प ग�र �नकाल्न, पानीको 
नलमा र पेपर-टावल पंहुच गनर्, र/वा आफ्नो हातको सबभैागहरू धुनलाई सहयोग गनुर् आ�द ।  

• बच्चाहरुले हातमा धुनको ला�ग आवश्यक सामानहरु उपलब्ध भए/नएको सु�निश्चत गनुर्होस ्| 
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागमा एउटा हात-धुने पोस्टर उपलब्ध छ: http://healthvermont.gov/news-information-
resources/infographics-print-resources/posters- flyers-postcards 

 हात धुलाईको स्रोतको ला�ग रोग �नयन्त्रण केन्द्रको �नद�शन र शै��क स्रोत-साधनहरु:  
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

 
 

डायपर-फेनुर् (डायप�रङ) (उप-शीषर्क 5.2.3) Diapering 
 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 
 
�दसा-�पसापबाट फैलन सक्ने रोगाणु कम गनर्को ला�ग डायप�रङ अथार्त ्डायपर-फेन� कायर् गदार्, यसले  बच्चासंग एउटा 
सकारात्मक �क्रयाकलापको ला�ग अवसर प्रदान गदर्छ| डायपर-फेद� गदार् स्वास्थ्य र सुर�ाको ला�ग �व�भन्न सावधानी 
अपनाउनु पन� हुन्छ, जस्तै, -बच्चाहरुलाई डायपर-फेन� टेबलबाट गुल्टेर तल खस्न न�दनु, डायपर-फेन� टेबलको सतहहरु 
द�ुषत वा मैला हुन ्न�दनु, र डायपर –याश अथार्त ्डायपर लगाउने ठाउंमा डावर/�व�वरा आउनु रोकथाम गनुर्।

http://healthvermont.gov/news-information-resources/infographics-print-resources/posters-flyers-postcards
http://healthvermont.gov/news-information-resources/infographics-print-resources/posters-flyers-postcards
http://healthvermont.gov/news-information-resources/infographics-print-resources/posters-flyers-postcards
http://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


53 

 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
 

  �नय�मत रूपमा �दनचयार् बनाएर डायपर जाँच गनर् आवश्यक,  कम्तीमा हरेक दईु-दईु घन्टा, 
वा सो भन्दा चाड ैय�द त्यहाँ डायपर प�रवतर्न गनर्को ला�ग आवश्यक �चन्हहरू दे�खन्छन भने । 
 मा�थ खीचंरे लगाउने प�न एक प्रकारको डायपर मा�नन्छ। बच्चाहरुले जब �पसाप, �दशा र पखाला गछर्न, 

उनीहरुको डायपर प�रवतर्न ग�र�दनु पछर् । मा�थ खीचंरे लगाउने डायपर प�रवतर्न गदार् प�न बच्चालाई सुताएर  
डायपर प�रवतर्न प्र�क्रया अरुसर डायपर फेनुर्पछर् । 

 जब बच्चालाई उँ�भएर डायपर वा मा�थ खीचं्नेवाला प�रवतर्न गदार् (�वशेष गर� य�द बच्चा ठूलो छ वा शौचालय 
प्रयोग गनर् �स�करहेको छ भने), �दशा/�पसाप गरेको फोहर मा�थ खीचं्नेवाला/डायपर उ�चत ठाउँमा फ्याँक्नुहोस ्र 
हात धुनुहोस।् 

 �दशा/�पसाप गरेको फोहर डायपर राख्ने भाँडा हातले �पधंसम्म धुन स�कने खालको हुनुपछर् र बच्चाहरुले डायपर 
चलाउन नसक्ने ग�र ढक्कन भएको हुनु पछर् । 

 डायपर प�रवतर्न प्र�क्रयाको ला�ग (�नयम 5.2.3.11),  सफाई र संक्रमण र�हत (disinfecting) दईु फरक 
प्र�क्रयाहरू हुन।् सफागनर् र त्यसप�छ संक्रमण र�हत बनाउन दईु-चरणको प्र�क्रयाको पुरा गनुर्होस।् 
• संक्रमण र�हत बनाउने क�टाणुनाशक EPA मा क�टाणुनाशकको रुपमा दतार् भएको हुनु आवश्यक छ | 
• Lysol/लाईसोल को पुछ्ने कुरा  जस्ता उत्पादनहरू सफाईगनर् र संक्रमण र�हत (disinfecting) 

बनाउनको ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ य�द �नमार्ताको �नद�शन अनुसार ग�रन्छ भने ।  
• के�ह संक्रमण र�हत बनाउने उत्पादनहरूलाई अरू भन्दा बढ� समयको आवश्यकता पदर्छ, त्यसलेै 

उत्पादनको प्रयोगगनुर् अ�घ �नमार्ताको �नद�शनहरू राम्रर� पढ्नु र समी�ागनुर् सहयोगी हुन्छ । 
 डायपर प�रवतर्न गन� �ेत्र भान्सामा हुनु हँुदैन वा कुनै �ेत्र जहाँ खाना भण्डारण, तयार, वा खाना खुवाउने सेवा 

ग�रन्छ (�नयम 5.2.3.4)।  
 य�द हात धुने �सकं शौचगनर् र  डायपर प�रवतर्न गनर्को ला�ग प्रयोग ग�रन्छ जुन खाना तयार�को ला�ग प�न 

प्रयोग ग�रन्छ भने, खाना तयार गनुर् अ�घ नल र �सकं सफा र स्विच्छकरण (sanitize) गनुर्होस।् (�नयम 5.2.3.5) 
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 डायपर प�रवतर्न प्र�क्रयाहरू (Diaper changing procedures): 
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety 

 
शर�र द्रव (�दशा/�पसाप) अनावरणको ला�ग सामान्य अभ्यासहरु  (�नयम 5.2.5) 

Standard Practices for Exposure to Bodily Fluids 
यो �नयमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?) 

"सामान्य सावधानीहरू" भन्ने शब्द सावर्भौ�मक सावधानीको �वस्तारको रुपमा प्रयोग ग�रन्छ, जो �व�भन्न प्रकारका 
तरल पदाथर्हरूमा संक्रामक रोगहरुका �कटाणु हुन्छन भन्ने मान्यता राख्दछ । यी सावधानीहरू रगत वा अन्य शर�रका 
तरल पदाथर्हरूमा भएका रोग फैलाउने गोराणुहरुबाट वचाउनको ला�ग ला�ग �डजाईन ग�रएको हो जो कुनै प�न समयम 
कुनै प�न व्यिक्तमा रगत वा अन्य शर�रका तरल पदाथर्हरू माफर् त आउन सक्छ। य�द कुनै व्यिक्त हेपेटाइ�टस बी वा 
एचआईभी भाइरसबाट संक्र�मत छ भने, संक्र�मत व्यिक्तलाई यो थाहा नहुन प�न सक्छ। त्यसकारण, तपाइँ (र 
कमर्चार�)ले यस्तो व्यवहार गनुर्पछर् �क हरेक व्यिक्त जसको हरेक अवस्थाहरूमा रक्त वा शर�र द्रवसंग सम्पकर्  हुन्छ, 
(कुनै प�न रोगाणु) उनीहरुलाई संक्र�मत हुने सम्भावना रहन्छ ।

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
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तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  हात धुलाई, सफाई, स्वेिच्छकरण (sanitizing), र संक्रमण र�हत (disinfecting) बनाउनेबारे FCCH का सबै 
वतर्मान �नयमहरूले सामान्य सावधानीको प�हरु समावेश गरेको हुनुपछर् | 

 यसका साथै, �नम्न सावधानीहरू प�न �सफा�रस ग�रएका छन:् 
• रगत/खून सम्बिन्ध कामगदार् पन्जा लगाउँनुहोस;्  

• ती सामग्री जुन रगतमा चो�बएको वा प्लािस्टकको झोलामा रगतमा कडा पा�रएको हुन्छ त्यसलाई 
दईुपत्रे ब्यागमा रा�ख सुर��त प्रकारले बाधेको हुनुपछर्। बच्चाहरूसँग यी वस्तुहरू घर पठाउनुहोस,् वा 
य�द तपा�ले �तनीहरूलाई धुनु हुन्छ भने,  �तनीहरूलाई अन्य वस्तुहरूबाट अलग गरेर धुनुहोस;् र 

• �बशेष खाँचोमा रहेका बालबा�लकाको ला�ग प्रयोग ग�रएका सामाग्रीहरु (जस्तै औँलाबाट रगत �नकालेर 
जाँच्नको ला�ग प्रयोग ग�रने ल्यानसेट, वा इंजके्शनकोला�ग �स�रन्जहरु) को सुर��त �नपटान 
(disposal) गनर्कोला�ग �वशेष भाँडाहरूको प्रयोग गनुर्होस ्| आमाबाबुलाई ‘तीखो बस्तु राख्ने भाँडा” 
(sharps container) प्रदानगनर्को ला�ग भन्नुहोस ्जसले ल्यानसेट र तीखो सुईहरु जस्ता बस्तुलाई 
आमाबाबुले �तनीहरूको सुर��त �नपटान (disposal) गनर्को ला�ग घर �लएर नजाँदा सम्म भण्डार गनर् 
मद्दत गदर्छ |  

 

स्रो-साधनतहरू  (Resources)  

 �स�सड़ीले नमूना प्राथ�मक उपचार सामग्री चके-�लष्ट प्रदान गदर्छ: CDD provides a sample first aid checklist: 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 

सफाई, स्वच्छता, र �कटाणु र�हत (5.2.6 उप �शषर्क)  
Cleaning, Sanitizing, and Disinfecting 

 

यो �नयमको उद्देश्य के हो?  What Is the Purpose of This Rule? 
यस्ता अवस्थाहरु जसले �कटाणु, रसायन, फोहर-मैला, धुलो, र आद्रता (moisture) आ�द जम्मा हुन ्योगदान पुयार्उछ, 
यसले बच्चाहरु र कमर्चार�हरुको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ। अनुपा�तक आकारको कारणले, रोगाणु 
र �वषाक्त रसायनहरूले वयस्कहरूलाई भन्दा बच्चाहरुलाई बढ� असर पान�हुन्छ। बालबा�लकाले वयस्कहरू भन्दा 
चार दे�ख छ गुणा बढ� सास फेछर्न। उनीहरूले जमीन निजकैको हावालाई सास फेछर्न ्जहाँ प्रदषूकहरू सङ्क�लत 
हुन्छन। बालबा�लकाका शर�रहरूमा  वयस्कहरुको तुलनामा �वषाक्त पदाथर्हरू र रोगाणुहरूसंग जुध्ने �मता कम 
हुन्छ । सर-सफाई गनर्को ला�ग �बशेष प्रणाल� र ता�लकाको �वकास र कायर्न्वयन गदार् त्यसले बालबा�लकाको 
ला�ग एक सुर��त र स्वस्थ वातावरण कायमराख्न मद्दत गछर्। 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  
नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
  सफाई, स्वेिच्छकरण (sanitizing), र संक्रमण र�हत (disinfecting) बनाउनुको �व�भन्न प�रभाषाहरू छन ्र त्यसले 
फरक प�रणामहरू प्राप्त गनर्सक्छ। जुन बस्तु वा उत्पादनहरू जुन उद्देश्यका ला�ग प्रयोग ग�रएका छन, त्यो अक� 
रूपमा प्रयोग ग�रनु हँुदैन । उदाहरणको ला�ग, कुनै उत्पादनलाई EPA मा स्वेिच्छकरण (sanitizer) भ�न रिजष्टर 
ग�रएको छ, तर संक्रमण र�हत (disinfecting) बनाउने बस्तुको रुपमा ग�रएको छैन भने, त्यसलाई र�हत 
(disinfecting) बनाउने कायर्मा प्रयोग ग�रन हुदैन (प�र�शष्ट V सफाई चके�लस्ट हेनुर्होस)। 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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 सफाईगन� सबै बस्तुहरूमा लेबल लगाउनुहोस।् �नमार्ताको �नद�शन अरुसार तपाइँ (र तपाइँको स्टाफ)ले कसर� 
लेबल पढ्ने र उत्पादनको प्रयोग गन� भ�न �सकेको हुनुपछर्। 

 सफाईगन� सामग्री, स्यानीटाईजर र संक्रमण र�हत बनाउने सामग्रीहरू भण्डारण गनर् सुर��त र प्रभावकार� 
त�रकाहरू पत्ता लगाउनुहोस ्ता�क वयस्कहरूको सिजलै पहँुच हुनसकोस तर �त सामग्रीमा बच्चाहरूको पहँुच हुन ्
नसकोस। 

  के�ह एफसीसीपीहरू FCCPs ले संक्रमण र�हत बनाउनको ला�ग कम �बषाद� भएको उत्पादनहरू जस्तै हाइड्रोजन 
पेरोक्साइड वा बोटा�नकल्सको छनौट गदर्छन।् घरेलू ब्ल�चको प्रयोग आवश्यक छैन। य�द ब्ल�च प्रयोग ग�रन्छ भने, 
ताजा ब्ल�चको झोल दै�नक रुपमा �मलाउनु पछर्। कुनै प�न सोलुशनको �मश्रण गदार् �नमार्ताको �नद�शनहरू पालना 
गनुर्होस ्(�नयम 5.2.6.3) ।  

 ती उत्पादनहरू प्रयोग नगनुर्होस ्जसमा बढ� रसायन र कडा गंध हुन्छ जसले फोक्सो असर पान�, दमको 
बढाउने टाउको दखुाउने, र छालामा एलज� प्र�त�क्रयाहरू गराउने हुनसक्छ (�नयम 5.10.1.1 र 5.10.1.10.4)। 

 साबुन र पानीको �मश्रण सफागनर् ला�ग एउटा राम्रो �वश्वसनीय त�रका हो, खासगर� जब स्यानीटाईजर र  
संक्रमण र�हत (disinfectant) बनाउने बस्तुको आवश्यक पद�न |  

 

एफसीसीपी (FCCP) िजम्मेवार�हरू 

 सफाई, स्वेिच्छकरण (sanitizing), र संक्रमण र�हत (disinfecting) बनाउनु �बचको �भन्नता बुझ्नुहोस।् उत्पादन 
लेबल पढ्नुहोस ्र ती लेबलहरूमा �सफा�रस ग�रएका प्र�क्रयाहरू पालना गनुर्होस।्  

  बच्चाहरुको स्वास्थ्य र सुर�ाको ला�ग खतरनाक हुनसक्ने उत्पादनहरु या अभ्यासहरुबारे सजग रहनुहोस।् यी 
खतराहरूबारे कमर्चार�लाई उपयुक्त ता�लम �दनुहोस।  

 बालबा�लकालाई निजकबाट �नगरानी गनुर्होस,् बच्चाहरू उपिस्थत रहेको समयमा ग�रने दै�नक सर-सफाई कायर्मा 
व्यस्त हँुदा प�न, (जस्तै भोजन प�छको सरसफाई र डायपर प�रवतर्न गदार्)।  
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 प�र�शष्ट V मा के, क�हले, र कसर�, सफाई, स्वेिच्छकरण र संक्रमण र�हत बनाउने भन्ने चके�लस्ट छ|  

•  ह�रत अथार्त ्वातावरणलाई असर नपान� खालका उत्पादनहरू प�हचानगनर् र उक्त ह�रत उत्पादनहरु 
भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागबाट �नधार्�रत मापदण्ड अनुसार छ/छैन भ�न थाहगन� स्रोतहरू: 

• ह�रत सफाई र आन्त�रक वायु गुणस्तर र ह�रत सर-सफाईबारे सामान्य जानकार�: 
http://healthvermont.gov/health-environment/healthy-schools/best-practices 

• जानकार� गराईएको हर�त सोलुशन (भमर्न्टमा रहेको संगठन) Informed Green Solutions (Vermont 
based organization) http://www.informedgreensolutions.org/ 

• बालबा�लकाको वातावरण स्वास्थ्य सञ्जाल (Children’s Environmental Health Network ) (रािष्ट्रय 
संगठन जसले भमर्न्टको कायर्क्रमहरूलाई समथर्न गदर्छ ) http://cehn.org/ 

• ई�पए EPA को एउटा पाईलट कायर्क्रम छ जसलाई EPA सुर��त �वकल्प भ�नन्छ, जसले सुर��त सफा-गन� 
उत्पादनहरु (cleaners)  को उपयोगगनर् को लागी प्रोत्साहन गदर्छ:  

 

   

 
 

http://healthvermont.gov/health-environment/healthy-schools/best-practices
http://www.informedgreensolutions.org/
http://cehn.org/


57 

 

 

5.3 “संक्रामक रोगहरूको प्रबन्ध” �शषर्कलाई निजकबाट हेदार्  
 (Managing Infectious Diseases) 

 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 

बच्चा र आफु (र कमर्चार�) लाई स्वस्थ राख्नु अ�त महत्वपूणर् छ। यो िजम्मेवार�ले �नम्न कुराहरु समावेश गछर् , 
जस्तै संक्रामक रोगहरू कस्ता हुन्छन भ�न जान्नु, �तनीहरू कसर� फैलन्छन,् र कुन अवस्थामा बच्चाहरू (वा 
कमर्चार�) घरमा बस्नु आवश्यक हुन्छ वा संक्र�मत रोगको कारण कस्तो अवस्थामा तपाइँ बच्चाहरूसँग काम 
गनुर्हुदैन आ�द । 

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program) 
 नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
 संक्रामक रोगहरुको व्यवस्थापनको ला�ग एउटा योजना हुनुपछर् (�नयम 5.3.1)। यो योजना �वकासगदार् एउटा बालरोग 

�वशेष�लाई, स्वास्थ्य हेरचाह �च�कत्सकसँगको रूपमा कुराकानी गनर् �वचार गनुर्होस।् 
 यस योजनाको एउटा भाग, तपा� वा कमर्चार�द्वारा ग�रने दै�नक स्वास्थ्य जाँच-बुझ हो (�नयम 5.3.2)। यो कायर्गनुर् 

सरल हुन्सक्छ, जस्तै,  प्रत्येक बच्चाहरुलाई �मठो अ�भवादन गनुर्, उनीहरूलाई कस्तो छ भ�न सोध्नु, र, उनीहरुको 
शर�रमा कुनै असामान्य दाग वा टु�टल्को (bumps), आँखा र नाकबाट तरल पदाथर् बगेको छक�, रुघालागेको छक�, 
लगातार खाँसी छक�, ज्वरोका �चन्हहरू, वा अन्य सामान्य वा संक्रामक बीमार�को के�ह �चन्हहरू छन�क भ�न एउटा 
लघु दृश्य अवलोकन (visual scan) गरेर हेनुर्पछर् |  

 �नयम 5.3.2 अनुसार स्पष्ट दे�खने चोट-पटकहरूको मात्र दस्तावेज/अ�भलेख गनुर् आवश्यक छ। स्पष्ट दे�खएका चोट-
पटकहरूको बारेमा एउटा साधारण नोटबुकमा लेखेर राख्नुहोस । वा एउटा सरल दस्तावेज फारम प्रयोग गनुर्होस ्र 
त्यसलाई बच्चाको फाइलमा राख्नुहोस।् जुनसुकै प्रणाल�को प्रयोग ग�रन्छ, त्यो लाइसेिन्संग �फल्ड �वशेष�हरूको 
समी�ाको ला�ग उपलब्ध गराउनुपछर् । 

 

एफसीसीपी (र कमर्चार�) को िजम्मेवार�हरू FCCP (and Staff) Responsibilities 
  संक्रामक रोग लागेका बच्चाहरूलाई उनीहरु �नको नहोउन्जेल र अरु बच्चालाई रोग सन� जो�खम रहुन्जेल उनीहरु 

घरमै रहनको ला�ग �निश्चत गनुर्होस ् | उदाहरणको लागी �नम्न लगाय अन्य थप ल�णहरु भएका बच्चाहरूलाई 
घरमै बस्न आवश्यक छ, जस्तै 24 घण्टा अव�धमा 3 वा सो भन्दा बढ� पखाला लागेमा, 24 घण्टाको अव�धमा 2 
वा बढ� पटक उल्ट� भएमा, र काखीमा ज्वरो नाप्दा 100° �डग्री भन्दा बढ� वा मूखमा जाँच्दा 101° �डग्री भन्दा बढ� 
भएमा आ�द। 

  बच्चाहरुमा कुनै संक्रामक बीमार�को संकेत देखापरेमा अन्य बच्चाहरु दे�ख अलग ग�र एक आरामदायक ठाउँमा 
उनीहरुलाई आमाबाबुले �लन नआउन्जेल राख्नुको ला�ग सु�निश्चत गनुर्होस ्। �बरामी बच्चा सिजलै �नगरानी गनर् 
स�कने दायरा �भत्र हुनु पदर्छ, तर त्यो ठाउँमा राख्नु हुदैन जहा ँअरु बच्चाहरु खेल्दै र खादै छन ्। यो कुनै कोठाको 
एक कुनामा �वशेष चटाई/खाट ओच्छाएर त्यसमा�थ राख्न स�कन्छ वा संगै जो�डएको कोठामा राख्न स�कन्छ जहाँ 
बच्चालाई सिजलै �नगरानी गनर् स�कयोस। 

 बीमार� चाटर्को �चन्ह र ल�ण अनुसार आवश्यक संक्रामक रोगहरूको ला�ग अ�भभावकलाई सू�चत गनुर्होस।् 
 व्यिक्तगत बच्चाहरूको गोप्यता कायम राख्नुहोस।् य�द बच्चाको नाम प्रयोग ग�रएन भने गोप्यता बनाईराख्न स�कन।् 
  हरेक बच्चा आउनासाथ दै�नक रुपमा संक्रामक रोगको ल�णहरूको ला�ग अवलोकन गनुर्होस।् 

  किम्तमा एक वषर्को ला�ग बच्चाको फाइलमा दै�नक स्वास्थ्य चेक कागजातहरूको अ�भलेख राख्नुहोस ्(�नयम 5.3.2)। 
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 बीमार�को �चन्छ र ल�णहरुको ला�ग एफसीसीएच (FCCH) �व�नयमको  प�र�शष्ट ए (A) को चाटर्मा हेनर् 

�सफा�रस गनुर्होस।् यस चाटर्मा एक ठाडो भागमा, "स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई सू�चत गनुर्होस"् भन्ने शीषर्क छ । 

यसको अथर् �बरामीको समी�ा गनर् र तपाइँले बच्चाहरू (र कमर्चार�)को र�ाको ला�ग के/कस्तो अ�त�रक्त 

कदम �लन आवश्यक छ भ�न सल्लाहको ला�ग तपाईले स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई सम्पकर्  गनर् सक्नुहुनेछ, 

जस्तै भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभाग बाल हेरचाह कल्याण परामशर्दाता| 

 भमर्न्ट 2-1-1को हेल्प-मी-ग्रो Help Me Grow लाई बाल हेरचाह सल्लाहकारको �शफा�रसको ला�ग सम्पकर्  गनुर्होस ्| 
यो सेवाको ला�ग तपाईको फोनमा 211 डायल गनुर्होस।् 
 

5.4: �नद्रा र आराम आवासहरू �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
Sleep and Rest Accommodations 

 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 
बच्चाहरूलाई वयस्कहरूको भन्दा बढ� �नद्रा चा�हन्छ र �दनको समयमा �नद्रा र आरामबाट उनीहरुले लाभ उठाउँदछन।् 
सफा र आरामदायी सतहमा सतुद्ा ( कडा र �चसो भुइँको तुलनामा) बच्चाहरुलाई �वश्राम गनर्, आराम वा �मठो �नद्राको 
ला�ग सहयोग गदर्छ, �बशेष ग�र योकुरा बच्चाहरुको उमेर मा �नभर्र गदर्छ, बच्चाहरु कोक्रो, खाट, वा नरम सुकुलहरुमा 
आरामगनर् वा सुत्न सक्छन।् यहाँ तीनवटा �वचार गनुर्पन� कुराहरु छन ्- सुर�ा, स्वच्छता र �नगरानी। कोक्रो, खाट, वा 
नरम सुकुलहरु (cribs, cots, or mats) राम्रो अवस्थामा छन ्र सुर�ा आवश्यकताहरु पूरा गछर्न भन्ने कुराले सुर�ा 
Safety को सु�निश्चत गदर्छ । स्वच्छता Sanitation ले कोक्रो, खाट, सुकुल र �बस्तराहरु सफा र प्रदषूणमुक्त छन भन्ने 
कुरा समावेश गदर्छ । �नगरानी अथार्त ्  सुपर�भजनले बच्चाहरू कहाँ छन ्र �तनीहरूले के गद�छन,् र आवश्यक परेमा 
प्र�त�क्रयागनर् स�म छन भ�न सु�निश्चत गन� कुरा समावेश गदर्छ |\ 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

कोक्रोहरु, खाटहरु, र सुकुलहरु (Cribs, Cots, and Mats) 
 
  उपभोक्ता उत्पाद सुर�ा आयोग अनुसार कोक्रोहरुले सुर�ा स्तरहरू पूरा गनुर्पछर्। तपा�ले यसको अनुपालन 
(compliance) बारे कागजातहरूको अ�भलेख कायम राख्नु पछर्। 
 कोक्रोहरुको उ�चत जोड़ाई/�नमार्ण महत्वपूणर् छ। जोड़ाईको ला�ग �दईएका �नद�शनहरू पालना गनुर्होस ्र प्रत्येक भाग 
सह� त�रकाले जो�डएको सु�निश्चत गनुर्होस।् य�द �नद�शनहरू स्पष्ट छैनन ्भने, मद्दतको ला�ग �नमार्तालाई फोन  
गनुर्होस ्| 
 सिजलै सानर् स�कने-पोट�बल कोक्रो �नमार्ताहरूको �नद�शन अनुसार जोड्नुहोस | केवल पोट�बल कोक्रोसगै आएको 

�बस्तरा प्रयोग गनुर्होस,् गद्दा प्याड प्रयोग नगनुर्होस ्| 

  उत्पादकले �फतार् मागेको, भाँ�चएको, र परामिजर्त/हेरफेर गरेको कोक्रोहरु प्रयोग गनर् अनुम�त छैन ।  
 कोक्रोको साईड र �बस्तरा बीच दईूऔँल भन्दा बढ� दरु� नहोस ्भ�न �नक्य�ल गनुर्होस ्| �शशुको टाउको त्यहा ँ

अड्�कन सक्छ।  

 कोक्रो ब्लाईन्ड तान्ने धागो भएको झ्याल निजकै, पदार् तान्ने डोर� निजकै, बाल-�नगरानी तार निजकै राख्नु हुदैन 

| �शशुहरू त्यो तार वा डोर�हरुमा अिल्झनु सक्छन।्  
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�न�र�ण र सरु�ा (Supervision and Safety)  

  बालबा�लकाहरू सुत्दै वा आराम गद�गदार् तपाई (र/वा तपाईको स्टाफ)ले �नर��ण गरेको हुनुपछर् (�नयम 5.4.1.5)।  
 हरेक 15 �मनेटको सु�तरहेको बच्चालाई उनीहरु भएको ठाउँमा �हडं्दै, उनीहरूले सास फेरेको हेद�, उनीहरूको 

छालाको रंग जाँच गद�, र कुनै संकटका ल�णहरू छन ्�कन भ�न अवलोकन गद� बच्चाहरुको जाँच गनुर्होस।् 
   बालबा�लकाहरू सुत्दै वा आराम गद�गरेको ठाउँमा उपयुक्त �नगरानीको ला�ग पयार्प्त प्रकाशको व्यवस्था 

हुनुपछर्। य�द कुनै �शशु अ�ल अध्यारो कोठामा भएको खाट वा पोट�बल-कोक्रोमा सुतकेो छ भने, बच्चाहरुको 
रंग कस्तो छ र स्वास फेरेको छ�क छैन भ�न जाँचगनर् टचर्लाईटको प्रायोग गनर् स�कन्छ। 

 बालबा�लकाहरूलाई क�हल्यै प�न सुत्नको ला�ग कर गनुर् हँुदैन। नसुत्ने बच्चाहरूको ला�ग व्यस्त राख्न कुनै 
शान्त ठाउँमा शान्त ग�त�व�धहरूका सामग्रीहरु प्रदान गनुर्होस।् जस्तै, चुपचाप �कताबहरू हेनुर्, पज्जल 
�मलाउने, र अन्य शान्त ग�त�व�धहरू समावेश गनर् स�कन्छ । 

 

ब्लान्केट/कंबल र �बस्तरा (Blankets and Bedding) 
 12 म�हना भन्दा कम उमेरका �शशुहरुको ला�ग सुर��त �नद्रा अभ्यासबारे  उप �शषर्क 5.4.2 अनुसार 

बच्चाहरुलाई कपडामा लपेट्नु (swaddling) अनुम�त छैन (�नयम 5.4.2.5)। जब �शशुहरू सु�तरहेका छन,् 

उनीहरु कपडामा लपेट्नु हँुदैनन।् एउटा �नद्रामा भएको  �शशुलाई कपडामा लपेट्दा �शशुलाई ज्यादा गन� 
हुनसक्छ। केह� सुताउने थैलाहरु (sleep sacks) बच्चाहरुलाई कपडामा लपेटे जस्तै �वशेष रूपले सुर��त नींद 
अभ्यासहरुको ला�ग �डजाइन ग�रएको हुन्छ। यसको प्रयोग गनर् अनुम�त छ। �शशुलाई जागेको अवस्थामा 
कपडामा लपेट्नु (swaddling) स्वीकार योग्य छ य�द यो कायर्ले �शशुलाई शान्त र चुप हुन ्मद्दत गछर्भने । 
य�द आमाबाबुले आफ्नो �शशुलाई सुत्दा कपडामा लपेट्नु (swaddling)को ला�ग �च�कत्सकको �ल�खत नोट 
प्रदान गछर्न भने, �च�कत्सको �नद�शन अनुसार तपाइले �शशुलाई कपडामा लपेट्नु (swaddling) सक्नुहुन्छ 
(�नयम 5.4.2.7)। 

 म�हना भन्दा कम उमेरका �शशुहरुलाई कम्मल/ ब्लान्केटको प्रयोग गदार् अचानक अप्रत्या�शत �शशुको मतृ्यु 
(SUID) हुने सम्भावना छ भ�न भ�नन्छ । तपा�ले भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागको सुर��त �नद्रा रुपरेखालाई 
अभ्यास ्गनुर्को साथै उिल्ल�खत उप-शीषर्क 5.4.2 को लाइसेन्स अनुम�तपत्रको �नयमहरूको पालना  

 बच्चाहरूलाई �सधै कडा खालको भूँईमा सुताउनुहोस ्अनुम�त न�दनुहोस ्- उनीहरूलाई खाट, सुकुल र बेड मा�थ 
कम्मल, च्याद्दर, तन्ना,  वा वा िस्ल�पगं ब्याग �बच्छाएर मात्र सुताउनु होस ्। 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

  उपभोक्ता उत्पादन सुर�ा आयोग: Consumer Product Safety Commission: 

https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/cribs 

 सुर��त �नद्राको ला�ग थप जानकार� र �शशुहरुको ला�ग सुर��त �नद्राको वातावरणको �निम्त 10 युिक्तहरूबारे 
बुझ्न स्वास्थ्य हेरचाह प्रदायकलाई सोध्नुहोस ्वा 1-800-64 9- 4357 मा भमर्न्ट स्वास्थ्य �बभागलाई सम्पकर्  
गनुर्होस.् भमर्न्ट स्वास्थ्य �बभागको वेवसाईटमा जानको ला�ग: http://www.healthvermont.gov/children-

youth-families/infants-young-children/safe-sleep  अथवा अमे�रकन बाल-�च�कत्सा एकेडमेीको वेबसाइटमा 
गनुहोस: www.aaपेजorg 

 बाल हेर�वचार कल्याण सल्लाहकारलाई �सफा�रसको ला�ग वामर्न्ट 2-1-1 लाई सम्पकर्  गनुर्होस ्| यो सेवाको 
ला�ग फोनगनर् तपाईको फोनमा 211 डायल गनुर्होस।्  http: //www.healthvermont.gov/children-youth-
families/infants-young-children/safe-sleep 

 

https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/cribs
http://www.healthvermont.gov/children-youth-families/infants-young-children/safe-sleep
http://www.healthvermont.gov/children-youth-families/infants-young-children/safe-sleep
http://www.aap.org/
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5.6 “औष�ध प्रशासन” �शषर्कलाई निजकबाट हेदार्  
Administration of Medication 

 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 

 
औष�ध वरपरका बच्चाहरूलाई सुर��त राख्ने र �ठक बच्चाहरुलाई �च�कत्सकको �नद�शन अनुसार औष�धको स�ह मात्रा 
तो�कएको समयमा �दने काम अ�त गम्भीर िजम्मेवार� हो। औष�ध र �सधै �कनेर �दन �मल्ने स्वास्थ्य उत्पादन 
सामाग्रीहरु गलत प्रकारले �लइदा खतरनाक हुनसक्छ | उ�चत प्र�क्रयाले बच्चाहरूको सुर�ा सु�निश्चत गदर्छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program) 

 नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  औषधीको पच� (prescription) लेबल औषधीमा वा औषधी राख्ने बक्समा भएको हुनुपछर्। औष�धमा दमको ला�ग 
इन्हेलरहरु र ए�पनेफ्राइन स्व: इंजेक्टरहरू (epinephrine auto-injectors e.g. Epi-Pens) हरू प�न पदर्छन। ए�पनेफ्राइन 
स्व: इंजेक्टरहरू र दमको ला�ग इन्हेलरहरु जस्ता औष�धहरू प्रायः गैर-अनुपालन (non-compliance) कोला�ग 
अ�भयोग लगाईने औष�धहरूको सामान्य उदाहरण हुन।् इन्हेलरहरु र ए�पनेफ्राइन स्व: इंजेक्टरहरू संगै आमाबाबुले 
औषधीको पच� (prescription) लेबल टाँसेको बक्ससंगै प्रदान गनुर्पछर् । 
 केवल आ�धकार� औष�ध प्र�श�ण पूरा गरेका व्यिक्तहरुले मात्र औष�ध व्यवस्थापन गनर् सक्छन (�नयम 5.6.2)। 
यो  तपाई आफै, वा प�रवारको कुनै वयस्क सदस्य, वा कुनै वैकिल्पक व्यिक्त, वा यस्तै अरुहरु हुनसक्छन ्। 
 को�ह बच्चाहरुसँग आकिस्मक औष�धहरू हुन सक्छन (जस्तै ए�पनेफ्राइन स्व: इंजेक्टरहरू)। य�द तपाइँ औष�ध 
�दनको ला�ग एक मात्र प्र�श��त व्यिक्त हो भने, तपा� घरमा नभएको बेलामा औष�ध कसले र कसर� �दने भ�न 
योजना हुनु आवश्यक छ। उदाहरणका ला�ग, सायद तपाईको प�त/पत्नी घरमा हुनुहुन्छ भने उहाँले तपा�को �बकल्पको 
रुपमा यो गनर् सक्नु हुनेछ। तपा�को प�त/पत्नीले औष�ध प्रशासन प्र�श�ण पूरा गनर् र तपा�को अनुपिस्थ�तमा 
औष�ध �दन सक्नु हुनेछ।  

   य�द बच्चाहरुलाई म्याद समाप्त भएको औष�ध �दइन्छ भने गैर-अनुपालनको (non-compliance) दोष लगाइने 
छ | 

 बच्चाहरुले प्रयोग गरेर बाँ�क रहेको आवश्यक नपन� औष�ध वा �म�त समाप्त भएको औष�ध आमाबाबुलाई 
फकार्ई �दनुहोस।् य�द आमाबाबुले त्यो औष�ध �लन चाहँदैनन ्भने, तपाईले त्यसलाई उ�चत प्रकारले फ्याक्ने 

व्यवस्था (dispose) गनुर् पदर्छ। 
 भण्डारण ग�रएको औष�धहरु, �फ्रजमा समेत, बच्चाहरुको पहँुचबाट अलगै स्थान जस्तै, साँचो लगाई लक ग�रएको 

ठाउँहरुमा राख्नु पछर् वा,  �फ्रज �भत्र राख्नुपदार् प�न बक्समा साँचो लगाई बन्दग�र राखेको हुनुपछर् । 
 औष�ध खुवाउनको ला�ग �दईएको अनुम�त फाराम औष�धहरुसंगै राख्नुहोस ्र �त अनुम�तहरू अध्याव�धक छन ्र 
�नद�शनहरू स्पष्ट छन ्भ�न सु�निश्चत गनुर्होस।् उदाहरणको ला�ग, ती अनुम�त फारमहरू औष�धसगै, वा औष�ध 
प्रशासन लगबुकमा वा, बच्चाको फाइल �भत्र राख्नुहोस ्| 

 प�हलो पटक औष�ध व्यवस्थापन ग�रएको �म�त दे�ख एकवषर्को सम्मको ला�ग रेकडर् राख्नुहोस ्(�नयम 5.6.8)। 
  “बालबा�लकाको पहँुचबाट टाढा राख्नुहोस"् भनी ले�खएको औषधीहरु बच्चाहरूको पहँुच दे�ख टाडा राख्नुहोस । यी 
औषधीहरुमा डायपर मलम र अन्य छाला सम्बिन्ध दवाईहरु पछर्न। �नमार्ताहरूले यस्ता �नद�शनहरू उनीहरुको उत्पादन 
लेबलमा राख्छन ्�कनभने बच्चाहरूले त्यो �नलेमा उनीहरुलाई हानी हुन्छ अथार्त ्सुर�ा जो�खममा पछर्न ्। यस्ता 
प्रकारका उत्पादनहरू लगातार बच्चाहरूको पहँुचमा रहन्छ भने गैरअनुपालनको दोष लाग्नेछ 
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सीडीडी वेबसाइटमा �नम्न नमूना फारमहरू उपलब्ध छन ्(The CDD website has the sample forms below): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

• औष�ध अनुम�त फाराम (नमूना) Medication Permission Form (Sample) 
• औष�ध प्रशासन दै�नक� पुिस्तका (नमूना) Medication Administration Log (Sample) 
• �च�कत्सकको पच� �बनाको औष�ध अनुम�त फारम (नमूना) Non-Prescription Medication Permission Form 

(Sample) 
• सामान्य अनुम�त �ववरण (नमूना) General Permission Statements (Sample)  

 बाल हेर�वचार कल्याण सल्लाहकारलाई �सफा�रसको ला�ग वामर्न्ट 2-1-1 लाई सम्पकर्  गनुर्होस ्| यो सेवाको ला�ग 

फोनगनर् तपाईको फोनमा 211 डायल गनुर्होस।्   

 औष�ध प्रशासन प्र�श�ण प�हलो पटक सफलता पूवर्क पूरा भएमा मात्र त्यसलाई वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास 

आवश्यकताहरूको रुपमा लागू गनर् स�कन्छ।  

5.7: प्राथ�मक उपचार सामग्री �शषर्कलाई निजकबाट हेदार्  (First Aid Kits) 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 

बालबा�लकाहरुले �तनीहरूको वातावरणलाई स�क्रय रूपमा अन्वेषण गदर्छन,् जसको प�रणाम स्वरूप उनीहरुलाई क�हलेकाँह� 
कोता�रन,  द्छा�रन, का�टन, टोक्न र लड्न सक्छन | �बरलै दमको आक्रमण वा एलज� प्र�त�क्रयाहरू जस्ता आपातका�लन  
�च�कत्सा प�रिस्थ�तमा उपचार गनुर्पन� आवश्यकता हुनसक्छ। त्यसैले प्रयोगको ला�ग तयार ग�रएको पूणर् प्राथ�मक उपचार 
सामग्रीहरु भण्डारण ग�रराख्नु महत्त्वपूणर् हुन्छ । 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

 प्राथ�मक उपचार सामग्रीमा सबै आवश्यक वस्तुहरू समावेश हुनुपछर् (�नयम यो सिजलै उपलब्ध हुने तर 
बच्चाहरुले पुग्न नसक्ने स्थानमा हुनुपछर्।  

   प्राथ�मक उपचार सामग्रीमा समावेश के�ह वस्तुहरूको स्पष्ट�करण: 

• ब्याण्डजेहरू, ब्यान्ड-एड्सको ला�ग प्रयोग ग�रने सामान्य शब्द हो। Bandages are the generic word for band 
aids. 

• आँखाको  ड्र�ेसङ भनेको आँखा लगाउने एउटा प्याच हो। Eye dressing is an eye patch.   

• गजप्याड एक अन्डाआकारको आँखाम�थ �फटहुने प्याड हो। A gauze pad that is oval shape that fits over the 
eye. 

• ज्वरो नाप्ने थमार्मीटरहरू गैर-सीसा र गैर-मकर् र� खाले हुनुपछर्।Thermometers must be non-glass and 
non-mercury. 

• स्टेरल गजप्याड ठुलो चोट वा घाउँमा लगाईन्छ जसमा कुनै ब्याण्डजे लगाउन �मल्दैन। प्राथ�मक उपचार 
सामग्रीमा यो  5-6 वटा हुनुपछर्।  

• घुँडा र कु�हनोमा घाऊचोट छ भने गजको रोल उपयोगी हुन्छ | त्यो भागलाई गजले व�रपर� बेरेर टेपले 
सुर��त गनर् स�कन्छ । लगातार रगत ब�गरहेमा घाऊको व�रप�र थप गजले बेनर् स�कन्छ। 

 प्राथ�मक उपचार सामग्रीहरु, आपातकाल�न फोन नम्बरहरू र बच्चाहरुलाई एलज� वा �वशेष स्वास्थ्य 
आवश्यकताकोला�ग खाँचो पन� आवश्यक आपातकाल�न औषधीहरु संगसंगै वा निजकै राख्नको ला�ग �सफा�रश 
ग�रन्छ|   

  कुनैप�न प्राथ�मक उपचार सामग्रीमा �दईएको �नद�शनहरूको सधै पालना गनुर्होस ्र बच्चाको उमेरको आधारमा 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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प्रयोग मात्रा समायोजन गनुर्होस।् 
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 प्रयोग ग�रएका वा �म�त स�कएको सामाग्रीहरुको पुन:आपू�तर् गनुर्होस ्(�नयम 5.7.2)। अनुपालन सु�निश्चत गन� 
एउटा प्रणाल� प्राथ�मक उपचार सामग्री पुरा छ�क छैन भ�न हेनर् चके�लस्टको प्रयोगगनुर्हो। प्राथ�मक उपचार 
सामग्रीहरु हराएको, पुरानो भएको, वा समयाव�ध स�कएको छ �क भ�न मा�सक जाँच गनुर्होस।् 

स्रोत-साधनहरू (Resources)  

 प्राथ�मक उपचार सामग्रीहरुको चके�लष्टको ला�ग तल CDD सीडीडी वेबसाइटमा हेनुर्होस: 
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety 

 
 

5.10 भौ�तक वातावरण र सरु�ा �शषर्कलाई  नजीकबाट हेदार्  
Physical Environment and Safety 

 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 

आमाबाबुले आफ्ना छोराछोर�को ला�ग सुर��त र स्वस्थ वातावरण प्रदान गनर् एफसीसीएच (FCCHs) मा भरोसा गछर्न।् 
सुर��त वातावरणले तपाइँ (र तपाइँको कमर्चार�)लाई बच्चाहरुलाई �सक्न र बढ्नको ला�ग शै��क अनुभवहरूमा ध्यान 
केिन्द्रत गनर् अनुम�त �दन्छ। हरेक सम्भा�वत खतरापूणर् कुराहरु �न�दर्ष्ट रुपमा �नयमहरूमा सूचीबद्ध छैन। तथा�प, �नयम 
5.10.1.1 को आवश्यकता अनुसार एफसीसीएच (FCCH)को मैदान, उपकरण, र �खलौनाहरु सुर�ाको दृिष्टकोणले समी�ा 
ग�रन सक्छ। य�द त्यहाँ कुनै खतरापूणर् कुरा अविस्थत छभने, यसलाई सम्बोधन गनर् आवश्यक छ। अग्नी सुर�ा 
रोकथामको ला�ग आगो कसर� �नभाउने भ�न चरणबद्द �ान को आवश्यकता पदर्छ र यस लगाएत अिग्न सुर�ा 
सावधानीहरु प�न । �वषाक्त रसायनहरू, �वषाक्त �बरुवाहरू, तंबाकू धुम्रपान, र अन्य पदाथर्हरूबाट बच्चाहरूलाई सुर��त 
राख्नको ला�ग सावधानपूवर्क �वचार र योजना चा�हन्छ। फोहरफल्ने टोकर� trash, पुनर्प्रयोग recycling, र अन्य फोहर 
कसर� व्यविस्थत गन� भ�न �नणर्यको ला�ग स-साना कुराहरुमा प�न ध्यान �दनुहोस। पालतू जनावरहरुले �सकाईलाई मद्दत 
गछर् तर स्वास्थ्य र सुर�ाको �बषयलाई ध्यानमा राख्नुपन� हुन्छ। 

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

सामान्य सुर�ा (उप-शीषर्क 5.10.1) General Safety (subheading 5.10.1) 

   एफसीसीएच (FCCH) �व�नयम अनुसार जो�खमपूणर् कुराहरूको समी�ा प्र�क्रयाको आवश्यकता पद�न,  ताप�न 
�नय�मत रूपमा समी�ागनर् तपाईले कुनै प्रणाल� बनाउदा �बशेष ग�र एफसीसीएच (FCCH) बा�हर, �भत्र, उपकरण, र 
�खलौहरुमा सम्भा�वत जो�खमहरुको लेखाजोखा गनर्कोला�ग मद्दत पुयार्उँदछ। 

   सम्भा�वत खतरा जो�खमहरूको लागी �नयाल्नुहोस ्(�नयम 5.10.1.1) जस्तै कोक्रोको जाल�हरुमा कुनै प्वालहरू छक� 
जसले कोक्रो सुर��त नहुन सक्छ, वा जस्तै कुनै खेलौनाको कुनो भा�चएको हुनसक्छ जसले बच्चाहरुलाई काट्न 
सक्छ, वा �खलौमामा �चरा परेको हुनसक्छ जसले बच्चाको कुनै अंग च्याँप्न सक्छ। हिल्लएको वा राम्रर� नअ�डएको 
तख्ता (shelving), खैलागेको धातु, र धा�रलो चुच्चो भएको रे�डएटरहरू आ�द हेनुर्होस।् छेकबारको हिल्लएको, नुगेको, 
वा कुनै �कल्ला-काँट� जस्ता कुराहरु जो�खमपूणर् हुन्छन । 

  बाह्य काठमा फन�चर र बजाउने उपकरणहरु आ�द �नर��ण गनुर्होस।् जनवर� 2004 भन्दा अ�घ बनेका काठको 
फन�चर र खेल उपकरण सीसीए (chromated copper arsenate) को प्रयोग ग�रएको �थयो | आस��नक प्रयोग 
ग�रएको कारण ती कुराहरु खतरनाक हुन्छन। बष�नी सीसीएको प्रयोग ग�रएको फन�चर/उपकरण, वा अ�ात �नमार्ण 
�म�तहरू भएको कुराहरुलाई प्रयोग गनर् न�मल्ने ग�र �सल-छाप लगाउनुपछर् | सील-छाप लगाउदा खािक्सको प्रयोग 
नगनुर्होस ्�कनक� यसो गदार् आस��नक रसायन बा�हर �निस्कन सक्छ (�नयम 5.10.1.7) |   

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
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 केह� एफसीसीएच (FCCH)ले रेडोन (फोक्समा क्यान्सर गराउन सक्ने एक प्राकृ�तक रे�डयो एिक्टभ रसायन) 
पर��णगनर् छनौट गछर्न। रेडोन जो�खम र स्रोतहरुको बारेमा अ�धक जानकार� को लागी तलको  स्रोतमा हेनुर्होस। 

 बाह्य खेल उपकरणहरु बच्चाको उमेर समूहको ला�ग खेल्न उपयुक्त छ/छैन भ�न �निश्चत गनुर्होस।् कुनै शंका 
भएमा �नमार्ता �नद��शकामा हेनुर्होस ।  

 सुर�ा खतरा वा जो�खमहरूको मुल्यांकन गदार्, यो मूल्याङ्कनमा �बषालु �बरुवाहरू प�न समावेश गनुर्होस।् 
मूल्याङ्कन गन� प्र�क्रयामा हालमा भएका �बरुवाहरू वा �भत्र वा बा�हर� स्थानहरूमा थप्ने �बरुवाहरु प�न समावेश 
गनुर्होस ्(�नयम 5.10.1.10.5)। 

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 स्वास्थ्य र सुर�ा स्रोतहरु (Health and safety resources): 
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety 

 रािष्ट्रय खेलमैदान सुर�ाको केन्द्र (National Center for Playground Safety): 
http://www.playgroundsafety.org/standards/cpsc 

  पे्रसर ग�रएको काठको स्वास्थ्य सम्बिन्ध समस्याहरु (Health concerns of pressure treated wood): 
http://healthvermont.gov/health-environment/environmental-chemicals-pollutants/arsenic 

 रेडोन स्रोतहरू (Radon resources): 
http://healthvermont.gov/radon 

 
अिग्न सरु�ा (उप�शषर्क 5.10.1.2) Fire Safety  
 आगो लागेमा तपा�को प�हलो िजम्मेवार� भनेको बच्चाहरुलाई बा�हर �नकाल्नु र �नगरानी राख्नु हो। तपाइँ (र 

कमर्चार�) ले भौ�तक रूपमा त्यहाँ भएका सबै बालबा�लकाहरू एकै पटक घरबाट बा�हर �नस्कन मद्दत गनर् स�म 
हुनुपछर् (�नयम 5.10.1.2.8)।  

  दोस्रो तल्लामा भएका बच्चाहरुलाई बा�हर �नकाल्ने योजना स�हत, घरबाट बा�हर �नकासको ला�ग दईुवटा 
अलग-अलग बाटोहरु हुनुपछर्  (�नयम 5.10.1.2.2) | घरबाट बा�हर �नकासको ला�ग दईुवटा बाटोहरु भएमा, 
अस्थाई �नकासी (a rigid)को आवश्यक पद�न जस्तै, घरको बा�हर पट्टी �सडंी जोड्ने काम लाई प्र�तस्थापन 
गदर्छ | अस्थाई �नकासी, घरको बा�हर पट्टी �सडंी जोड्नु आवश्यक आवश्यक छैन। 

 बच्चाहरुलाई घरबाट सुर��त बा�हर �नकासको य�द आवश्यक भएमा तपाइँ (र स्टाफ)ले मात्र अग्नी रोधक (fire 

extinguisher)  प्रयोग गनुर्पछर् | यसकारण तपाई (र स्टाफ)लाई अग्नी रोधक (fire extinguisher) कसर� 
प्रयोगगन� भनी जान्नु पछर् । 

 भमर्न्ट अग्नी सुर�ा �वभाग अनुसार आवश्यक �नयमको अनुपालन (compliance) नग�रएका सामान्य उदाहरणहरु 
�नम्न प्रकार छन: 

• अग्नी रोधक (fire extinguisher) मा �नर��ण ट्याग नभएको वा �नर��ण ट्यागको �म�त नाघेको । 
• धुवँा वा काबर्न मोनोअक्साइड �डटेक्टरहरू पर��ण गदार् काम नगन� पाईएमा |  

अनुपालन (compliance) सु�निश्चत गनर्को ला�ग एउटा प्रणाल� �सजर्ना गनुर्होस ्जस्तै �नर��ण �म�त सिम्झनाको  ला�ग 
एउटा क्यालेन्डरमा लेखेर राख्ने | 

 लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच (FCCH) लाई मात्र: सीडीडी (CDD) ले लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका 

एफसीसीएच (FCCHs) को गैर-अनुपालन बारे आवश्यक रूपमा भमर्न्ट अग्नी सुर�ा �वभाग सू�चत गन�छ। 

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
http://www.playgroundsafety.org/standards/cpsc
http://healthvermont.gov/health-environment/environmental-chemicals-pollutants/arsenic
http://healthvermont.gov/radon
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट अग्नी सुर�ा �वभागको स्रोतहरू (Vermont Department of Fire Safety resources): 
http://firesafety.vermont.gov/pubed/media 

 सीडीडी वेबसाइटमा रहेको �म�त �म�त जाँच सूची: Due Dates Checklist on CDD website: 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

फोहर-मैला, पुनचर्क्रण/पुन:प्रयोग, र कम्पोष्ट बनाउनु (उप-शीषर्क 5.10.1.4) Trash, Recycling, and Composting  

   पुनचर्क्रण/पुन:प्रयोग र कम्पोष्ट बनाउनु भमर्न्टमा एक कानून हो।  

 फोहर-मैला, पुनचर्क्रण/पुन:प्रयोग, र कम्पोष्ट बच्चाहरूको पहँुचबाट टाडा र त्यसले क�राहरू, पाल्तु जनावरहरु, वा 
�कमर्हरू आक�षर्त नगन� प्रकारले राख्नुहोस।्  

   भण्डारण र प्रयोगको ला�ग सफा र सुर��त पुन:प्रयोग/पुनर्वीनीकरण (recycled) वस्तुहरू प्रयोग गनुर्होस:्  

•  तपाईको घरमा पुन:प्रयोग योग्य बस्तुहरुको भण्डारण बच्चाहरूको पहँुचबाट तबसम्म टाडा राख्नुहोस 
जबसम्म �त बस्तुहरु उनीहरुले प्रयोग गनर्को ला�ग सफा र सुर��त पा�रदैन। 

• पुन:प्रयोग योग्य बस्तुहरुको धा�रलो चुच्चो �निस्कएको, �च�रएको वा चपेरा (splinters) �निस्कएको छ/छैन  
सु�निश्चत गनुर्होस।्  

श्रोत-साधनहरु (Resources) 
  फोहर-मैला, पुनचर्क्रण/पुन:प्रयोग, र कम्पोष्ट बनाउनु (Trash, recycling and composting): 

http://dec.vermont.gov/waste-management/solid/universal-recycling 

�वषाक्त पदाथर्हरूको व्यवस्थापन (उप-शीषर्क 5.10.1.10) Management of Toxic Substances  

 �वषाक्त पदाथर्हरूमा सफागन� उत्पादन,  घरेलु रसायनहरु, हवा ताजगी सामग्री (air fresheners), नंग-पा�लस 
�रमूभर, र केह� �बरुवाहरु आ�द हुन ्सक्छन ।  

 घरेलू रसायनहरूमा लेबलहरू हुन्छन तर  �बरुवाहरूमा प्राय: हँुदैनन।् जबसम्म तपा�ले �बरुवालाई राम्रर� 
�चन्नुहुन्न, तबसम्म यो बताउन गाह्रो हुनसक्छ �क य�द त्यसको फल �नलेमा घातक हुनसक्छ। �बषालु 
�बरुवाहरूले �व�भन्न गम्भीर स्तरहरूमा सुर�ा वा स्वास्थ्य जो�खमहरु �नम्त्याउन सक्छन, जस्तै छालामा 
सामान्य प्र�त�क्रयाहरु दे�ख �लएर जीवन-मरण सम्मका गम्भीर जो�खमहरु । के�ह सामान्य �वषाक्त �वरुवाहरु 
यसप्रकार छन: फक्सग्लोभ, जापानी येव, र धेरै प्रकारका च्याउहरु आ�द। �वरुवाहरुले बच्चाहरूको सुर�ा वा 
स्वास्थ्यलाई जो�खममा  पानर् सक्छ्क� भ�न समी�ागनर्को ला�ग एउटा प्रणाल� बनाई अभ्यास गनुर्होस ्| 

 धेरै उत्पादनहरूमा असायर�हत प्रभावहरू हुनसक्छ, जस्तै एलज� वा दम बढाउने वा यस्तो हुनको ला�ग योगदान 
गन�। के�ह यस्ता उत्पादनहरूले ग्याँस �लक् हुने वा �बजुल�को आगो लाग्नसक्ने जस्ता महत्त्वपूणर् कुराहरु झटै्ट 
नदे�खने ग�र म�सनो अ�रले लेखेको (mask) हुन ्सक्छन।् �नयम 5.10.1.10.4 ले �व�भन्न रसायनहरूलाई 
हवामा छो�ड�दने यन्त्रहरूलाई अनुम�त �ददैन (जस्तै एन्ट�-पेस्ट-िस्ट्रप्स, ओजोन जनरेटर, प्लग-इन एयर 
फे्रशनर, ईस��सय-ओएल- �डफ्युजर)। अन्य उत्पादनहरू जस्तै नंग-पा�लस, नंग-पा�लस �रमभुर, र एयरोसोल स्पे्र 
आ�द प�न अनुम�त छैन | यी उत्पादहरूले हावामा छाड्ने रसायनहरू हा�नकारक हुन सक्छन।् 

 ‘एस्बेस्टोस’ इन्सुलेशनको ला�ग फाईबरले बनेको एउटा �नमार्ण सामाग्री हो र यसलाई आगो प्र�तरोधकको रूपमा 
प्रयोग ग�रन्छ । य�द यी सामग्रीहरुको कुनै �क�समले �वचलन वा ��त भयोभने, जस्तै कुनै भवनको 
पुन�नर्मार्ण गदार् वा त्यसलाई ध्वस्त गदार्, एस्बेस्टोसको फाइबर हावामा �म�सन सक्छ र स्वासबाट मा�नसमा 
पस्न सक्छ । एस्बेस्टोस फाइबरको प्रकोपले स्वास्थ्य प्रभावको �वकासको जो�खम बढ्ने सम्भावना हुन्छ 
जसले गदार् फोक्सोको क्यान्सर, मेसोथेल�योमा र एस्बेस्टो�सस जस्ता रोग लाग्न सक्छ| 

http://firesafety.vermont.gov/pubed/media
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers


64 

 

 

 
 तपाईले कुनै प�न ममर्त र पुन�नर्मार्णगनुर् भन्दा प�हले, भरमन्ट-लाईसेन्स एस्बेस्टोस इन्स्पेक्टरलाई एस्बेस्टोस भएका 
सामग्रीहरुको साइट �नर��ण गनर्को लागी भाडामा �लन सक्नुहुन्छ | यसको अ�त�रक्त, तपा�को घर पुन�नर्मार्णगनुर् वा 
�रमोड�लगं गनुर्भन्दा प�हलेनै सबै एस्बेस्टोस युक्त सामग्रीहरु हटाइएको (�नयम 5.10.1.10.6)।  
 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 

  �वषाक्त �नयंत्रण केन्द्र फोन नम्बर ( Poison Control Center number): 1 (800) 222-1222 

 क�टनाशक पयार्वरण संर�ण एजेन्सी बारे जानकार�: Environmental Protection Agency information on 
pesticides: https://www.epa.gov/pesticide-labels 
 �वषाक्त सुर�ा सम्बिन्ध सबै �वषयहरूमा उपयोगी स्रोतहरू र �नद��शका उत्तर� न्यू इंग्ल्यान्ड �वषाक्त केन्द्रमा 
उपलब्ध छन:  https://www.nnepc.org     

र �वशेषगर� �बरुवा सुर�ा: http://www.nnepc.org/poisons/p/poisonous-plants 

 सामान्य �बषालु �बरुवाहरुको वै�ा�नक नाम र �चत्रहरु को ला�ग तल हेनुर्होस: 
http://www.poison.org/articles/plant# 
  एस्बेस्टोस बारे जानकार� (Information on asbestos): 
http://healthvermont.gov/health-environment/chemicals-childrens-products/child-care- providers 
 

तम्बाकू, रक्सी, र अवधै औष�धको प्रयोग (�नयम 5.10.1.11.1 र 5.10.1.11.2)  
 

  �नयम 5.10.1.11.1 र भमर्न्ट कानून अनुसार एफसीएच �भत्र �भत्र या बा�हर बच्चाहरु उपिस्थत भएको 
समयमा तम्बाकू (सुत�, खैनी, चुरोट �बडंी आ�द) को प्रयोग गनर् अनुम�त �ददैन | उदाहरणका ला�ग, तपा�, 

कमर्चार�, आगन्तुकहरू, र प�रवारका अन्य सदस्यहरूलाई एफसीसीएच (FCCH) मा धूम्रपान गन� अनुम�त छैन र 
एफसीसीएच (FCCH) बा�हर� हाताहरुमा प�न जहाँ बच्चाहरू उपिस्थत छन। वष�को �च�कत्सा अध्ययनले 
देखाउँछ �क अक� व्यिक्तले खाएको चुरोटको धुवालेँ मानव शर�रलाई ��त पुयार्उँछ र प्रत्य� रूपमा, क्यान्सर, 
हृदय रोग र हृदयघात जस्ता �दघर् रोगहरु �नम्त्याउँछ। �शशु र बच्चा, जसको क�ललो शर�र �वकास हुदै गरेको 
हुन्छ, �वशेष गर� अक� व्यिक्तले खाएको चुरोटको धुवालेँ (second hand smoke) उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्र�तकूल 
प्रभाव पछर्। 

 डाक्टरको �सफा�रसमा होस ्वा गैरकानूनी रुपमा, गाँजाको सेवनले व्यिक्तको बच्चाहरू हेरचाहगन� �मतालाई 
प्रभाव पादर्छ र यसको उपयोगको ला�ग अनुम�त छैन। 

 �नयम 5.10.1.11.2 अनुसार य�द बच्चाहरूको अनुपिस्थतको समयमा तपा�को घर �भत्र धूम्रपान ग�रन्छ भने 
सो कुराको जानकार� आमाबाबलुाई सू�चतगनुर् आवश्यक छ। यसको कारण �कनभने  तसे्रो प� धुम्रपान 
(thirdhand) प�न  हा�नकारक छ। तसे्रो प� धुम्रपान भनेको, चुरोट खाएर फ्याँकेको धुवँा जो घरको �भत्ता, 
काप�ट, फ�नर्चर आ�दमा टाँ�सएको हुन्छ। जब यी चीजहरू सफा गदार् वा पुछ्दा त्यहाँ रहेका धुवाँका कणहरू 
फे�र हावामा �म�सएर यता-उता फै�लन्छन। जब बच्चाहरूले यी चीजहरू छुन्छन ्र उनीहरूका औलंाहरू 
�तनीहरूको नाकको निजक र/वा �तनीहरूको मुखमा हाल्छन, तब ती हा�नकारक पदाथर्हरू यस्ती उनीहरुको 
शर�रमा प्रवेश गछर्। 
 य�द तपा� वा तपा�को कुनै प�रवारका सदस्यहरूले धुम्रपान गनुर्हुन्छ भने, हेरचाहमा रहेका 
बच्चाहरूको ला�ग सबै भन्दा सुर��त कुरा भनेको, उनीहरुको अनुपिस्थ�तमा मात्र घरबा�हर गएर 
धुम्रपानगन� अनुम�त �दईन्छ। तपा�को घरको वायुसंचार (भेिन्टलेशन) ले हवामा भएको धुवाँलाई 
हटाउनेछ तर घरको �भत्ता, काप�ट, फ�नर्चर आ�द बाट हटाउदैन। 

https://www.epa.gov/pesticide-labels
https://www.nnepc.org/
http://www.nnepc.org/poisons/p/poisonous-plants
http://www.poison.org/articles/plant
http://healthvermont.gov/health-environment/chemicals-childrens-products/child-care-providers
http://healthvermont.gov/health-environment/chemicals-childrens-products/child-care-providers
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
  तम्बाकुको प्रयोग सम्बिन्ध स्रोत-साधनहरू (Resources on tobacco use): 

http://www.healthvermont.gov/wellness/tobacco 
 

घर-पालवुा जनावरहरु (उप-शीषर्क 5.10.1.14) Pets  

  घर-पालुवा जनावरहरु बालबच्चाहरूको ला�ग सकारात्मक अनुभव हुनसक्छ, आनन्द वा सान्त्वनाको श्रोत प�न, र 
यसले हेर�वचार र सहानुभू�तको भावना �वकासगनर् प�न मद्दतगनर् सक्छ। तपा�को घरमा भएको जनावर वा घर-
पालुवा जनावरहरुले बालबच्चाहरूको स्वास्थ्यलाई जो�खममा पानुर् हुदैन। �नम्न घर-पालुवा जनावरहरु 
बालबच्चाहरू (र कमर्चार�)को खतरा वा स्वास्थ्य जो�खममा पन� खतरा हुन ्सक्छ, जस्तै, जंगल� जनावरहरू, 

वेवा�रस जनावरहरु, गैर-मानव प्रजा�तहरू, साथै �बषालु वा �वषाक्त-उत्पादन गन� अथ�पड्स (arthropods), घ�स्रने 
जन्तुहरु, उभयचरहरू  (amphibians) आ�द समावेश छन।् 

• तपा�को एफसीसीएच (FCCH) मा भनार्भएका बच्चाहरुसंग सम्पकर्  हँुदा टोक्न सक्ने जनावरहरुलाई 
नराख्नुहोस ्।  

• आवश्यकता अनुसार पशुहरूलाई खोप लगाउनु होस ्। Vaccinate animals as required. 

• गन्धहरू कमगनर्को ला�ग सफा गनुर्होस।् Clean to reduce odors. 

• पशुहरुको मुख/अनुहारले बालबा�लकाको खेल्ने ठाउँ र खेलौनाहरु द�ुषत पा�रनु हुदैन र �त बच्चाहरूलाई 
जो पशुहरुको मुख/अनुहारसंग खेलेका हुदैनन,् यसको �नक्य�ल गनुर्होस ्|  

•  पशुहरुलाई खाना तयारगन�, खाना-�दने, र खाना-खाने ठाउँबाट अलग्ग राख्नुहोस।् 

• पशुहरुको �नवास (खोर) वा उपकरणहरु खाना तयारगन�, खाना-�दने, र खाना-खाने ठाउँमा सफा 
नगनुर्होस।्  

• पशुहरुलाई खाना ख्वाएपछ�, उनीहरुसंग खेले पछ�, पशुको हेरचाह वा त्यसको आवास (खोर) छोएप�छ 
राम्रर� हात धुनुहोस र पशुले प्रयोग गरेको सबै ठाउँमा राम्रर� सफागनुर्होस ्वा �कटाणुर�हत (disinfect) 
बनाउनुहोस ्। 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 एफसीसीएच (FCCH) मा पशु सुर�ा: Animal safety at FCCHs: 
https://www.cdc.gov/features/animalsinschools/ 

 
खाद्य भण्डारण (उप-�शषर्क 5.10.2.3) Food Storage 

 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
 
बालबा�लकाहरुलाई �बरामीहुने जो�खम कम गनर्को ला�ग खानाको सुर��त व्यस्थापन गनुर्पछर्। यस उप-शीषर्क �नयम 
अन्तगर्त सबै खानाहरु �म�त भएको भाँडामा भण्डार ग�रनुपछर् । यसको अ�त�रक्त, �वशेष आवश्यकता भएका 
बच्चाहरुको लागी रा�खएको खानाहरु उनीहरुको नाम लेबल टाँसेर राख्नुपछर् । बच्चाहरुलाई उनीहरुको आपनै खाना र 
बोतलहरु मात्र प्रदान गनुर्होस ्�बशषे ग�र �त�नहरू जसलाई एलज�, �वशेष आहार आवश्यकता, वा अन्य स्वास्थ्य 
समस्याहरु छन ।

http://www.healthvermont.gov/wellness/tobacco
https://www.cdc.gov/features/animalsinschools/
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तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
   बन्द भाडा/प्याकेटमा ख�रद ग�रएको खाना त्यसको समािप्त �म�त भाडामा उल्ले�खत हुनुपछर्। य�द खाना 

यसको मूल भाडा (कन्टेनर)मा भण्डारण ग�रएको छ भने अ�त�रक्त �म�त जानकार� लेख्नु आवश्यक छैन |  

 य�द भण्डारण ग�रएको खाना त्यसको सक्कल� भाँडा (कन्टेनर) मा छैन भने, भाँडामा �म�त ले�ख राख्नुहोस।् 
खानाको प्रकार अनुसार, खानको सक्कल� समािप्त �म�त वा भाँडामा भण्डारण गरेको �म�त लेख्नु पछर् 
(उदाहरणको ला�ग बाँक� रहेको खानाहरु) |  

 ताजा फल-फूलहरु र तरकार�हरु भाँडा (कन्टेनर)मा भण्डारण गनुर् र �म�त राख्नु आवश्यक छैन।  

  मर-मसालाहरु �व�भन्न त�रकाले भण्डारणगनर् स�कन्छ र �म�तको आवश्यकता पद�न।  

 य�द बालबा�लकाको लंच-बक्स �फ्रजमा भण्डारण ग�रएमा, लंच-बक्समा बच्चाको नाम छभने पयार्प्त हुन्छ। लंच-
बक्स �भत्रका वस्तुहरूमा लेबल लगाउनु आवश्यक छैन।  

 य�द नष्ट हुनेवाला (perishable) खाद्य वस्तुहरू बच्चाको लंच-बक्सबाट बा�ह�र �नका�लन्छ र �फ्रजमा अलग्गै 
भण्डारण ग�रन्छ भने, बोतल स�हत हरेक बस्तुमा बच्चाको नाम लेबल हुनु आवश्यक हुन्छ ।  

 य�द तपा� र प�रवार (वा व्यिक्तगत प्रयोग)को ला�ग र बच्चाहरूलाई सेवा पुयार्उनको लागी खाना राख्न एउटै्ट 
�फ्रज प्रयोग ग�रन्छ भने, केवल बच्चाको खानामा मात्र लेबल र �म�त हुनु आवश्यक पदर्छ।  

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 अ�त�रक्त जानकार�को ला�ग यस मागर्�नद�शक पुिस्तकामा अन्तगर्त खाद्य सुर�ा उप-�शषर्क 5.10.2.4,  

भोजन र नाश्ताहरूको पोषण सामग्री उप-�शषर्क 5.11.2, र �शशु पोषण उप-�शषर्क 5.11.6  हेनुर्होस ्| 
 

खाद्य सरु�ा (उप-शीषर्क 5.10.2.4) Food Safety 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
बालबा�लकाले खाना सुर��त राख्न, सर-सफाई (सेनेटर�) गनर्, र  अ�पलगन�बारे बनेको नी�त र अभ्यासहरूबाट लाभ 
उठाउँछन।् उ�चत खाना भण्डारणले खानको स्वाद, रंग, बनावट र पोषक तत्वहरूलाई संर�ण गर� खानाको गुणस्तर 
बनाईराख्छ, र �बरामी हुने सम्भावनालाई प�न कम गछर्। 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  
नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  नाशवान, अधर्-नाशवान र नाश-नहुने प्रकृ�त अनुसार खाद्य पदाथर्को उ�चत रूपमा भण्डारण ग�रएको हुनुपछर् : 

1. नाशवान खाद्यपदाथर्हरु (Perishable foods) हरुमा �नम्न समावेश छन, जस्तै मासु, पोल्ट्र�, माछा, दधू, 

अण्डा र धेरै प्रकारका फलफूल र तरकार�हरू आ�द | पकाएको सबै खानाहरु नाशवान हुन्छन । नाशवान 
प्रकृ�तका खानाहरू 40 �डग्री फारेनहाइट वा सो भन्दा तलको तापमानमा �फ्रजमा राख्नुहोस । तापमान 
�नगरानीको ला�ग रे�फ्रजरेटर थमार्मीटर �फ्रजको सबैभन्दा कम �चसो हुने स्थानमा राख्नुहोस, प्राय: �फ्रजको 
ढोकाको मा�थल्लो सेल्फमा | कुन अवस्थामा र क�हले खानेकुरामा नाम र �म�तको लेबल अगाउनु पछर् 
भन्ने जानकार�को ला�ग यस मागर्�नद�शक पुिस्तकाको खाद्य भण्डारण उप-शीषर्क 5.10.2.3 खण्डको 
सन्दभर्लाई हेनर् �शफा�रस गनुर्होस।् 
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2. अधर्-नाशवान खाद्य-पदाथर्हरु (Semi-perishable foods) मा  आटा, अन्नहरु, सुक्खा फल-फूलहरू, र सुकेको 
�मक्सहरू आ�द पदर्छन जो राम्रर� भण्डारण ग�रएमा छ म�हनादे�ख एक वषर्सम्म न�बग्री रहन सक्छन।् 

3. नाश नहुने खाद्य पदाथर्हरुमा (Non-perishable foods), चीनी, सुक्खा �समी, मसालेहरु, र �डब्बामा बंद 
खाद्य सामग्रीहरु जस्तै प्रमुख खाद्य पदाथर्हरू अनु�चत रूपमा भण्डार ग�रएको छैन भने प्राय: �ब�ग्रदैन। 
य�द लामो समयसम्म भण्डार ग�रएको छ भने यी खाद्य पदाथर्हरुमा गुणस्तर ह्रास हुदै जान्छ। य�द अधर्-
नाशवान वा नाश नहुने खाद्य पदाथर्हरु भान्साको दराज (कपबोडर्) मा भण्डारण ग�रन्छ भने, यो ठाउँको 
तापक्रम 50-70 �डग्री फरेनहाईट कायम राख्नुहोस र भण्डारण स्थान स्वच्छ, सुख्खा, अध्यारो, र �शतल 
राख्नुहोस।् मुसा र �कराहरु (rodent) ले  नखाने भाँडामा खाद्य पदाथर्हरु भण्डार गनुर्होस।् य�द खाद्यान्न 
राखेको भाँडा (कन्टेनर) हरू खुल्ला तख्ता मा�थ भण्डारण ग�रन्छ भने म�सना धुलोका कणहरु बाट 
जोगाउन  ज�मन दे�ख 18 इन्च मा�थ राख्नुहोस | यसले खाद्यान्नहरूलाई क�राहरू र मुसाहरुबाट 
जोगानुको साथै भूँई सफागनर् प�न सिजलो बनाउछ ।  

 नाशवान (Perishable) खानेकुरा  कोठाको तापमानमा एक घन्टा भन्दा बढ� छोड्नु हँुदैन। यसमा बच्चाहरू घरबाट 
ल्याउने  पेय-पदाथर् वा खाना वा तपा� द्वारा प्रदान ग�रएको खानेकुराहरु पदर्छन । �वशेष गर� गम� मौसममा 
बफर् को प्याकहरू प्रयोग गरेता प�न लंच-बक्समा ब्याक्टे�रहरु उत्पित्त हुन ्सक्छन  �कनभने जहाँ यी लंच-
बक्सहरू भण्डारण ग�रएका हुन्छन त्यहाँ पयार्प्त रूपमा आवश्यक �चसो तापक्रम नहुन सक्छ ।  

 य�द आमाबाबुले खाएर बाकँ� रहेको खानेकुरा घर पठाउनको ला�ग अनुरोध गछर्न भने, कमर्चार�ले ती बाँक� रहेको 
खानेकुराहरु राम्रर� प्याक ग�र घर पठाउन सक्छन ्(जस्तै दह� वा केरा/कोला आ�द) | एकपटक खाना/नाश्ताको 
समय समाप्त भए पछ�, बच्चाको प्लेटबाट बाँक� रहेको खाना, तपाइँ (वा कमर्चार�) ले अक� पटक 
खाना/नाश्ताको समयमा त्यह� �दनु हुदैन | य�द कुनै बच्चाले सामान्यतया आधा मात्र केरा/कोला वा द�ह खान्छ 
भने,उसको प्लेटमा आधा मात्र केरा/कोला वा द�ह �दनुहोस र बाँक� �फ्रजमा राखेर अक� पटक खाना/नास्ताको 
समयमा उसलाई त्यो �दन स�कन्छ | 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 
के आवश्यक छ सोको लागी एफसीसीएच FCCH �व�नय�मतहरू �न�दर्ष्ट छन।् �श�ण गनर्को ला�ग दईु प्रकारका 
स्रोतहरू, सहयोग नी�त �वकास, अ�त�रक्त थप सुझावहरू प्रदान गनुर् जस्ता �नयमहरु यहाँ �कन छन भ�न यसले 
व्याख्या गदर्छ जो तल समावशे छन:् 
 

 भमर्न्ट स्वास्थ्य खाद्य सुर�ा �वभाग (Vermont Department of Health food safety): 
http://www.healthvermont.gov/environment/food-lodging/food-safety-consumers 

 खाद्य सुर�ा करह�नद�शनको ला�ग सहकार� �वस्तार सेवा स्रोत (Cooperative Extension Service 

resource on food safety guidelines:: http://articles.extension.org/pages/25761/food-safety-
guidelines-for-child-care-programs 

 अ�त�रक्त जानकार�को ला�ग यस मागर्�नद�शक पुिस्तकामा अन्तगर्त खाद्य भण्डारण उप-�शषर्क 5.10.2.3,  

खाद्यान्न र पोषण, उप-�शषर्क 5.11, र �शशु पोषण उप-�शषर्क 5.11.6  हेनुर्होस ्| 
 
 
 
 
 
 

http://www.healthvermont.gov/environment/food-lodging/food-safety-consumers
http://articles.extension.org/pages/25761/food-safety-guidelines-for-child-care-programs
http://articles.extension.org/pages/25761/food-safety-guidelines-for-child-care-programs
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बा�हर� खेल्ने �ेत्र (उप-शीषर्क 5.10.3) Outdoor Play Area 
 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 

बा�हर खेल्नु बच्चाहरूको ला�ग स्वस्थकर हुन्छ । सुर��त र समदृ्ध बा�हर� वातावरण हुनु बाल बिृध्द र �वकासको 
ला�ग सहयोगी हुन्छ। बा�हर खेल्नु एक प्रकारको व्यायाम हो जसले शार��रक �वकास र स्वस्थता बढाउँछ। 
बालबा�लकाहरू स्वाभा�वक रूपमा बा�हर स�क्रय खेल खेल्न मन पराउछन। यसले �तनीहरूलाई उनीहरूको वातावरण 
बुझ्न, मांसपेशी बल र समन्वय �वकास गनर्, र आत्म�वश्वास बढाउन मद्दत गछर् । यसले �तनीहरूलाई �भटा�मन डी 
प्रदान गदर्छ, तनाव घटाउँछ, ध्यान �दने �मता बढाउँछ, र बाल्य मोटोपनलाई कम गदर्छ वा रोक्दछ। 

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  के�ह एफसीसीएच (FCCH) हरु  को बा�हर� खेल �ेत्र सानो हुनु वा नहुनु प�न सक्छ | यस्तो अवस्थामा उनीहरुले 
सुर��त पैदल दरू� को �भत्र रहेको पाकर् को उपयोग गनर् सक्छन | बाह्य खेल �ेत्रको रूपमा कुनै स्थानीय पाकर् हरू 
प्रयोग गनर् स�कने ग�र अनुम�तपत्र जार� ग�रन्छ भने, तपाइँले बा�हर� सुर�ा योजना पेशगनर् आवश्यक छ। यस 
योजनाले �नम्न कुराहरु समेटेको हुनुपछर् जस्तै, कसर� बच्चाहरूले बा�हर� खेल �ेत्रमा पहँुच गन�छन,् �दशा-
�पसापको आवश्यकता कसर� पुरा हुनेछ;  बा�हर ख�ले समयमा कसर� बच्चाहरूले सामग्री, उपकरण, र अन्वेषणको 
अवसरहरूमा पाउनेछन ्भन्ने कुरा आ�द| यस योजनामा कमर्चार�हरु कसर� प्र�श��त ग�रनेछन र बा�हर� खेल 
�ेत्रमा सम्भा�वत जो�खम र अन्य सुर�ा �वचारहरु बारे �नगरानी र समी�ा कसर� गन�छन आ�द कुरा समावेश 
हुनुपछर् | यी एफसीसीएच (FCCH) हरुले �फल्ड ट्र�पको ला�ग आपू�तर् र जानकार�हरु बारे �नयमहरु द्वारा 
�नद��शत हुनुपछर् । 

 यह� �नयमहरू प्राकृ�तक खेलमैदान हरुमा प�न लागू हुन्छ, यस प्रकारको खेलमैदानको ला�ग मा�नसहरुको ईच्छा 
र अवधारणा बढ्दो छ । 

 बाह्य खेल �ेत्र निजकै कुनै जो�खमपूणर् कुराहरु, जस्तै पानी, जनावर, रेलहरु वा ट्रा�फकहरु छन भने त्यहाँ छेक-
बार (fences) हुनु आवश्यक हुन्छ। य�द छेक-बार हुनु आवश्यक छ भने, प्रारिम्भक अनुम�तपत्र प्र�क्रयाको 
क्रममा, सीडीडी (CDD) यसको �नधार्�रण गन�छ। क�हलेकाह�ं प्रारिम्भक अनुम�तपत्र प्र�क्रयामा यस्तो जो�खम वा 
खतराहरू नदे�खन तर पछ� दे�खन सक्छ, त्यसकारण छेक-बार बनाउनु आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका ला�ग, 

एफसीसीएच (FCCH) मा खेती-पातीको ला�ग जनावरहरू थ�पए भने वा पौडी खेल्ने पूलहरू बनाइयो भने आ�द। 
य�द छेक-बार आवश्यक छ �क भन्ने प्रश्नहरू छ भने, ड्यूट�मा भएको लाइसेन्स अनुम�तपत्र अ�दकार�लाई फोन 
गनर् सक्नुहुन्छ। 

 य�द छेक-बारहरु (fences) आवश्यक छ भने, सुर�ा उद्देश्यको ला�ग छेक-बार �ेत्रबाट बा�हर �नस्कने दईुवटा 
�नकास मागर् हुनुपछर्। एउटा �नकासले सीधा तपा�को घरमा पुयार्उछ । दोस्रो �नकास त्यो गेट हुन ्सक्छ जसले 
बालबा�लका र कमर्चार�हरूलाई छेक-बार गरेको �ेत्र र तपा�को घर दवुबैाट टाडा जान मद्दत गछर् | 

   जब छेक-बारहरु (fences) ममर्त वा �नमार्ण ग�रन्छ तब �नयम 5.10.3.1.5 मा उिल्ल�खत रुपरेखा अनुसार गेट 
र छेक-बार बनाउनु आवश्यक पदर्छ | हालमा रहेको छेक-बारहरु (9/1/2016 अ�घ)ले यस �नयमको अनुपालन 
गनुर्पछर् ,  जबसम्म यसको अवस्था खराब भएर प्र�तस्थापन गनर् आवश्यक पदर्छ। 

 आफै �छिस्कनी (चुक्कुल) लाग्ने वा आफै बन्दहुने �क्रया�ब�ध भएको एक प्रकारको �छिस्कनी (चुक्कुल) हुन्छ । यो 
सिजलैसंग अनलाइनमा वा हाडर्वेयर पसलहरुमा पाईन्छ जहाँ छेक-बार र गेट सामग्रीहरु बे�चन्छ | 
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 जनावरहरू र अन्य जो�खम/खतराहरूबाट स्यान्ड बक्सहरू जोगाउनु होस।् �वशेषगर� त्यहाँ ढाक्ने कभर हुनु आवश्यक 
हुन्छ जहा ँ�छमेक� �बरालोहरू (सबैभन्दा सामान्य उदाहरण) वा अन्य जंगल� जनावरहरू जसले �दशा-�पसाप गनर् 
स्यान्ड बक्सको प्रयोग गनर् सक्दछन ्| य�द यस प्रकारको समस्या छैन भने ढाक्ने कभर आवश्यक पद�न। 
बच्चाहरूको स्वास्थ्य जो�खममा पन� अवस्थाहरूको आकलन गनर् िजम्मेवार� तपा�को हो। जब कुनै सम्भा�वत 
जो�खम/खतराहरू भे�टन्छ भने, �तनीहरूको सम्बोधन गनुर्पछर्।  

   जब तपाइँले दईुपांगे्र साइकल तीनपांगे्र साइकल चलाउन �दनुहुन्छ भने, हेलमेटहरू प�न प्रदान गनुर्पदर्छ। हेलमेटहरू 
आमाबाबुद्वारा प�न प्रदान गनर् स�कन्छ। य�द तपाइँले  हेलमेट प्रदान गनुर्हुन्छ भन,े यसको �भत्र र बा�हर दवैु  सफा 
रा�खएको हुनुपछर् र च�कर् एको वा कुच्चीएको हुनु हुदैन। �नमार्ताद्वारा �सफा�रस गर�ए अनुसार वा हल्का साबुन र 
पानी प्रयोग ग�र साइकलको हेलमेट सफा गनुर्होस।् 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सावर्ज�नक खेलमैदान सुर�ा पुिस्तका (The Public Playground Safety Handbook): 
http://www.playgroundsafety.org/standards/cpsc 

  प्राकृ�तक खेलमैदान साधन-श्रोत (Resources on Natural Playscapes): 
https://www.nwf.org/What-We-Do/Kids-and-Nature/Programs/Nature-Play-Spaces-Guide.aspx 

 

�भत्री/इनडोर �ेत्र (उप-शीषर्क 5.10.4) Indoor Area 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 

बच्चाहरूको ला�ग �भत्री/इनडोर �ेत्रहरूको �नयम यस प्रकार छन,्  जस्तै, तापमान र हावाको गुणस्तरको 
व्यवस्थापन गन�, स्वस्थ वातावरणको ला�ग सहयोग गन� आ�द । यस उप-शीषर्क �नयमले यो �न�दर्ष्ट गदर्छ �क 
तपा�को एफसीसीएच (FCCH) ले सबै फ�नर्चरहरु  र �खलौना सफा राख्नुपछर्। बच्चाहरुलाई �कटाणु र द�ुषत 
फोहरबाट  र�ा गनर्को ला�ग काप�ट लगाएको �ते्रहरुमा �नय�मत भ्याकुम लगाउनु पछर् |  

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
  �नय�मत रूपमा सम्पूणर् घरको सामानहरू, उपकरणहरू र खलेौनाहरु जाँचगद� �नर��ण गनुहोस |  चुच्चो र धा�रलो बस्तु, 
चपेरा/चप्रा, पासो लाग्न सक्ने बस्तुहरु, हिल्लएका टुक्राहरू, र अन्य जो�खम/खतराहरु आ�द छक� भ�न खोज्नुहोस ्| बाल 
दृिष्ट स्तरबाट देख्न सक्ने चीजहरूको खोिज हनुर्होस जस्तै भुइँमा कुनै जो�खम/खतराहरु आ�द छक� भ�न खोज्नुहोस ्| 

 कमर्चार�को लागी तपाई एउटा नमूना बन्नुहोस र सुर�ा जाँच कसर� गन� भ�न �तनीहरूको प्रयोगको ला�ग एउटा सुर�ा 
जाँचसुची (चेक-�लष्ट) प्रदान गनुर्होस।् 

 बालबा�लकालाई खलेौना, सामग्री, र उपकरणहरूको हेर�वचार गनर् �सकाउनुहोस।् यसले सामग्रीहरु �ब�ग्रन र �खईन 
कम गछर् र ��त कमगनर् प�न मद्दत गछर् जसले सुर�ाको समस्या सजृना गनर्सक्छ। जब सबैले सँगै �मलेर काम 
गदर्छन ्यसले समुदा�यकको भावनाप�न �वकास र �सजर्ना गदर्छ। 

 बा�हर�-�नकासको �नय�मत जाँच गनुर्होस।् बा�हर�-�नकासको ला�ग �भत्र वा बा�हर कुनै कुराले अवरोध गरेको त छैन 
भ�न �निश्चत गनुर्होस ्। �हऊ र बफर् ले बा�हर�-�नकासको मागर् रोकेको वा असुर��त बनाएको त छैन भनेर 
जाँच्नुहोस।् 

 कोठाहरू पुन:�मलाउनु बालबा�लकालाई �सक्नको ला�ग उत्स�हत गन� उत्कृष्ट त�रका हुनसक्छ। कोठाहरू पुन:�मलाउदा 
सुर�ाबारे वचार गनुर्होस!् उदाहरणको ला�ग, कुनै आखाको ओझले पन� ठाउँहरु (blind spots) त �सजर्ना भएका 
छैनन भ�न 

http://www.playgroundsafety.org/standards/cpsc
https://www.nwf.org/What-We-Do/Kids-and-Nature/Programs/Nature-Play-Spaces-Guide.aspx
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सावधान हुनुहोस (�बशेष बालबा�लकाको �नगरानी)  र त्यस्ता स्थानहरुलाई कसर� कम गनर् स�कन्छ �वचार गनुर्होस ्
तख्ता, फन�चर, र खेल सरंचनाहरू सान� क्रममा घोिप्टएर वा पिल्टएर लड्ने खतरा/जो�खम त छैन भ�न  सु�निश्चत 
हुनुहोस। फन�चर सादार् घोिप्टएर वा पिल्टएर लड्ने खतरा/जो�खमकम गनर्को ला�ग त्यो बस्तु वा फ�नर्चरको 
खुट्टाहरुमा कुनै फरा�कलो बस्तु राख्नुहोस | त्यसप�छ फन�चर स्वतन्त्र रूपमा र/वा बारम्बार सानर् स�कन्छ र, 
सुर��त गनर्को ला�ग �भत्तामा टाँस्न आवश्यक छैन। 
 य�द ट्र�म्पो�लनहरू प्रयोग ग�रन्छ भने, �तनीहरू 36 इन्च आकारमा वा साना हुनुपदर्छ। ठूला ट्र�म्पो�लनहरू 
प्रयोग गनर् स�कँदैन। ट्र�म्पो�लनहरूको प्रयोगको ला�ग र ��तपूत� कभर गछर् /छैन भ�न आफ्नो दा�यत्व बीमा 
वाहकसंग चके/जाँच गनुर्होस ्। 

 बालबा�लकाले �चत्र बनाउने सामग्रीहरु गैर-�वषाक्त हुन ्�क होईनन भ�न सु�निश्चत हुनको ला�ग लेबलहरू पढ्नुहोस ्
। उदाहरणको ला�ग, से�भगं क्र�म �नलेको खण्डमा �वषाक्त हुन्छ। गैर-�वषाक्त संवेदना �वचारहरूको ला�ग यस मागर् 
�नद�शक पुिस्तका को �नयम 6.1.4.2.3 मा हेनुर्होस । 

स्रोत-साधनहरू (Resources)  
 सुर��त सेन्सर खेलबारे जानकार� (Information on safe sensory play):  

http://cfoc.nrckids.org/StandardView/6.2.4.3 
 

पौडी, पानी र पलूहरूमा पहँुच (उप-शीषर्क 5.10.5) Swimming and Access to Water and Pools  
  

यी �नयमहरूको उदे्दश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 
यूएसमा बच्चाहरुलाई चोट लाग्नु या मतृ्यु हुनुको तसे्रो प्रमुख कारण पानीमा डुब्नु हो। धेरै बच्चाहरु सुर�ाको के�ह 
फुटको दरु� �भत्र पानीमा डुब्ने गछर्न । पानीमा डुब्नुको प्रमुख कारणहरु, तै�रन नजान्ने,  �नगरानी �वना िस्व�मगं, 

सुर�ा मागर्�नद�शनंको कमी, र बच्चाहरुलाई अपयार्प्त �नगरानी आ�द हुन ् (रोग �नयंत्रण र रोकथाम केन्द्र, 2009) । 
िस्व�मगं ग�त�व�धहरूको ला�ग योजना, उ�चत कमर्चार�/बाल-बा�लका अनुपात, जीवन�क (lifeguard) को 
उपलब्धता/प्रमाणीकरण, र प्रभावकार� सुर�ा �नयमहरूले डुब्ने जो�खमलाई कम गदर्छ। जब बच्चाहरुको निजकै �नगरानी 
राख्ने व्यिक्त र सीपीआर �दने प्रमा�णत व्यिक्तहरु हुन्छन,् तब बाल-बा�लकाहरु डुब्ने वा डुब्न सक्ने संख्यामा कमी 
हुन्छ । 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  सतह� पूलमा (wade pools) दै�नक पानी भनुर्होस।् प्रयोग नगरेको अवस्थामा ढुसी, र �कट प्रजनन नहोस भ�न 
जस्तै लामखुटे्ट, पूल खाल� गनुर्होस ्र सुक्खा राख्नुहोस | 

   पूल वा सावर्ज�नक िस्व�मगं गन� स्थान प्रयोग गदार्:  

• कमर्चार�/बाल अनुपातको ला�ग ड्यूट�मा रहेको जीवनर�क (लाइभ-गाडर्) लाई गन्ती नगनुर्होस | 

�नयम 5.10.5.4.5 मा �न�दर्ष्ट गरे अनुसार कमर्चार�/बाल अनुपातको पालन गनुर्होस | �नयम 

5.10.5.4.4ले �न�दर्ष्ट गरे अनुसार जीवन�कको वतर्मान राष्ट्र�य प्रमाणपत्र छ भ�न सु�निश्चत 

गनुर्होस।्  

• य�द जीवनर�क (लाइभ-गाडर्) उपिस्थत छैन वा ड्यूट�मा छैन भने, �नयम 5.10.5.4.3 ले �न�दर्ष्ट 

गरेअनुसार कमर्चार�/बाल अनुपात सु�निश्चत गनुर्होस।्  

http://cfoc.nrckids.org/StandardView/6.2.4.3
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• स्रोत-साधनहरू (Resources)  

 अमे�रक� रेडक्रस पौडी सुर�ा (The American Red Cross has swimming safety resources): 
http://www.redcross.org/prepare/disaster/water-safety/swim-safety 

 

यातायात (उप-शीषर्क 5.10.6) Transportation 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules? 
 
मोटर-गाडी दघुर्टनाहरू अमे�रकामा बच्चाहरुको मतृ्युको प्रमुख कारण हुन ्| यातायातको प्रयोग गदार् बालबा�लकाको 
सुर�ाको ला�ग तपा� उत्तरदायी हुनुहुन्छ, �बशेष ग�र FCCH मा ल्याउदा र लैजादा, �फल्ड भ्रमणमा जाँदा वा अन्य 
कुनै �बषशे कायर्क्रमहरु �लएर जाँदा। सब ैयातायात आवश्यकताहरू पूरा छ/छैन भ�न तपाईले सु�निश्चत गनुर्पछर् , चाहे 
चालक स्वयमसेवक होऊन वा बाह्य �नकाय द्वारा प्रदान ग�रएको चालक होस,् वा मा�लक होस ्| तपाइँले ड्राइ�भङ्ग 
कानुनहरू पालना गनुर्पछर् , दघुर्टनाको दा�यत्व बीमा �लनुपछर् , र बालबा�लकाको �नगरानी राख्नुपछर् | बच्चाहरु गाडीमै 
छो�डएका वा यता-उता हराएका त छैनन भ�न पयर्वे�ण र �नगरानी राख्नु अ�त महत्वपूणर् हुन्छ | दघुर्टनाहरु वा 
आपातकाल�न िस्थ�तहरुमा बच्चाहरुको सुर�ाको ला�ग आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजना बनाउनु आवश्यक छ|  
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  सवार� साधन सम्बिन्ध नी�त र प्र�क्रयाहरू लेख्नुहँुदा उप-शीषर्क 5.10.6 मा भएको सब ै�नयमहरू पढ्नुहोस ्| 
बच्चाहरुको सुर�ाको ला�ग आपातकाल�न योजना समावेश गनुर्होस ्| 

 सवार�-साधनको ला�ग प्रयोग ग�रएको कुनैप�न गाडी, भमर्न्ट स्टेट कानून अनुसार दतार्, �नर��ण, र बीमा ग�रएको 
हुनुपछर्। य�द तपा�को आफ्नो गाडी होईन भने, यातायातका ला�ग प्रयोग ग�रएका गाडीहरूको कागजातहरु 
फाइलमा रा�खएको हुनुपछर् (�नयम 5.10.6.1.1 र 5.10.6.1.3)। 

  सवार�-साधनको ला�ग प्रयोग गर�एको गाडी राम्रो र ममर्त ग�रएको हुनु आवाश्यक छ  (�नयम 5.10.6.4) | 

कुनै प�न सवार�-साधन चलाउन प्रयोग ग�रएको वाहन चालकको त्यह� खाले गाडी चलाउनको ला�ग ड्राईभर 
अनुम�तपत्र हुनु आवश्यक छ (�नयम 5.10.6.5.1)।  सवार�-साधन चालकको ड्राई�भगं अनुम�तपत्र अ�भलेख 
राख्न आवश्यक नभए प�न, चालक अनुम�तपत्रको एक प्र�त�लपी राख्न �शफा�रस ग�रन्छ| पछ� यसको 
आवश्यकता हुन सक्छ। 

  जब कमर्चार� द्वारा यातायात प्रदान ग�रन्छ, एक रेकडर् चके अनुम�त फारम पेश गनुर्होस।् 

अमे�रकाको संघीय कानुन अनुसार तपाईका सबै कमर्चार�हरूको �फंगर�प्रन्ट पषृ्ठभू�म जाँचगनर् आवश्यक छ। 

 तपाइँले जागीर न�दएको ड्राइभरहरूले भने रेकडर् चके अनुम�त फारम पेश गनुर् आवश्यक छैन, जबसम्म �तनीहरू 
�नय�मत रूपमा उपिस्थत हुनेगछर्न ्(�नयम 7.2.2)। सीडीडीले CDD "�नय�मत" भन्नाले 5 पटक भन्दा बढ� 
भ�न प�रभा�षत गदर्छ। यो प�रिस्थ�तमा, चालकले �रकडर् चेक अनुम�त फारम भरेर "साझदेार कमर्चार�" वा 
"स्वयंसेवक" मध्य जसलाई उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई �दनेछ | यसले सीडीडी CDD लाई नज्कर� हुनेछ �क 
�फंगर�प्रन्ट सम�थर्त प्र�क्रया आवश्यक छैन।  

http://www.redcross.org/prepare/disaster/water-safety/swim-safety
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बालबा�लकाहरुलाई साझदेार कमर्चार� वा स्वयंसेवकहरूसंग एक्लै नछोड्नुहोस ् | साझदेार कमर्चार� वा 
स्वयंसेवकहरूलाई  कमर्चार�/बाल अनुपातमा गन्ती नगनुर्होस ्(�नयम 6.2.2.7 र 7.7.2)। 

 एफसीसीएच FCCH सेवाको रूपमा जब यातायात उपलब्ध गराईन्छ, एफसीसीएच FCCH बालबा�लकाको 
उपिस्थ�त/हािजर� गाडीमा बच्चालाई जब उठाईन्छ तब सुरुहुन्छ र बच्चालाई छाड ेपछ� समाप्त हुन्छ | 

 जब बच्चाहरू तपा�को FCCH, वा बच्चाको घर, वा अन्य ठाउँहरूबाट उठाईदा र छाड्दा �नयम 5.10.6.7 
अनुसार बच्चाको यातायात समय सीमा 45 �मनेट वा कम हुनुपछर्  । यो 45-�मनेट यात्रा समय सीमा �फल्ड 
भ्रमणका ला�ग लागू हँुदैन। आमाबाबुको �ल�खत अनुम�तको आधारमा, �फल्ड भ्रमण यात्रा समय लामो हुन ्
सक्छ (�नयम 5.10.7.1)। यस अवस्थामा, तपाइँ (र स्टाफ) ले बच्चाहरु को आवश्यकताहरु पुरा गनर् िजम्मेवार 
हुनुहुन्छ, जस्तै �दशा-�पसाप गराउने, डायपर फे�र�दने र खानामा सहायता गन� आ�द । 

 �वधालय बसहरू र सावर्ज�नक बसहरूका ला�ग सीट-पेट� (बेल्ट) �नयमहरू फरक हुन्छन । यधपी यो आशा ग�रन्छ 
�क यात्रा गदार् �शशु तथा दधेु बाल-बच्चाहरुलाई सुर��त रुपमा यातायात सु�निश्चत गनर् �बशेष व्यवस्था �मलाइन्छ,  

तथापी बालबा�लका यात्रा संयन्त्र �नयमहरु �वद्यालय बसहरू र सावर्ज�नक बसहरुमा लागू हँुदैन। �वशेष ग�र �नयम 
5.10.6.2.1 अनुसार "बच्चाहरुलाई संयन्त्र प्रणाल�को आवश्यकता त्यो बसहरुमा लागू हँुदैन जहाँ सीट-बेल्टको व्यवस्था 
हुदैन"। य�द बाल संयन्त्र प्रणाल�को प्रयोग ग�रन्छ भने, सवार- साधन �भत्र बालबा�लकाहरू उ�चत रूपमा सुर��त 
हुनुपछर्। 
 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 नमूना यातायात लग सीडीडी वेबसाइटमा उपलब्ध छ (Sample Transportation Log is on CDD): website: 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 बाल कार-सीट कानूनबारे जानकार� (Information on child car seat law): 
http://www.beseatsmart.org/child-passenger-safety-laws.php 

 

फ�ल्ड भमणहरु/�ट्रप्स (उप-�शषर्क 5.10.7) Field Trips 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 

�फल्ड भमणहरु (�ट्रप्स)को ला�ग क�हलेकाह� ंएफसीसीएच FCCH को कमर्चार�हरूले बच्चाहरूलाई इनडोर र आउटडोर 
अनुम�तपत्र �ेत्रहरूमा �लएर जान्छन । �फल्ड �ट्रप्स बच्चाहरूको ला�ग शै��क र रमाइलो हुन सक्छ। कुनै �फल्ड 
�ट्रप्सहरूमा यातायात समावेश हुन सक्छ भने, कुनैमा पैदल भ्रमण �हड्नु पन� हुन सक्छ जस्तै, रुखको पात 
अवलोकन गनर्, दमकल अ�फस अवलोकन गनर् आ�द। �फल्ड �ट्रप्सको ला�ग चाहे कुनै प�न ठाउँमा बच्चाहरु �लएर 
जानु परोस,् तर यो महत्वपूणर् छ �क तपाई (र कमर्चार�)ले अ�भभावकको एक �ल�खत सहम�त �ल�खत �लनु र 
बच्चाहरुलाई राम्रर� �नगरानी गनुर्पछर् । 

 

तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
 

  �फल्ड �ट्रप्स/भ्रमण कुन �दन,  समय, र ठाउँमा जाने हो सो �नधार्रण भएपछ� अ�भभावकको एक अ�ग्रम �ल�खत 
सहम�त प्राप्त गनुर्पछर् | जब �फल्ड भ्रमणहरु (�ट्रप्स) को अ�ग्रम रुपमा योजना र व्यवस्था �मलाईन्छ, आउने सालको 
गम� मौसममा (summer) आयोजना ग�रएको समेत, सबै �फल्ड भ्रमणहरूको बारेमा एकमुष्ट सुचना एकै पटक जार� 
गनर् सक्नुहुन्छ।

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://www.beseatsmart.org/child-passenger-safety-laws.php
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 �हडरेजाने �फल्ड �ट्रप्स/भ्रमण प�न �फल्ड �ट्रप्स/भ्रमण नै हुन,् र यसको �निम्त प�न अ�भभावक�य �ल�खत 
अनुम�त चा�हन्छ। तपा�ले बच्चाको नामदतार्को समयमा आमाबाबुबाट एउटा सामान्य �ल�खत अनुम�त �लन 
सक्नुहुनेछ। एक सामान्य �ल�खत अ�भभावक�य अनुम�तको एउटा उदाहरण "म (तपा�को नाम) ले मेरो 
छोरा/छोर� (बच्चाको नाम) लाई हप्तामा एक पटक �हडरे पुस्तकालय जानको ला�ग र दै�नक रुपमा एपसीसीएच 
(FCCH) व�रप�र पैदल �हड्ने बाटोमा �हडरे �फल्ड �ट्रप्स गनर्को ला�ग अनुम�त �दन्छु"। 

 य�द सावर्ज�नक खेलमैदानको प्रयोग ग�रन्छ भने, सावर्ज�नक बाथरूमको उपलब्धता साथ-साथै बाथरूम प्रयोगगदार् 
बच्चाहरुको सुर�ाको ला�ग �नगरानीको आवश्यकता लाई ध्यान �दनुहोस। 
 य�द सावर्ज�नक खेल-मैदानमा पयार्प्त कुश�नगं (चोट-पटक नलाग्नको ला�ग सुर�ा �दने गद्दा, वा बस्तु) छैन भने, 
बालबा�लकालाई 30 इन्चभन्दा बढ� उचाईमा गएर खेल्नुपन� खेल-उपकरणहरू प्रयोग गनर् न�दनुहोस |  
 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 सीडीडीको वेबसाइटमा एउटा नमूना �फल्ड �ट्रप्स चाटर् उपलब्ध छ (CDD website has a sample field trip chart): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 
5.11: “खाद्य र पोषण” �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् (Food and Nutrition) 

 

खाना र नाश्तामा पोषण सामग्री (उप-�शषर्क 5.11.2) Nutritional Content of Meals and Snacks 
  

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
पोषणयूक्त खाना बालबा�लकाको स्वास्थ्य, �वकास, र भलाइको ला�ग अ�त महत्त्वपूणर् | बच्चाहरु �नरंतर बढ्दै जान्छन,् 
र ऊजार् खचर् गछर्न र उनीहरुले लगातार खाना खाईराख्नु आवश्यक हुन्छ। संयुक्त राज्य कृ�ष खाद्य र पोषण सेवा 
�वभागले बाल-बा�लका र वयस्क हेर�वचार खाना कायर्क्रम (CACFP) को ला�ग पोषणयूक्त खाद्य पदाथर्को मागर्�नद�शन 
पुिस्तका प्रका�शत गरेको छ । यो मागर्�नद�शन सबै एफसीसीएच (FCCH) कायर्क्रमहरूमा लागू हुन्छ। यो मागर्�नद�शन 
CACFP मा सहभागी भए वा नभए प�न    अ�नवायर् रुपमा पालना गनुर्पन� हुन्छ, प्रसस्त पानी/तरल पदाथर् �पउनु 
बालबा�लकाको स्वास्थ्यको ला�ग महत्त्वपूणर् छ। बालबा�लका हरु जसले बुझ्न सक्छन, उनीहरुलाई पा�न �पउनुको 
महत्वबारे �सकाउनु होस ्|  �बशेष ग�र गम� मौसमको समयमा, र केटाकेट�हरू खेलेको समयमा बालबा�लकाहरुलाई 
�पउने पानी प्रदानगनुर् तपाइको �वशेष िजम्मेवार� हुन्छ | 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  
नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
  बालबा�लकाको एलज� र �वशेष आहार आवश्यकताहरुको बारेमा बताउने र अ�भलेख राख्ने योजना बनाउनुहोस ्| 
कुनै प�न कमर्चार�हरु जो खाना-सेवामा संलग्न हुन्छन उनीहरुले यो आवश्यकताहरू पालना गरेको हुनुपछर् |  
बालबा�लकाको गोपनीयता कायम राख्दै, उनीहरुलाई केको एलज� छ भनेर थाह गन� �व�भन्न त�रकाहरू छन ्| 
एफसीसीएच (FCCH) मा सब ैप�रवारहरूले एकअकार्लाई राम्रर� �चन्न सक्छन ्र खुल्ला रूपमा एकअकार्मा जानकार�हरु 
आदान-प्रदान गनर् सक्छन।् यधपी  तपाइँ र तपाइँको कमर्चार�हरूले कुनै प�न बच्चाको बारेमा अक� आमाबाबुसँग 
उनीहरुको जानकार� बताउने अनुम�त छैन, �कनभने यसो गनार्ले बच्चाको गोपनीयताको अ�धकार उलंघन हुन्छ । “म 
�मा चाहन्छु”,  “म अन्य बालबा�लकाको जानकार� साझदेार� गनर् सिक्दन” भन्ने जवाफको ला�ग तयार भएमा यसले 
बच्चाको व्यिक्तगत जानकार�हरु अरुलाई साझा गनर्बाट तपाई र तपाईको कमर्चार�लाई सहयोग गदर्छ। गोप्यता कायम 
राख्दै बालबा�लकाहरुको एलज� र �वशेष आहार आवश्यकताको बारेमा थाहगन� के�ह �वचारहरू �नम्न प्रकार छन: 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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• बच्चाहरूको आहारको आवश्यकताको बारेमा �निश्चत दराज/कपबोडर् �भत्र नोट लेखेर टाँस्नुहोस; 

• बच्चाहरुको आवश्यक आहार दस्तावेजको ला�ग FCCH को नोटबुक उपयोग गनुर्होस; वा 
• उपिस्थ�त/हािजर� िक्लपबोडर् नोटहरूको प्रयोग गनुर्होस ्(य�द तपाई वा तपाईको कमर्चार�ले मात्र उनीहरुको 

उपिस्थ�त/हािजर� �लन्छन भने)। 
 

 बच्चाहरूलाई काँचो वा अप्रसो�धत (unpasteurized) दधू �पउन न�दनुहोस। त्यसले उनीहरूलाई 
साल्मोनेलो�सस, �लस्ट�रयो�सस, टॉक्सोप्लाज्मो�सस, र कम्पाइलोबकै्ट��रयो�सस जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। 

 
  फलफूलको जुस प्रदानगदार्, लेबल पढ्नुहोस ्| केवल 100% फलफूलको जुस मात्र अनुम�त छ। 
 

 आमाबाबुलाई खाद्य पदाथर्को साइज/आकार र पोषणको प�रमाणबारे जानकार� �दनुहोस ्य�द �तनीहरूले आफ्नो 
छोराछोर�को ला�ग खानेकुरा घरबाटै ल्याउछन भने | आमाबाबुहरुले आफ्नो बच्चाहरूकोला�ग स्वस्थ र पयार्प्त 
प�रमाणमा खानाहरू घरबाट पठाउनको ला�ग उनीहरुलाई सहयोगगन�  �व�भन्न त�रकाहरू छन ् (�नयम 
5.11.7)। उदाहरणको ला�ग, नामांकनको समयमा   आमाबाबहुरूलाई CACFP  मागर्�नद�शनको एक प्र�त�ल�प 
उपलब्ध गराउनुहोस ्| अ�भभावक बुले�टन बोडर्मा शै��क पोष्टर  झुन्ड्याउनुहोस ्|  समाचारपत्रहरू वा 
अ�भभावक मेमोहरूमा जानकार�, �वचारहरू, र �सफा�रशहरू समावेश गनुर्होस।् पाठ्यक्रममा पोषण �श�ा समावशे 
गनुर्होस।् 

 �नयम 5.11.4 अनुसार बालबा�लकाको ला�ग सध� �पउने पानी उपलब्ध हुनुपछर् । यहाँ के�ह �वचारहरू छन:् 
• प्रत्येक बच्चासंग आफ्नो एउटा पानीको बोतल होस ्| बालबा�लकाहरुलाई पानीको पहँुच सहज हुनुपछर् , 

बोतल उपलब्ध गराएर, प�न आवश्यक पनार्साथ पानी माग्न लगाएर वा आफैले पहँुच गरेर आ�द | जब 
पानीको बोतल कम हुन्छ तपाई वा तपाईको कमर्चार�ले धाराबाट भरेर �दन (refill) सक्छन । 

• बा�हर� �क्रयाकलापको समयमा हरेक बच्चाको ला�ग एक-एकवटा पानीको बोतल बा�हर ल्याउनु पछर् । 
अथवा एउटा ठुलो ग्यालेन वा जगमा पानी बा�हर ल्याउनुहोस र बच्चाहरुलाई उनीहरुको नाम लेखेको कप 
वा एकप-प्रयोग कपहरुमा पानी प्रदान गनुर्होस ् 
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एफसीसीपी (र कमर्चार�) को िजम्मेवार�हरू (FCCP (and Staff) Responsibilities) 

  एलज� र �वशेष आहार आवश्यकताहरू पालना वा पुरा गनुर्होस ्।  

  बच्चाहरूलाई �दनभ�र पानी �पउन सम्झाउनुहोस ्र प्रोत्साहन �दनुहोस।्  

  पयार्प्त भोजन उपलब्ध गराउनुहोस,् दोस्रो पटक प�न बाँ�क छभने थपी थपी उपलब्ध गराउनुहोस ् 

   पा�रवा�रक शैल�मा खाना खानको ला�ग सेवा गदार् बच्चाहरूमा स्वस्थ खाने बानीको �वकास र खाना कम खेर 
फाल्न �सकाउने एक अ�त राम्रो त�रका हो। पा�रवा�रक शैल� भनेको खानाहरु प्लेटमा वा कचौरामा टेबलको 
बीचमा रा�खएको हुन्छ र जहाँबाट आफैले �नकालेर खानको ला�ग बच्चाहरूलाई प्रोत्सा�हत ग�रन्छ, �सकाईन्छ र 
आफूलाई सेवा गनर् मद्दत ग�रन्छ। बच्चाहरुलाई उनीहरुले आफै खाना �नकालेर खानको ला�ग क�त सहयोगको 
आवश्यकता छ भन्ने कुरा उनीहरुको आफ्नो �वकास स्तर मा �नभर्र गदर्छ। बालबच्चाहरुले क�त खानेकुरा 
आफ्नो प्लेटमा राख्ने भन्ने कुराको �नणर्य उनीहरु आफै तय गछर्न|्   
 

 चाहे तपाइँले पा�रवा�रक शैल�मा टेबलमा खाना राख्नुहुन्छ वा प्रत्येक बच्चाको प्लेटमा खाना तयार गनुर्हुन्छ, दवुै 
अवस्थामा खाना कम खेर जाओस ्भ�न थोरै प�रमाण राखेर शुरु गनुर् स्वीकार योग्य हुन्छ । खाना पयार्प्त 
प्रदान ग�रएको छ/छैन र आवश्यक परे बच्चालाई खाना खान दोस्रो प�को सहयोग उपलब्ध छक�/छैन भ�न 
अवलोकन गरेर अनुपालनको ला�ग मुल्यांकन ग�रन्छ । बच्चाहरूले आफै खाना �नकालेर खान्छन वा  
अनुरोधमा अरुको मद्दत पाउछन भन्ने कुराको आधारमा यो ग�रन्छ |   

 
 बाल-बच्चाहरूलाई खाना खानको ला�ग कर नगनुर्होस। अनुसन्धानले यो बताउँछ �क बालबा�लकाहरूलाई उनीहरू 

आफैले ईच्छा गरे अनुसार खाना छनौटगनर् �दईयो भने उनीहरुको प�छल्ला जीवनमा खूवाई-�वकार (eating 

disorders) को सम्भावनामा कमी हुन्छ। खाना छनौट गन� कुराले स्वस्थ खाने बानीको �वकास गछर्। 
वयस्कहरूले खाना वा नाश्ताको ला�ग कुन चीज वा खानेकुरा छनौट गन� भ�न �नधार्रण गछर्न।् यी चीजहरू 
टेबुलमा रा�खन्छ । बच्चाहरूले कुन खाना प�हले खाने र क�त खाने भन्ने कुरा �नधार्रण गनर् सक्छन।् 

 
 लाइसेन्स अनुम�तपत्र �दइएको FCCHs को ला�ग मात्र: भोजन र नाश्तालाई फरक प्रकारले व्यवहार ग�रन्छ। 

भोजन प्राथ�मक कुरा हो जस्तै पानीको आपू�तर् स्तर र अन्य भोजन तैयार�को मापदण्डको ला�ग मंजूर�/अनुम�त 

�दइएको हुन्छ। लाइसेन्स अनुम�तपत्र �दइएको एफसीसीएच (FCCH) ले भोजन तयार गनर् सक्छ र य�द सक्छ 

भने क�तवटा भोजन तयार गनर् सक्छ भ�न लाइस��सगं �फल्ड �वशेष�हरूले प्रारिम्भक इजाजतपत्र प्र�क्रयाको 

समयमा भमर्न्ट प्राकृ�तक संसाधन एजेन्सीको अनुम�तहरुको समी�ा र �नधार्रण गदर्छन । 

   अनुमोदन भोजनको ला�ग �व�शष्ट छ। (Approval is specific to meals). 

• भोजन मा तीन दे�ख पाँच खाना समूहहरू हुन अ�नवायर् छ। यो कुरा �बहानको बे्रकफाष्ट, �दउसोको 

खाना वा  बेलुक�को खाना आ�दमा �नभर्र गदर्छ |   

• खाजा/नश्तामा किम्तमा दईु खाना समूहका खानाहरु अ�नवायर् हुनुपछर्। खाजा/नश्तामा भमर्न्ट प्राकृ�तक 

संसाधन एजेन्सी र/वा सीडीडीको अनुम�त �बना नै साईटमै तयारगनर् स�कन्छ    

 य�द एफसीसीएच (FCCH) साइटमा खाना तयार गनर् अनुमोदन ग�रएको छैन भने, एफसीसीएच (FCCH) ले 

अन्य स्थानमा तयार ग�रएको भोजन ल्याउन र सेवागनर् सक्छ ।  
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• बच्चाहरूलाई कर-कापले खान लगाउने कुराको उदाहरणहरूमा �नम्नकुराहरु समावेश छन,् जस्तै, उनीहरूलाई अझै 
क�त गास खानकुेरा खानुपछर् भ�न भन्नु; उनीहरुले प�हला द�ह खानुपछर् र त्यसप�छ मात्र स्याउ खान सक्छन भ�न 
भन्नु, वा घर�-घर� एउटै्ट कुरा जस्तै "के �त�म बढ� खाना खान चाहानौ?" भनी धेरै चो�ट सोध्नु, वा "�तमीले केह� कुरा 
प�न खाएका छैन�, भोक लागेको छैन"? आ�द  

• बच्चाहरूलाई धेरै कर-कापले खान लगाउने कुराको उदाहरणहरूमा �नम्नकुराहरु समावेश छन,् जस्तै, बच्चालाई 

शार��रक रुपमै खाना जबजर्स्ती मुखमा को�च�दनु, उनीहरुले धेरै खाना नखाए सम्म टेबल छोड्न नपाउने, वा उनीहरुले 

खान नसकेर बाँक� रहेको त्यह� खानेकुरा अक� भोजनको समयमा खान �दन ेजब अरु बच्चाहरुले अक�  खानेकुरा छनौट 

गनर् पाउछन । 
 

स्रोतहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट एजेन्सी अफ एजुकेशन, सीएसीएफपी बारे जानकार� (Vermont Agency of Education, CACFP information): 
http://education.vermont.gov/student-support/nutrition/child-and-adult-care-food 

 अ�त�रक्त जानकार�को ला�ग यस मागर्�नद�शन पुिस्तकाको उप-शीषर्क 5.10.2.3 अन्तगर्त, खाद्य भण्डारण,  उप-शीषर्क 
5.10.2.4 अन्तगर्त, खाद्य सुर�ा र उप-शीषर्क 5.11.6 अन्तगर्त, �शशु पोषण हेनुहोस । 

 

�शश-ुपोषण (5.11.6 उप-�शषर्क) Infant Nutrition 
 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
 

�शशुको पोषण र भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गनर् “क्यु खानपान” (मांग अनुसार खुवाउने) उत्तम तर�का हो। यसले 
�शशुलाई तत्काल प्र�त�क्रया प्रदान गदर्छ,  जसले उसको भरोसा र सुर�ा सु�निश्चत गनर् मदद गदर्छ। “क्यु खानपान”ले 
बच्चाहरुलाई आफ्नो शर�रलाई सुन्न, भोकाएको र अघाएको प�हचानगनर् मद्दत गदर्छ। यसले �शशुलाई आत्म-�नयमनको �वकास 
गनर् र जीवन-पयर्न्त स्वस्थ खाने बानीको प्रवदर्नगनर् (बढाउन) मद्दत गदर्छ। कुनै प�रवारहरुले आफ्ना �शशुहरूलाई �नधार्�रत 
ता�लका अनुसर खानपान गराउन छनौट गछर्न।् 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  
नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 
   बच्चाको खाना खोलेको 36 घण्टा �भत्र प्रयोग ग�र सक्नुहोस वा फ्याँक� �दनुहोस। य�द खाएर बाँक� रहेको खाना घरमा 

पठाइन्छ भने, यसले आफ्ना छोराछोर�हरूले क�त खाना खान्छन र कस्तो प्राथ�मकता खाना खान्छन भ�न जान्न 
आमाबाबुलाई मद्दत गदर्छ | य�द बच्चालाई सीधा जारबाट खाना खुवाईन्छ भने,  स्वास्थ्य सावधानी र जीवाणु 
(bacterial) �वकसीत हुनसक्ने कारणले, बाँ�क रहेको खाना घरमा पुन:प्रयोग गनर् स�कँदैन |  

 स्तनपान गराउने आमाहरु र म�हला कमर्चार�हरुलाई आमाको दधु पम्प ग�र �नकालेर �फ्रजमा भण्डारण गनर् अनुम�त 
�दनुहोस|  

   आमाहरूले दधु राख्नको ला�ग आफ्नै भाँडा र बोतलहरू प्रदान गनुर्पदर्छ, त्यसमा स्पष्ट रूपमा �तनीहरूको नाम र �म�त 
लेबल ग�रएको हुनुपछर् (�नयम 5.11.6.5) । य�द नाम र �म�तसँग लेबल ग�रएको छैन भने, तपाइँ (वा कमर्चार�) ले 
�फ्रजमा राख्नु अ�घ बोतल/कन्टेनरमा लेबल लगाउनु पदर्छ । य�द एउटा आमाको दधु भुलेर अकार्को बच्चालाई 
ख्वाएमा वा एक खाले फमूर्ला �दनुपन� बच्चालाई अक� खाले फमुर्ला परेमा उनीहरुलाई संक्रमणको सम्भा�वत जो�खम 
जस्तै स्वास्थ्य जो�खमहरू हुनसक्छ | 

 स्वास्थ्य लाभको ला�ग स्तनपान असल हुन ेकारणले, तपाई (र कमर्चार�)ले स्तनपानको ला�ग आमाहरूलाई सधै 
प्रोत्साहन र सहयोग गनुर्पछर् (�नयम 4.6)। सबै स्तन दधूको उपयोग गदार् “�शशु स्तनपान सहयोग र लाइसेिन्संग 
�नयमहरुलाई पालना गरेको कुरा सु�निश्चत गनुर्होस ्। 
• तपा� (वा कमर्चार�) ले आमाको दधु प्राप्त गरेको �म�त लेखरे रेकडर् गनुर्होस।्  

http://education.vermont.gov/student-support/nutrition/child-and-adult-care-food
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• य�द एउटा �शशुलाई �दईएको बोतलको दधु उसले पुरै खान सकेन भने, त्यो बोतल छुटै राख्नुहोस र 
त्यसलाई त्यस लगतै प�छको समय (दोश्रो घडी) मा खुवाउनुहोस ् (�नयम 5.11.6.8) । एक घण्टा 
�बतीसक्दा प�न �शशुले त्यो बोतलको दधु समाप्त गरेको छैन भने, त्यसलाई अलग गनुर्होस | अलग 
ग�रएको खान न�मल्ने दधु बच्चासँगै घर पठाउनको ला�ग पुन: �फ्रजमा राख्नुहोस । जब प्रयोग ग�र बाँक� 
रहेको खान न�मल्ने दधु घर पठाइन्छ, स्पष्ट रूपमा प्रयोग ग�रएको भ�न लेबल लगाउनुहोस।् खान 
न�मल्ने दधुलाई फ� क��दनुहोस,् य�द आमाबाबुले �बशेष ग�र अनुरोध गरेका वा मन्जुर� �दएकाछन ्भने।  
प्रयोग ग�रएको दधू स्वास्थ्यको दृिष्टकोले जो�खम हुन्छ जस्तै जीवाणु (bacterial) को व�ृद्ध भएको 
हुनसक्छ। 

• य�द कुनै �शशुले दधुको खाने मात्रा कम गरेको छभने,  बोतलबाट अ�लकता स्तन-दधू अक� सफा बोतलमा 
सानुर्होस। बोतलमा बाँक� रहेको दधु पुन: �फ्रजमा राख्नुहोस, र अक� पटक �शशु खानको ला�ग तयार भए 
पछ� यसको प्रयोग गनुर्होस।् 

• प्रयोग नग�रएका बोतलको दधू वा फमूर्ला �फ्रजमा राखेको 48 घन्टा पछ� फ्याँक� �दनुहोस।् 
फ्याँक्नको ला�ग यो  बच्चासँगै घर पठाई �दनुहोस।् उदाहरणका ला�ग, कुनै आमाको स्तन-दधू प्राप्त 
ग�रयो र त्यह� �दनमा त्यसको प्रयोग ग�रएन भने,  त्यो �दनको अन्त्यमा आमाबाबुले पुन:�फ्रजमा 
राख्नको ला�ग त्यो घर पठाई�दन स�कन्छ। पुरानो �म�त  भएको आमाको दधु वा फमूर्ला अगाडी 
वा प�हले प्रयोग गनुर्होस।् य�द स्तनपान गन� �शशुको खानेमात्रामा कमी आएको कारण अ�त�रक्त 
दधु जम्मा भहेको प्रयोग नग�रएको दधु �फ्रजरमा राख्नको ला�ग �वचार गनुर्होस ्। प्रयोग नग�रएका 
दधुलाई फ� क��दनुहोस ्य�द आमाबाबुले �बशेष मन्जुर� �दएकाछन ्भने ।  

• दईु हप्तासम्म प्रयोग नग�रएका, �फ्रजरमा जमेर रहेका, स्तन-दधूलाई फ्याँक्नको ला�ग बच्चासंगै घर 
पठाई�दनुहोस।् �फ्रजरमा जमेर रहेका स्तन-दधूमा �म�तहरू लेखेर �नगरानी गनुर्होस ्र यसलाई घर 
पठाई�दनुहोस ्वा दईु-हप्ताको म्याद अ�घनै यसको प्रयोग गनुर्होस।् 

 
एफसीसीपी (र कमर्चार�) को िजम्मेवार�हरू (FCCP and Staff Responsibilities) 
 
 भद्र, धैयर्, संवेदनशील, र आश्वस्त हुनुहोस।् �शशु-खानपानको ला�ग �सधै उ�चत प्र�त�क्रया �दनुहोस।् भोक लागेको 

संकेतको रुपमा �शशुको रुवाईको ला�ग प्रती�ा नगनुर्होस ्| �शशु रोइरहेको कुराले साकें�तक (क्यू)-खानपान 
छुटेको संकेत देखाउन सक्छ। 

 
 कुनै आमाबाबुले उनीहरूको �शशुले भोक लागेको ल�ण देखाएपछ� मात्र खाना खुवाउन ला�ग अनुरोध गदर्छन,् र 

अरुहरुले  उनीहरूको �शशुलाई समय-ता�लका खाना खुवाउन अनुरोध गदर्छन।् �शशुहरुले भोक लागेमा वा खाना 
खान तयार भएमा, मुख खोल्ने, दधु चुसेको जस्तै आवाज �नकाल्ने,  जथाभावी हातहरु हल्लाउने, आ�द जस्ता 
सांके�तक �चन्हहरु तपाइँ (र/वा कमर्चार�) लाई �दन्छन। दधु खाँदै गदार् �नप्पल वा बोतलबाट मूख हटाउन 
खोज्ने, वरपरको प�रवेशमा ध्यान �दने, मुख बन्द राख्ने र "अँह" भन्ने �चन्हहरु बच्चाहरु अघाएका छन भन्ने 
संकेतहरू हुन ्|  
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 य�द �शशुहरूलाई समय-ता�लका अनुसार खुवाईन्छ र कमर्चार�हरुले �शशुको समय-ता�लकामा समायोजन गनर् 

आवश्यक छ भन्ने संकेत देख्छन भने, उनीहरुले आमाबाबुलाई यो जानकार� गराउनुको साथै आमाबाबुसंग 
�मलेर �शशुको बढ्दो आवश्यकताहरु पूरागनर् समय-ता�लकामा समायोजन गनुर्पछर् । 

 वयस्क-बालबा�लका सु-सम्बन्धको ला�ग, �शशुलाई बोतलबाट दधु चुसाउदा सध� समाउनु पछर् , य�द �शशुहरूले 
आफ्नो बोतल आफै समात्न सक्दैनन भने. मुस्कुराउँदै, कुरा गद� र गीत गाउदै �शशुसँग सलंग्न हुनुहोस।् 
बोतललाई हातले नसमाई के�ह कुरामा अडाएर क�हल्यै प�न दधु नाचुसाउनु होस ्(Never prop bottles), 
�कनक� यसले खोक�लाग्न र घाँट�मा अड्�कन, कान पाक्न (ओ�टट�स �म�डया), दाँतको समस्या, बोल्नमा 
समस्या, र मनोवै�ा�नक समस्याहरू जस्ता �दघर्काल�न स्वास्थ्य समस्या �नम्त्याउन सक्छ | जब 
�शशुहरु आफ्नो दधुको बोतल आफै समातरे खान सक्छ, उनीहरुलाई बोतल समाउन सहयोग गनुर् पद�न 
तर उनीहरुको शर�रलाई अ�डनको ला�ग मुस्कुराउँदै, कुरा गद� र गीत गाउदै मद्दत गनर् �शफा�रस ग�रन्छ | 
उनलाई पकड र मुस्कान को ला�ग �सफा�रश छ, कुरा गनर् को ला�ग, र उन संग गाओ। यसले �नरन्तर 
वयस्क-बालबा�लका सु-सम्बन्धलाई कायम राख्ने अवसर प्रदान गछर्। 

 �शशुहरु कोक्रोमा हँुदा, उ�भदा, �हड्दा, वा यताउता दौ�डदा बोतल बोक्न अनुम�त न�दनुहोस ्|  

 भोकाएको �शशुलाई चुस्ने प्या�सफायर  (pacifier) न�दनुहोस।् �शशुहरूलाई प�हला खाना चा�हन्छ। तथा�प, 

त्यहाँ कुनै समय हुन्छ जब �शशुहरुलाई खाना खुवाउनको सट्टा एउटा एक चुस्ने प्या�सफायर  �दएर भुलाउन 
स�कन्छ | य�द �शशु भोको छ भने, लामो समयसम्म एक चुस्ने प्या�सफायर  भुलाउन स�कन्न । चुस्ने 
प्या�सफायर को प्रयोग धेरै गनुर्हुदैन �कन�क �तनीहरूले �दघर्काल�न दन्त समस्याहरू उब्जाउन सक्छन।् 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 भमर्न्ट स्वास्थ्य �वभागको (Vermont Department of Health) वेबसाइटमा स्तनपान सम्बिन्ध थुप्र ैस्रोतहरू 
उपलब्ध छन: http://www.healthvermont.gov/breastfeeding 

 हाम्रो बालबा�लकाको हेरचाह (Caring for Our Children) संग �शशुहरुको ला�ग पोषणबारे थप �नद�शनहरु 
उपलब्ध छन:्  http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.8 
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.2 

 अमे�रकन एकेडमीको बालबा�लका स्तनपानबारे प्रायः सो�धने प्रश्नहरू: American Academy of Pediatrics 
Frequently Asked Questions on breastfeeding: 
https://www2.aaपेजorg/breastfeeding/faqsBreastfeeding.html 

 अ�त�रक्त जानकार�को ला�ग यस मागर्�नद�शन पुिस्तकाको उप-शीषर्क 5.10.2.3 अन्तगर्त, खाद्य भण्डारण, उप-
शीषर्क 5.10.2.4 अन्तगर्त, खाद्य सुर�ा र उप-शीषर्क 5.11.2 अन्तगर्त, भोजन र नाश्ताहरूको पोषण सामग्री 
हेनुहोस । 

http://www.healthvermont.gov/breastfeeding
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.8
http://cfoc.nrckids.org/StandardView/4.3.1.2
https://www2.aap.org/breastfeeding/faqsBreastfeeding.html
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एफसीसीएच सेक्शन 6 - �श�ण र �सकाई ( Teaching and Learning) 
 
सेक्शन 6 ले �वकासशील उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउँदै बच्चाहरुसंग स्वस्थ सम्बन्ध �नमार्ण गनर्को ला�ग ध्यान 
क� �द्रत गदर्छ। जब तपा�ले व्यिक्तको �मता र समूहको आकारको आवश्यकताहरूलाई �वचार गनुर्हुन्छ, यसले स्वस्थ 
सम्बन्धहरूको सम्भावनालाई  झन व�ृद्ध गछर् ; जब त्यहाँ सा�मप्य �नगरानी हुन्छ; र जब तपा� र तपा�को कमर्चार�हरुले 
सकारात्मक मागर्�नद�शन रणनी�तको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ। |  �नय�मत कायर्-ता�लका र �दनचयार्हरुसंगै �नय�मत रूपमा 
बाह्य खेलकुद अवसरहरुको ला�ग जोड �दईनुपछर् | उपयुक्त �वकासशील अभ्यासहरूमा �नम्न कुराहरु समावेश छन,् जस्तै:  
गुणस्तर अन्तर�क्रया, आशयपूणर् सीकाईको  अनुभव, र सबै बच्चाहरूको व�ृद्ध-�वकासको अवलोकन प्रणाल�हरू, मूल्याङ्कन र 
अ�भलेख राख्ने कुरा आ�द समावेश छन ्। 
 

6.1: �वकास ग�त�व�धहरुका कायर्क्रम (पाठ्यक्रम) �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
Program of Developmental Activities (Curriculum) 

 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 

युवा बालबा�लकाको हेरचाह र �श�ाको योजना र कायार्न्वयनको ला�ग बालबा�लका �वकास �सद्धान्तहरू र �वकासका 
ला�ग उपयुक्त अनुभवहरू बुझ्न जरुर� हुन्छ। यसमा �भत्री र र बाह्य ग�त�व�धहरूको सन्तुलन प्रदानगनर्को ला�ग 
कायर्क्रम ता�लका र �दनचयार्हरूको योजना बनाउँनु;  व�ृद्ध-�वकासको  अवलोकन र अ�भलेख राख्नु; व्यिक्तगत 
आवश्यकताहरु पुरागनुर्;  र सहयोगी �क्रयाकलापमा संलग्न हुनु आ�द कुराहरु समावेश हुन्छन ्। 

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

बाह्य खेलकूदको अवसरहरू (उप-शीषर्क 6.1.2) Outdoor Play Opportunities  

 बा�हर खेल्नु बच्चाहरूको शर�र र �दमागलाई स्वस्थ तवरले अभ्यास र �वकासगन� एक राम्रो त�रका हो | । 
मागर्�नद�शनहरुले अत्य�धक मौसमको ला�ग मद्दत गदर्छ, जस्तै, उच्च गम� र आद्रता, खतरनाक चीसो हावा-चक्र वा 
द�ुषत-वायुको ला�ग सावधानी आ�द । मागर्�नद�शनहरुले तलका स्रोतहरूमा मौसम-चाटर्को प्रयोग समावेश गदर्छ, 
जस्तै,  जाडोयाममा बच्चाहरूको ला�ग अ�त�रक्त न्यानो कपडाहरू उपलब्ध गराउँनु, वा गम� मौसममा छाया 
प्रदानगनुर् आ�द । 

 प�हलो चरणमा, बच्चाहरूले ठ�क लुगा लगाएका छन ्�क छैनन, छायामा पहँुच छ �क छैन, र आवश्यक रूपमा पानी 
खानको ला�ग बे्रक टाईमहरू छन ्�क छैनन �नक्य�ल गनुर्होस।् अक� चरणमा, बच्चाहरूले यो मौसम 
प�रिस्थ�तहरूलाई कसर� सहदै (ह्यान्डल गद�) छन ्भनेर हेनुर्होस।् के बच्चाहरु �चसोको कारण कठान्ग्रीएको 
(तुषारदंश) ल�ण देखाएका, गम� मौसममा सुस्त भएका, वा स्वास फेनर् गारो वा चुनौती भएको त छैन? यी 
संकेतहरू जसको ला�ग अ�त�रक्त कायर्को आवश्यकता पदर्छ, जस्तै,  पानीको ला�ग एउटा बे्रक �लनुहोस,् 

कपडाहरुको तहहरु थप्नुहोस, कपडाहरुको तहहरु हटाउनुहोस,् छाया खोज्नुहोस ्वा योजना गरेको भन्दा अ�घनै 
घर�भत्र फकार्उनुहोस।् बच्चाहरूलाई सुर��त राख्नको ला�ग बालबा�लकाको अवलोकनगनुर् उत्तम उपाय हो 
(�वशेषग�र जब बच्चाहरुलाई दम जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु छनभने)| केह� एफसीसीपी (FCCP)हरुले मौसमको 
अवस्था र सावधानी बुझ्नको ला�ग मौसम सम्बिन्ध जानकार�हरु च्यानल वा रे�डयोको प्रयोग गदर्छन ्जसले 
बच्चाहरूको हेरचाहमा प्रत्य� प्रभाव पानर्सक्छ । 

 

से 
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ता�लकाहरू र �दनचयार्हरू (उप-शीषर्क 6.1.3) Schedules and Routines  

 दवुै दतार् ग�रएको र लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीपी (FCCP) हरूले �नय�मत ता�लका र �दनचयार्को �वकास, 
दस्तावेज र कायर्क्रम कायार्न्वयन गनर् आवश्यक छ। 
 दतार् ग�रएको एफसीसीपी (FCCP) को  यो ता�लका भएको र आमाबाबुलाई संचार गरेको प�न हुनुपछर्। यद्य�प, यो 
पोस्ट गनर् आवश्यक छैन। 

 
�खलौनाहरू, उपकरणहरू, र �सकाइने सामग्री (घर�भत्र र बा�हर) उप-शीषर्क 6.1.4.1  

 बच्चाहरु प्राय: एकैखाले �खलौना वा सामग्रीहरु प्रयोग गरेर आनन्द �लन्छन।् त्यसैले धेरै साना बालबच्चाहरुको 
ला�ग एकैखाले �खलौनाहरु धेरै संख्यामा �लनुहोस ्ताक� बच्चाहरु सघंषर् नगरुन ।  

 जब बच्चाहरु अ�ल ठुला हुन्छन, अ�ल सी�मत सख्यामा �खलौना वा सामग्रीहरु �दएर उनीहरूलाई एक-अकार्मा 
बाढन/साझदेार� गनर् सहयोग गनुर्होस ्। यसको उद्देश्य आफ्नो पालो पखर्ने, सामग्री अरुलाई �दने, अरुलाई आफ्नो पालो 
अनुरोध गन� जस्ता सामािजक बानी अथवा शीपको �वकास गनर् सहयोग गनुर् हो । यी शीपहरुको ला�ग नमूना 
बान्नुहोस, बच्चालाई पख�दै गदार् वकैिल्पक �क्रयाकलापको ला�ग सल्लाह-सुझाव �दएर को�चगं गनुर्होस,् र उनीहरुको 
�वकासको ला�ग सहयोग गनुर्होस।् 

 

�वकासशील उपयुक्त अनुभव (उप-�शषर्क 6.1.4.2) Developmentally Appropriate Experiences  

 उप-शीषर्क 6 6.1.4.2 को �नयमहरू, भमर्न्ट प्रारिम्भक अध्ययन मान्यता (Vermont Early Learning Standards) भाषा र 
अवधारणालाई मोडले मानेर बनाईएको छ । तपाई र तपाईको कमर्चार�, जसले भमर्न्ट अल� ल�न�ग मान्यता (Vermont 

Early Learning Standards) ता�लम �लनुहुन्छ, एफसीसीएच (FCCH) �व�नयमहरूको अनुपालनगन� बारे थप जानकार� 
याँहाले थाहा पाउनु हुनेछ । 

  बच्चाको उमेर र �मता अनुसार स्व-हेर�वचार �दनचयार् ता�लकाहरु लागू गनुर्होस।् साना बालबा�लकाहरुलाई हात 
घुन र लुगा फेनर् थप सहयोग चा�हन्छ| 

  �व�भन्न उमेर र �मता भएका बालबा�लकाहरूलाई उनीहरूको �वकास स्तर सुहाउदो �सकाईका अनुभवहरू आवश्यक 
पछर् | य�द पूवर्-योग्य पूवर्-�कन्डरगाटर्न कायर्क्रमका यी �नयमहरूलाई गैर-अनुपालनको दोष लगाईन्छ भन,े �तनीहरू 
यो कुरामा सजग हुनु पछर् �क लाईस��सगं कमर्चार�ले पूवर्-योग्य पूवर्-�कन्डरगाटर्न म�नटरहरूलाई यो गैर-अनुपालनबारे 
�रपोटर् गनर् बाध्य छन।् यो �रपोटर्ले पूवर्-योग्य पूवर्-�कन्डरगाटर्नको िस्थ�तलाई असर पानर् सक्छ। 

  भमर्न्ट लाइसेिन्संग �नयमहरूले सेन्सर� (सम्वेदनात्मक) खेलमा खानेकुराको प्रयोगगनर् अनुम�त �दन्छ। के�ह 
मान्यता प्राप्त संगठनहरू, जस्तै रािष्ट्रय साना बाल-बा�लका �श�ा एसो�सएसन National Association for the 

Education of Young Children (NAEYC) ले सेन्सर� (सम्वेदनात्मक) खेलमा खानेकुराको प्रयोगगनर् अनुम�त 
�ददैन। सेन्सर� (सम्वेदनात्मक) खेलमा गैर-खाद्य वस्तुहरू प�न समावेश गनर् स�कन्छ। दवैु खाले अभ्यासहरु 
लाइसेिन्संग अनुमतीपत्र �नयमहरूसंग अनुपालन (complies) हुनुपछर् । 

 सेन्सर� (सम्वेदनात्मक) खेल रमाईलो ग�र �सक्न ेएक त�रका हो। यहाँ के�ह �वचारहरू छन ्यस| यसकालागी के�ह 
�वचारहरु �नम्न प्रकार छन:  

• बालुवा, पानी, माटो, घरको बनाएको खल्ने �पठो (playdough), चामल, पास्ता, प्याकेट राख्न ेबदाम, �चनी वा नुन, 

काठको धुलो, प्वाख, ढंुगाहरू (�व�भन्न आकार, वजन, र बनावट भएका), पराल, माटो स�हतको दबुो/घाँस, पातहरू, 

सल्लाको कोन (cones), �हऊ, बरफको क्युब आ�द समावेश गनुर्होस ्।  

• �व�भन्न प्रकारको उपकरण/सामग्रीहरू प�र�चत गराउनुहोस:् जस्तै ट्रकहरू, बेल्चाहरु, जनावरहरू, ट्याबहरू, र �व�भन्न 
आकारका काठहरू आ�द | 

केवल लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीपी (FCCP): दै�नक �ल�खत ता�लका बनाउनु र पोष्टगनुर् आवश्यक छ (�नयम 6.1.3.2)  
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• कुनै �बषयगत/ theme भएको सेन्सर� (सम्वेदनात्मक) खेल खेल्न प्रस्ताव गनुर्होस:् उनीहरूको सेन्सर खेल 

प्रस्ताव गनुर्होस:् �व�भन्न प्रकारका काठका ब्लकहरू र �व�भन्न प्रकारका सामानहरू, �व�भन्न प्रकारका 
क� चीहरू र �व�भन्न आकारका पेपर/म्यागिजनहरु, कपडाहरू र �सलाई सामाग्रीहरु आ�द | 

• ओब्लेक (�पठोको बाक्लो झोल) बनाउनुहोस ्: 1 कप पानी र 1.5-2 कपको मकै स्टाचर् (�बकल्पमा, खानामा 
राख्ने रंग)  

• धार भएको बोतलमा स्पे्र पेन्ट; 

• सुँघ्ने भाँडा (जार) हरू प�र�चत गराउनुहोस;् 

• �व�भन्न आकारहरूको घर बनाईएको ड्रमहरु समावेश गनुर्होस ्र �व�भन्न प्रकारको ढांचाहरू प्रयोग गनुर्होस;् 

• साबुन र पानी र �व�भन्न बबल (�फंज) बनाउने वस्तुहरू थप्नुहोस;् र  

• �व�भन्न सामग्रीबाट घरमा बनाएको पेन्ट-ब्रशको प्रयोग गनुर्होस,् जस्तै: प्वाँखहरु, रबर ब्यान्ड, र कपडाको 
झुरा आ�द । 

 
दृश्य सामग्री (िस्क्रन) समय सीमा (उप-�शषर्क 6.1.4.4) Screen Time Limitations 

 दृश्य सामग्री समय भनेको ट्याब्लेट्स वा आइप्याडहरूवा कुनै अन्य प्रकारको इलेक्ट्रो�नक उपकरणको प्रयोग 
गर� चल�चत्र/�फल्महरू वा टे�ल�भजन हेनुर् हो।  
• �नयम 6.1.4.4.1 ले, दईुवषर् भन्दा कम उमेरका बालबा�लकाहरूलाई दृश्य सामग्री (स्क्र�न) समयको ला�ग 

अनुम�त �दद�न। अमे�रक� बालबा�लका एकाडमी /American Academy of Pediatrics (2016) ले दृश्य 
सामग्री समयको ला�ग �सफा�रसहरू प्रदान गदर्छ जसले यी �नयमहरूलाई समथर्न गदर्छन | Rule  

• ह्यान्ड-अन-प्ले र प्रयोगात्मक �श�ा बच्चाहरूलाई �सक्नको लागी सबैभन्दा �वकासशील उपयुक्त र 
आकषर्क तर�का हो। धेरै बालबा�लकाहरु तपाइँको एफसीसीएच (FCCH) को समय भन्दा अ�घ र पछ� 
दृश्य सामग्री (स्क्र�न) समयमा व्यस्त हुन्छन ्त्यसैले जब उनीहरू एफसीसीएचमा  हुन्छन उनीहरुको 
दृश्य सामग्री (स्क्र�न) समय सी�मत गन� �नयमहरू बनाउनुहोस।्  

 
  �नयम 6.1.4.4.5 अनुसार बच्चाहरूको समूहको ला�ग ३० �मनेट भन्दा बढ� दृश्य सामग्री (स्क्र�न) समय 

हुन हुदैन| �नयम 6.1.4.4.2  र �नयम 6.1.4.4.5 ले दईु �वकल्पहरु प्रदान गदर्छ। 

• प�हलो �वकल्प: म�हनाको एक पटक मनोरञ्जनको ला�ग २ घण्टा सम्मको चल�चत्र हेनुर्होस।् यो �वकल्प 
प्रायः पानी परेको �दनमा, छु�ट्टको समयमा वा आफ्नो ल� परुा गरेकोमा पुरस्कार स्वरूप बच्चाहरुलाई 
प्रदान गनर् स�कन्छ | 

• दोस्रो �वकल्प: शै��क सामग्रीहरु हेनुर्होस ्जसको दृश्य सामग्री (स्क्र�न) समय प्र�त �दन ३० �मनेट भन्दा 
बढ� हुनु हुदैन। य�द दृश्य सामग्री समय व्यिक्तगत रुपमा प्रदान ग�रन्छ भने, प्रत्येक बच्चालाई पालै-
पालो ३० �मनेट समय सीमा लागू ग�रनु पछर् । य�द दृश्य सामग्री समय समूहको ला�ग हो भने 
समूहलाई प�न ३० �मनेट समय सीमा लाग ूहुन्छ | 
 

 य�द कुनै �दन बच्चाहरुले समूहमा 30 �मनेटको दृश्य सामग्री समय उपयोग ग�रसकेका छन ्भने, त्यह� �दनमा 
बच्चाहरुलाई अ�त�रक्त व्यिक्तगत दृश्य सामग्री समय प्रदान गनर् स�कने छैन । 
यस �नयमका अपवादमा 1) जब स्कूलजाने उमेरका बच्चाहरूलाई गहृकायर् र स्कूल प�रयोजनाहरू पूरागनर्को 

ला�ग दृश्य सामग्री प्रयोग गनर् आवश्यक छ भने, र 2) �वशषे आवश्यकता भएका बच्चाहरूको ला�ग प्र�व�ध 
प्रयोग ग�र उनीहरुको व्यिक्तगत आवश्यकताहरू पूरागनर् मद्दतको ला�ग, य�द �नज बच्चाको तीनवटा शै��क 
�वकास योजनाहरुहरु मध्ये कुनै एकमा यसको व्यवस्था ग�रएको छ भने। 
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लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच मात्र: �श�ण र �सकाई अवसरहरु  (6.1.5 उप-�शषर्क) 

Teaching and Learning Opportunities 
  24 म�हना भन्दा कम उमेरका बालबा�लकाहरू �छटो �वकास भईरहेको र धेरै नयाँ कौशलता 
(शीप) हरू �सक्दै हुन्छन। 24 म�हना �भत्रका बालबा�लकाको व्यिक्तगत योजनाले धेरै प्रकारका 
स्वरूपहरु �लन सक्छन ्(�नयम 6.1.5.1.1)। यो योजना दै�नक रुपमा खानपान, सुताई, र 
डायप�रगं गन� जस्ता �क्रयाकलापको �ल�खत �रकडर् राख्ने हुनसक्छ | यो बच्चाको �दनभ�रको वा 
हप्ताभ�रको हाइलाइट (मूख्य कुराहरु) को रेकडर् प�न हुनसक्छ। योजनाको उद्देश्य बालबा�लकाको 
वतर्मान �वकास स्तरको समी�ा गनुर् र आगामी ल�यको ला�ग योजना तजुर्मा गनर् हो। योजना 
कायार्न्वयनमा �नम्नक कुराहरु समावेश हुनसक्छ, जस्तै, बच्चाहरुको खेलौना उनीहरुको 
पहँुचबाट अ�ल टाडा राखेर उनीहरुलाई बामे सद�, झक� नमान्ने ग�र, त्यो �लनको ला�ग 
प्रोत्साहन �दनु आ�द | आमाबाबुलाई बच्चाको व�ृद्ध र �वकास बुझाउनको ला�ग उनीहरुसंग 
साझदेार�तामा बच्चाहरूको योजनाहरू अध्याव�धक गनुर्होस।् 

   सबै बालबा�लकाको हेरचाहको �नरन्तरता महत्त्वपूणर् छ:  

• जब बच्चाहरू �नय�मत रुपमा उह� हेरचाहकतार्हरु (caregivers) को साथमा हुन्छन,् यसले 
एक �वश्वसनीय सम्बन्ध बनाउँछ; बच्चाको ला�ग मनमा आफनत्वको भावना जगाउछ; र 
आमाबाबुसँग राम्रो कुराकानीको ला�ग बातावरण प्रदान गदर्छ । 

• �नय�मत बच्चाहरुसंगको सम्बन्धलाई अझै सा�मप्य बनाउछ । ब�लयो सा�मप्य सम्बन्धले 
बालबा�लकाको �वकासलाई मात्र सुधार पुयार्उँदैन, यसले बच्चाहरूलाई सुर��त महसुस गन� 
अवस्था प�न प्रदान गदर्छ। सा�मप्य सम्बन्धले सामािजक भावनात्मक �वकासको ला�ग 
सहयोग गदर्छ र समस्याग्रस्त व्यवहारहरु घटाउँछ। �बशेष ग�र �त बच्चाहरुसंग जो आफ्नो 
जीवनमा कुनै प्रकारको आघात अनुभवबाट गुज्रेका छन, उनीहरुसंग सा�मप्यता र सम्बन्धको 
�नमार्णगनुर् अ�त आवश्यक र महत्वपूणर् हुन्छ। 
 

 अनुपालनको आकलन गदार्, लाइस��सगं अनुम�तकतार्ले कमर्चार�को एकैनाशको शैल� छ/छैन सो हेनुर्पछर् 
| जस्तै, एउटा पा�रवा�रक बाल हेरचाह सहायकले �बहान शुरु दे�ख 3 बजेसम्म, र दोस्रोले 3 बजे 
दे�ख बन्द नहुन्जेलसम्म काम गन�। अक� उदाहरण, "ए" नामको पा�रवा�रक बाल हेरचाह सहायकले 
सोमबार, बुधबार, शुक्रवार काम गन� र "बी" नामक प�रवार बाल हेरचाह सहायकले  मङ्गलबार र 
�बह�बार कामगन� | गैर-अनुपालनको सबै भन्दा सामान्य उदाहरण यो हो �क, जब �निश्चत ता�लका 
भन्दा फरक समय/स्थानमा कामगन� पा�रवा�रक हेरचाह सहायक वा वैकिल्पक व्यिक्तले प्रत्येक 
�दन वा प्रत्येक हप्ता त्यहाँ काम गदर्छ। य�द तपाइँले कुनै पदपू�तर् गद� हुनुहुन्छ भने, पदपुत� 
नगरुन्जेल यथासंभव एउटै्ट व्यिक्तलाई लगातार बैकिल्पक कमर्चार�को रुपमा चलाउनु होस ्|       

 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 मौसम सावधानी चाटर् सीडीडी वेबसाइटमा उपलब्ध छ (Weather watch chart is on CDD website): 
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety 

 �वकासशील उपयुक्त अनुभवहरूको बारेमा जानकार�को ला�ग भमर्न्ट प्रारिम्भक �श�ा मापदण्डहरू हेनुर्होस:् 
http://education.vermont.gov/student-support/early-education/vermont-early-learning- standards 

 रािस्ट्रय साना बालबा�लकाको �श�ा एसो�सएसनसंग साना बालबा�लका र प्र�व�धबारे स्रोतहरू उपलब्ध छन:् 
http://www.naeyc.org/content/technology-and-young-children 

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/health-safety
http://education.vermont.gov/student-support/early-education/vermont-early-learning-standards
http://education.vermont.gov/student-support/early-education/vermont-early-learning-standards
http://www.naeyc.org/content/technology-and-young-children


84 

 

 

6.2: स्वस्थ सम्बन्ध �नमार्ण �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
Building Healthy Relationships 

 

यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 

समूहको आकार र कमर्चार�/बाल अनुपात अ�त महत्वपूणर् छ। तपा� र तपा�को कमर्चार�लाई �वचारशील र आशयपूणर् 
अन्तर�क्रयाहरूमा संलग्न हुनको ला�ग समय चा�हन्छ। यी अन्तर�क्रयाहरूले बाल-बा�लकाहरुसँग स्वस्थ सम्बन्ध 
�नमार्ण गदर्छ। य�द कमर्चार�/बाल समूहको आकार र अनुपात उपयुक्त छ भने, बालबा�लकालाई निजकबाट �नगरानी 
गनर् र व्यिक्तगत रुपमा उनीहरुलाई  ध्यान �दन स�कन्छ । ठूला समूह र अनुपातहरु कम सकारात्मक कुराकानी र 
�वकासको प�रणामसँग सम्बिन्धत हुन्छन। ठूलो समूह र अनुपातहरुले �नम्न अवस्थाहरु उब्जाउन सक्छन, जस्तै,  
बालबा�लकाको व�ृद्ध, �वकास, र �सकाईलाई कमजोर बनाउने खालको कमजोर सा�मप्य सम्बन्धको �नमार्ण हुनु ; 
रोगहरु लाग्ने सम्भावनामा व�ृद्ध हुनु; हेरचाह प्रदान गन� क्रममा त्रु�ट र जो�खममा व�ृद्ध हुनु;  ठुलो संख्या भएको 
कारण �नगरानी राख्ने काममा चुनौतीको कारण बच्चाहरुलाई नोक्सान हुने जो�खममा व�ृद्ध हुनु आ�द|  सम्पूणर् 
वातावरणमा एक िस्थर मापदण्ड स्था�पत गनर्, सीडीडी (CDD) ले एफसीसीएच (FCCHs) को �वत्तीय सफलतामा 
सहयोग गनर् पूवर्-अविस्थत अनुपात र समूह आकार आवश्यकताहरूलाई सन्तु�लत बनाएको छ |  

 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program) 
 
अ�धकतम �मता, समूह आकार र कमर्चार� भनार् (स्टा�फंग) - दतार् भएको एफसीसीएच FCCH (�नयम 6.2.1) 
 एफसीसीएच (FCCH) मा उपिस्थत सबै बाल-बच्चाहरु र आमा-बाबु �बना (वा बच्चाको ला�ग िजम्मेवार� �लने कुनै 

अरु व्यिक्त) एफसीसीएच (FCCH) को �मता मा शा�मल छन (�नयम 6.2.1.1) । क�हले र कसर� तपाइँको 
बच्चाहरुलाई अ�धकतम �मतामा गणना ग�रन्छ भ�न बुझ्नको ला�ग �नयम 6.2.1.3 र 6.2.1.8 हेनुर्होस । 

 य�द एकजना सहकम� एफसीसीपी (FCCP)  संयुक्त ग�त�व�धको लागी तपा�को घरमा आउछन ्भने (जस्तै: बुक-
मोबाइल भ्रमण), एफसीसीपी (FCCP) संगै भ्रमणमा आएका उनका बच्चाहरुको हेरचाहको िजम्मेबार� उनकै हुनेछ,  
र ती बच्चाहरू तपा�को एफसीसीएच (FCCH) को बच्चाहरूसंग गणना ग�रदैनन ्। 

 कमर्चार� सदस्यहरुका छोराछोर� प�न �वधाथ� सख्या (�मता) मा ग�नन्छन, र कमर्चार�/बाल अनुपातमा गणना 
ग�रन्छ । FCCP हरूले क�हलेक�हँ  �वशेष कायक्रर् मको आयोजना गछर्न जहाँ आमाबाबुले अरू छोराछोर� 
(siblings) प�न ल्याउँछन।् यस्तो अवस्थामा, ती अन्य भाइ-ब�हनीहरु �वधाथ� सख्या (�मता) वा कमर्चार�/बाल 
अनुपातमा गणना ग�रदैन  य�द आमाबाबुले अन्य छोराछोर�को हेरचाह गछर्न भने,  र यो "अ-�वकषर्ण 
�व�नयमन- no distraction regulation" अनुसार तपाई (वा कमर्चार�) प्र�त यसले �वकषर्ण (distraction)  गन� 
छैन (�नयम 5.10 .1.15) 

 त्यो �नयम जसले �वद्यालय उमेरमा बच्चाहरू जसलाई �दनहँु चार घण्टा भन्दा कम हेर�वचार गनर्को ला�ग 
�स�मत गछर् , त्यसलाई हटाईनु पदर्छ।  
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दतार् ग�रएको एफसीसीएच चाटर् र �नयम (Registered FCCH Charts and Rules) 
 चाटर्हरूलाई बाँया दे�ख दाया ँतफर्  पढ्नुहोस।् एफसीसीएच FCCH �नयमावल�मा चाटर्हरु पढ्दा, याद गनुर्होस ्�क य�द 

चाटर्मा संयोजन छैन भने, यो �वकल्प होइन। 
  दईुवटा चाटर्हरु दतार्भएका एफसीसीएच FCCH मा लागू हुन्छन।्:   

1. दतार् ग�रएको एफसीसीएच (FCCH): �वकल्प एक (1): वषर् भ�र हेरचाह (Year-Round Care) 

2. दतार् ग�रएको एफसीसीएच FCCH: �वकल्प दईु (2): गम�याम �बदा  (Summer Vacation ) 

 एकै �दनमा चाटर् 1 बाट प�रवतर्न ग�र चाटर् 2 मा जान स�कँदैन। य�द तपा�ले चाटर् 1 को प्रयोग गरेर �दन सुरू 
गनुर्हुन्छ भने, �दनभ�र नै तपाइँले सबै चाटर् 1 को पालना गनुर्पदर्छ । य�द गम�यामको कुनै �दनमा तपाइँले  चाटर् 2 
प्रयोग गनुर्भयो भन,े सम्पूणर् �दनको ला�ग तपा�ले चाटर् 2 को प्रयोग गनुर्पदर्छ । 

 एक �दनमा चाटर् 1 को प्रयोग गनर् र अक� �दन चाटर् 2 प्रयोग गनर् स�कन्छ । उदाहरणको ला�ग, सुजी दोस्रो क�ामा 
�छन, र  जुन म�हनाको र 15 बाट जब स्कूल बन्दभयो, उनको हेरचाह शुरु ग�रयो। सुजी तपा�को हेरचाह गनुर्पन� 
11 औ ंबच्चा हो, जसलाई तपाईले मंगलवार र �ब�हबार हेरचाह गनुर्हुन्छ। मङ्गलबार र �बह�वारमा, तपाइँले  एउटा 
सहायकलाई काम अगाउनु हुन्छ र �दन भ�रनै चाटर् 2 को प्रयोग गनुर्हुन्छ। सोमबार, बुधवार र शुक्रबार, जब तपा�संग 
दस मात्र बच्चाहरू हुन्छन र सुजुर�लाई हेरचाह गनुर्पद�न, तपा�ले चाटर् 1 अन्तगर्त काम जार� राख्न सक्नुहुन्छ। 

 �नयम 6.2.1.6 ले चाटर् 1 लाई गम�याममा प�न प्रयोगगनर् अनुम�त �दन्छ, य�द सबै �वद्यालय उमेरका 
बालबा�लकाहरु मे 1 ता�रख भन्दा प�हले नामाकरण ग�रएको छ भने, वा य�द स्कूल उमेरका बच्चाको सानो भाई वा 
ब�हनी तपाईको एफसीसीएच (FCCH) मा सहभागी भई रहेकाछन भने। यो �नयमले तपा�लाई सहायक भत� 
नग�रकन बषर् भ�रनै बच्चाहरूको उह� समूहलाई हेरचाह जार� राख्न अनुम�त �दन्छ। य�द कुनै �वद्यालय उमेरको 
बच्चा मे 1 ता�रख प�छ नामाकरण ग�रयो भन,े तपाइँले चाटर् 2 पछ्याउन आवश्यक छ र गम�यामको समयमा चाटर् 
1 प्रयोग गनर् सक्नु हुनेछैन । 

   �नयम 6.2.1.3 भन्छ �क चाटर् 1 को प्रयोग गदार् (Rule 6.2.1.3 says that when using Chart 1): 

य�द तपाईका आफ्नै बच्चा 24 म�हना भन्दा कम उमेरको छ भने, उसलाई शीशुहरुको रुपमा गणना गनुर्पछर्। 
उदाहरणको ला�ग चाटर् 1 मा प�हलो �वकल्पले भन्छ �क तपा�सँग 24 म�हना भन्दा कम उमेरका 2 जना र 
2-5 बषर् उमेरका 4 जना बच्चाहरु छन । य�द तपाइँसँग 1 वषर् उमेरको बच्चा छ भने, चाटर् 1 बाट त्यह� 
�वकल्प प्रयोग गर�  तपाइँसँग 24 म�हना भन्दा कम उमेरको 2 जना बच्चाहरु हुनेछन (1 जना तपाईको 
बच्चा हो ) र यसर� 5 जना बच्चाहरु 2-5 बषर् उमेरका छन । यो अपवाद तब मात्र लागू हुन्छ जब तपा�ले 
चाटर् 1 प्रयोग गद� हुनुहुन्छ। 

 �बतेको समयमा एक जना स्कूल उमेरको बच्चाले अक� �वद्यालयको बच्चाको प्रयोग गरेको स्लट (स्थान) लाई 
एकै �दनमा प्रयोग गनर् सक्दैन। उदाहरणको लागीिजल भेन्न ेबच्चाले �बहान स्कूल भन्दा प�हले स्लॉट 1 
प्रयोग गन� र बबले �दउसो स्कूल प�छ त्यह� स्लॉट (स्थान) १ प्रयोगगनर् पाउने छैनन। यो �नयम अब 
अविस्थत छैन। य�द स्कूल उमेरका बच्चाहरु स्लॉट (स्थान) साझा रुपमा प्रयोग गन�छन भने,�वधालय बन्द 
भएको बेलामा त्यो स्लॉट (स्थान) को प्रयोग �तनीहरु दईु मध्ये कसले गन�, र  कमर्चार�/बच्चाको अनुपातको  
अनुपालन बारे स्पष्ट सु�निश्चत योजना हुनुपछर् (�वशेष गर� य�द अप्रत्या�शत रूपमा स्कूल बन्द हुन्छ भने)। 

  �नयम 6.2.1.7 अनुसार, चाटर् 2 को प्रयोग केवल गम�याममा मात्र गनुर्पछर् (यो वषर्-भ�रको चाटर् होईन): 

• चाटर् 2 केवल गम�याममा मात्र प्रयोगगनर् ग�रन्छ,  य�द कुनै �वद्यालय उमेरका बालबा�लकाहरुलाई मे 1 
ता�रख भन्दा पछ� हेरचाह सेवा प्रदान �ग�रन्छ भने, (र य�द स्कूल उमेरका बच्चाको सानो भाई वा ब�हनी 
तपाईको एफसीसीएच (FCCH) मा सहभागी भएका छैनन भने), र जब तपा�ले 12 जना सम्म बच्चाहरूलाई 
हेरचाह गनर्को ला�ग  सहायक भत� ग�र प्रयोग गनर् चाहानुहुन्छ (चाटर् 2 मा अनुम�त �दइएको जस्तै)।  
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• जब तपा� गम�याममा चाटर् 2 को प्रयोग गद� हुनुहुन्छ, स्कूल उमेर भन्दा साना तपाइँका सबै बच्चाहरूलाई 
�नयम 6.2.1.8 अनुसार कमर्चार�/बच्चा अनुपातको ला�ग गणना गनुर्पदर्छ। 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

  तपा�को समूह आकार र अनुपातबारे प्रश्नहरूको ला�ग लाईस��सगं अनुम�त �फल्ड �वशेष�लाई फोन गनुर्होस।् 
 

लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएच (FCCH) मात्र: चाटर् र �नयमहरू  

लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएच (FCCH) को अ�धकतम �मता र कमर्चार� (�नयम 6.2.2) 

   लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएच (FCCH) मा तीनवटा चाटर्हरू लागू हुन्छन।् 

1. प�हलो चाटर्मा त्यो बाल अनुपात समावेश छ जुन तीनजना कमर्चार�हरूसँग प्रयोग हुनसक्छ।  

2. दोस्रो चाटर्मा त्यो बाल अनुपात समावेश छ जुन दईूजना कमर्चार�हरूसँग प्रयोग हुनसक्छ। \ 

3. तसे्रो चाटर्मा त्यो बाल अनुपात समावेश छ जुन एकजना कमर्चार�हरूसँग प्रयोग हुनसक्छ।  

• उमेर समूहहरू प्रत्येक स्तम्भ (column) को मा�थ सूचीबद्ध छन:्  

o 24 म�हना र सो भन्दा कम उमेर  

o 2 वषर्को उमेर  

o 3-12 वषर्को उमेर   

• चाटर्हरू बाँया दे�ख दाँयातफर्  पढ्नुहोस।् य�द तपाइँ एउटा चाटर्मा संयोजन फेला पानुर् भएन भने, यो संयोजन 
को लागी अनुम�त हुन सक्छ, तर अ�धक वा कम कमर्चार�को आवश्यकता पदर्छ। य�द तपाइँ तीनैवटा 
लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएच (FCCH) चाटर्हरूमा एक �वशेष संयोजन फेला पानुर् भएन भने, 

त्यसोभए त्यसको ला�ग अनुम�त छैन। अनुपातहरूको हो�सयार� साथ समी�ा ग�रएको �थयो र अनुम�त 
न�दइएका �वकल्पहरुलाई   उद्देश्यपूवर्क सूचीबद्ध ग�रएको छैन | 

• अनुपात चाटर्ले एउटा कमर्चार� सदस्यलाई 3-12 बषर् सम्मका आठजना बच्चाहरुलाई हेनर्कोला�ग अनुम�त 
�दन्छ। 

 आमा-बाबुसंगै वा आमा-बाब ु�बना एफसीसीएच (FCCH) मा उपिस्थत भएका सबै बाल-बच्चाहरु, तपाईको आफ्नै 
बच्चा प�न, जो घरमा बसोवास गछर्न, स्कूल उमेर भन्दा कम उमेरका सब ैबच्चाहरु, कुनै प�न समयमा 
कायर्क्रमको �मतामा शा�मल ग�रने छन (�नयम 6.2.2.1) ।  

 

प्र�श�ाथ�, क�ाकोठा सहयोगी, र साझदेार कमर्चार� (पाटर्नर स्टाफ) (�नयम 6.2.2.5-6.2.2.9)  

 प्र�श�ाथ� उपिस्थत भएको बेलामा, तपा�, पा�रवा�रक बाल हेरचाह सहायकहरू, वा वैकिल्पक कमर्चार�हरु तपा�को 
FCCH मा स�क्रय रूपमा बाल-बा�लकाहरुसंग काम ग�र रहेको हुनु पन�छ| गद�। प्र�श�ाथ�हरुलाई कमर्चार�/बाल 
अनुपातमा गणना नगनुर्होस ्(�नयम 6.2.2.8)।  

  तपा�ले 17 वषर् उमेरको प्र�श�ाथ�हरूलाई तपा�को घरमा बच्चाहरूसँग एक्लै क�हल्यै नछोड्नको ला�ग �निश्चत 
गनुर्पन�हुन्छ। 18 वषर् उमेरको प्र�श�ाथ�हरूलाई तपा�को घरमा बच्चाहरूसँग एक्ल ैछोड्नको �मल्छ य�द तपा�, 

पा�रवा�रक बाल हेरचाह सहायकहरू, वा वैकिल्पक कमर्चार�हरु एफसीसीएच मा उपिस्थत (�नयम 6.2.2.9)  

 क�ाकोठा सहयोगीहरूलाई कमर्चार�/बाल अनुपातमा गणना ग�रने छैन, जब उनीहरुले क�ाकोठा सहयोगीको 
िजम्मेवार� �नभाउदै हुन्छन। क�ाकोठा सहयोगीलाई �नयुक्त ग�रएको कुनै �निश्चत बच्चा वा बालबा�लकाहरू 
संगमात्र एक्लै छाड्न स�कन्छ (�नयम 6.2.2.6) । 
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  साझदेार कमर्चार�हरू �त व्यिक्तहरु हुन जो तपा�को घर �भत्र बालबा�लका वा बच्चाहरूको समूहसँग काम 
गदर्छन र उनीहरु तपाईको जागीरे होईनन। साझदेार कमर्चार�मा, जस्तै, �च�कत्सकहरू, स्पीच थेरा�पष्ट, �फिजकल 
थेरा�पष्ट, �वशेष �श�कहरू, बाल एक�कृत सेवा कमर्चार�हरू, र यस्तै अरुहरु समावेश छन ।  साझदेार 
कमर्चार�हरूलाई बाल-बच्चाहरुसंग क�हल्यै एक्लै नछाड्नुहोस,् र उनीहरुलाई कमर्चार�/बाल अनुपातमा गणना प�न 
नगनुर्होस ्(�नयम 6.2.2.7)। यस मागर्�नद�शन पुिस्तकाको शीषर्क 3.6 उल्लेख गरे अनुसार उनीहरुले बाल-
बच्चाहरुलाई सुर��त रुपमा घर पठाउनको ला�ग भू�मका खेल्न सक्छन । 

 

स्रोतहरू  (Resources)  

 प�र�शष्ट VII ले “को-कसलाई कमर्चार�/बाल अनुपातमा गणना गनर् स�कन्छ र को-कसलाई बच्चाहरूसंग एक्लै 
छोड्न स�कन्छ” भन्ने जानकार� समावशे गदर्छ। 

 

बालबा�लकाहरूको �नगरानी/सपुर�भजन (�नयम 6.2.4) Supervision of Children  

  उनीहरूको सुर�ाको ला�ग बच्चाहरूको �नगरानी अत्यन्तै महत्त्वपूणर् छ। 
 य�द तपाइँ (वा तपाइँको कमर्चार�) बाल-बा�लकाहरुसँग एक्लै काम ग�ररहनु भएको छ, र जब तपाईको व्यिक्तगत 

खाँचोको ला�ग जस्तै,  बाथरूम प्रयोग गनर् जानु, वा अक� कोठामा लगेर बच्चाको डायपर प�रवतर्न गनुर् पदार्,  तपा�को 
अरु बच्चाहरूलाई �नर��ण गन� त�रकाहरू �वकास गनुर्होस।् तपाइँ (वा तपाइँको कमर्चार�)ले पूवर्स्कूलका बच्चाहरु र 
साना बच्चाहरुको आवाज तफर्  सदैव ध्यान �दन, सुन्न, र तुरुन्तै प्र�त�क्रया गनर् आवश्यक छ।  

 स्कूल उमेरका बच्चाहरुका ला�ग, उनीहरुको काहा ँछन, के ग�त�व�धहरु गद�छन भन्ने कुराको सचते स्तरको �नगरानी 
तपाइँ (वा कमर्चार�)ले राख्नु पछर् र आवश्यकता अनुसार शार��रक रुपमा तत्काल प्र�त�क्रया गनर् स�म हुनपछर् | 

 य�द सुतेका वा न्या�पगं �लएका बच्चाहरू तपा�को नजरमा छैनन भने, कम से कम हरेक 15 �मनेटमा एक  

 �नयम 6.2.4.4 ले स्पष्ट उपमा बताउछ �क, बच्चाहरु बा�हर छन भन ेतपा� (वा कमर्चार�) प�न बा�हर हुनु आवश्यक 
छ। य�द बा�हर खेल मैदानमा छेकबार लगाएको छ, र त्यहा ँस्कूल उमेरक बच्चाहरु खे�लरहेका छन,् र उनीहरु खेल� 
रहेको �ेत्रको स्पष्ट रुपमा तपा� (वा कमर्चार�) ले �भतै्र बाट �नगरानी गनर् �मल्छ, र तपा� (वा कमर्चार�) ले साना 
बालबा�लका को आधारभूत हेर�वचार आवश्यकताहरु पुरा गनुर् परेको अवस्था छ भने, �त बच्चाहरुलाई बा�हर छोड्न 
स�कन्छ। आधारभूत हेरचाह आवश्यकता भनेको बच्चा वा समूहको तत्काल आवश्यकताहरु हुन।् यस अन्तगर्त बा�हर 
(आउटडोर) खेलको समयमा �नजर्ल�करण (dehydration) बाट बच्नको ला�ग बच्चाहरुले पानी प्राप्त गनुर्,  �हलो-माटो 
लागेको डाईपर प�रवतर्न गनु; बच्चाहरुलाई शौचालय प्रयोगगनर् लगाउनु; चोट-पटक लगेको बच्चाको प्राथ�मक उपचार 
गनुर्,  र �नदाएको बच्चाहरुलाई 15-15 �मनेटमा चेकगनुर् जस्ता कुराहरु समावेश गदर्छ। 

 �नयम 6.1.2.4 अनुसार तपाइँ (वा तपाइँको कमर्चार�)ले  बा�हर बच्चाहरुसंग अन्तर�क्रया गदार् अरुसबै बच्चाहरु को 
आधारभूत आवश्यकताहरुलाई प�न समेट्नु आवश्यक छ । तपाइँ (वा तपाइँको कमर्चार�) ले  बा�हरको खेल समय 
प्रयोग गरेर अन्य कामहरु गनर् सक्नुहुन्न जस्तै भोजन तयार� गन� र सफाई गन� आ�द। 

 
अनुपालनको उदाहरणहरू (Compliance Examples) 

• बा�हर� �ेत्र छेकबार भएको छ, र साना बच्चाहरु (स्कूल उमेर भन्दा साना) लाई तपाइँले डायपर प�रवतर्न गनर्को 
ला�ग �भत्र ल्याउनुहुदा बाथरूमको झयालबाट बा�हर खेल मैदानलाई राम्रर� देख्न स�कन ेहुनुपछर्। स्कूल उमेरका 
बच्चाहरुलाई  तपाइँले  बाथरूम को झ्यालबाट बा�हर �नगरानी राख्नुहुन्छ। साना बाल-बा�लकाहरू भत्र छन ्र 
�ड�प�रगं/शौचालयको ला�ग उनीहरुको खाँचोलाई सम्बोधन ग�रन्छ। 

• बा�हर� खेल मैदानमा छेकबार छ, र पानी भनर्को ला�ग �भत्र आउदा साना बच्चाहरु (स्कूल उमेर भन्दा साना) लाई 
तपाइँले �भत्र ल्याउनु हुन्छ र �कचनको झ्यालबाट बा�हर खेल मैदानलाई राम्रर� देख्न स�कन्छ। स्कूल उमेरका 
बच्चाहरुलाई  तपाइँले �कचनको झ्यालबाट बा�हर �नगरानी राख्नुहुन्छ। साना बाल-बा�लकाहरू �भत्र छन ्र 
उनीहरुलाई तपाइले �पउने पानी �दनुहुन्छ।
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गरै-अनपुालनका उदाहरणहरू (Non-compliance Examples) 
 

• बा�हरको खेल मैदानमा छेक-बार छैन र स्कूल उमेरका बालबा�लका कुनै प�न समय अव�धको ला�ग बा�हर 
छा�डईन्छन।्  

• बा�हरको खेल मैदानमा छेक-बार छ, तर त्यहाँ कुनै झयाल छैन जहाँबाट तपा� (वा कमर्चार�) ले बा�हर खेल 
मैदानमा बाल-बा�लकाहरुलाई राम्रर� देख्न र �नगरानी गनर् स�कदैन | 

• बा�हरको खेल मैदानमा छेक-बार छ, तर तपा� (वा कमर्चार�) �भत्र आउदा, स्कूल उमेर भन्दा साना बच्चाहरू 
बा�हर �नगरानी �ब�हन छन | 

• बा�हर� खेल मैदानमा छेकबार छ, र केवल स्कूल उमेरका बच्चाहरुलाई बा�हर छाड्नु भएको छ, र सुत्ने 
(न्याप) म्याट �मलाउन र अगा�डको खेल समयको फोहोर सफा गनर्को ला�ग साना बच्चाहरु (स्कूल उमेर 
भन्दा साना) लाई तपाइँले �भत्र ल्याउनु भएको छ | यो कुराको ला�ग कुनै प�न हालतमा अनुम�त �मल्दैन 
�कनभने यसले आधारभूत हेरचाह आवश्यकताको मापदण्ड पूरा गद�न ।  

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 �स�सड़ी (CDD)ले एउटा  नमूना कमर्चार� कायर्-ता�लका प्रस्तुत गदर्छ:  
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

  बच्चालाई एक्लै छाड्ने चाटर् र अनुपात गणना चाटर् ला�ग प�र�शष्ट VII हेनुर्होस : 
 

6.3: �वशेष आवश्यकतामा रहेका बच्चाहरुलाई सहयोगगनुर् (Supporting Children with Special Needs) 
 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
 
सबै बालबा�लकाहरुले आफ्ना साथीहरूसंग �सक्दै र बढ्दैजाने वातावरण पाउँनुपछर्। अस�मता भएका बच्चाहरुको �भन्न 
आवश्यकताहरु हुन्छन । अमे�रक� अस�मता अ�ध�नयम (American with Disabilities Act)  बाल हेरचाह 
कायर्क्रमहरूको आवश्यकताहरू पूरागनर्को ला�ग �नद�शन प्रदान गदर्छ। प्राय:साधारण आवास र समायोजनहरुले 
अस�मता भएका बच्चाहरुलाई एफसीसीएच (FCCH) मा सफलतापूवर्क भाग �लन ठुलो मद्दत गनर्सक्छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  नामांकन नी�तहरूमा गैर-भेदभाव �ववरणहरु छन ।  
 
एफसीसीपी िजम्मेवार�हरू (FCCP Responsibilities) 

   सबै बच्चाहरूलाई आदर र सम्मान साथ व्यवहार गनुर्होस।्  
  आवश्यक छ भने, अपांगता भएका वा �वशेष स्वास्थ्य हेरचाह आवश्यकता रहेका बालबा�लकाहरूको 

समायोजनको ला�ग उपयुक्त प्र�श�ण �लनुहोस ्र व्यावसा�यक �नद�शनको खोजी गनुर्होस।् प्र�व�धमा-�नभर्र 
बच्चाहरु, र गम्भीर मे�डकल समस्याहरु भएका बच्चाहरुको ला�ग �बशेष प्र�श�ण आवश्यक हुन सक्छ। 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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 �वशेष आवश्यकता भएका बालबा�लकाको सहभा�गतालाई सहयोग पुयार्उनको ला�ग पाठ्यक्रम, वातावरण, �दनचयार् 

र आपातकाल�न प्र�क्रयाहरू आ�दमा प�रमाजर्न गनर् आमाबाबसँुग साझदेार�मा काम गनुर्होस।् क�हलेकाह�ँ यी 
बच्चाहरुका ला�ग दृश्य कायर्क्रम, बस्ने समयमा सहयोग प्रदान गनुर् वा खानेको ला�ग प्लेट्को सट्टा कचौराको 
प्रयोग गनुर् जस्ता सरल कुराहरु हुन सक्छन।् क�हलेकाह�ं �वशेष स्वास्थ्य आवश्यकतामा �वशेष उपकरण, 

मे�डकल यन्त्रहरू, वा �च�कत्सकको औष�ध पच�, आ�द कुराको आवश्यकता पदर्छ। उपकरणमा, एलज� 
प्र�त�क्रयाहरूको ला�ग ए�पनेफ्राईन स्व: इन्जेक्टरहरू (जस्तै, ई�पआई पेनहरु/ Epi-Pens) दमको ला�ग ईन्हेलरहरू 
वा  �वशेष आवश्यकता भएका बालबा�लकालाई तपाइँको FCCH मा सहभागी हुनलाई मद्दत पुयार्उने अन्य 
यन्त्रहरू जस्ता वस्तुहरू समावेश हुन ्सक्छन ्। 

 
 बाबुआमा, लाइस��सगं कमर्चार�हरू, र/वा �वशषे�हरू (अ�भभावकको सहम�त अनुसार) सँग कुरागन� बेलामा, 

बालबा�लकाको ला�ग �वशेष हेरचाह आवश्यकताहरु बारेमा र ती कुराहरु, अरु कमर्चार�हरूसंगसंगै �मलेर, कसर� 
पुरागनर् स�कन्छ भ�न संचार गनुर्होस ्र प्राप्त �नचोड लाई कायार्न्यन गनुर्होस ् 

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 �वशेष आवश्यकतामा रहेका बालबा�लकाको हेर�वचार योजनाको ला�ग नमूना फारम सीडीडी CDD 

वेबसाइटमा उपलब्ध छ:   http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 बाल हेरचाह कल्याण सल्लाहकारलाई �सफा�रशको ला�ग भमर्न्ट 2-1-1 मा सम्पकर्  गनुर्होस ्| यो सेवाको ला�ग 
फोन गनर्, 211 डायल गनुर्होस।् 

 प्ररिम्भक बाल्यावस्था (early childhood) को स्रोत र सहयोगको ला�ग स्थानीय बालबा�लका एक�कृत सेवा 
संयोजकलाई सम्पकर्  गनुर्होस:्   http://dcf.vermont.gov/partners/scc 

 अमे�रकन अपांगता अ�ध�नयमको अनुपालन कसर�गन� भन्ने सन्दभर्मा आवश्यक स्रोतहरू तल उपलब्ध छ:  

https://www.ada.gov/childqanda.htm 
 

यो वेबसाइट कसर� पहँुच गन� बारे �नद�शनहरू �नम्नानुसार छन:् 
• Search (खोजी) गन� ठाउँमा "बाल हेरचाह  (child care) " टाइप गनुर्होस।् 
•  अक्सर सो�धने प्रश्न अ�भलेख प�हचान ग�रनेछ, जुन बाल हेरचाह कायर्क्रमहरूको ला�ग �न�दर्ष्ट छ।

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/partners/scc
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एफसीसीएच (FCCH) सेक्शन 7 - कायर्क्रम कमर्चार�/ कमर्चार� भनार् Program Personnel/Staffing 
 

सेक्शन 7 ले कायर्क्रमको ला�ग कमर्चार� र कमर्चार�भनार् आवश्यकताहरु बारे बताउँछ। यसले �व�भन्न पदहरूको 
ला�ग आवश्यक योग्यता, अनुभव,  पषृ्ठभू�म जाँचहरू, र उपयुक्त सफाई  (clearances) बारे रूपरेखा प्रदान गछर्। 
यसले वयस्कहरु, साझदेार कमर्चार�, प्र�श�ाथ� र स्वयंसेवक/से�वकाहरू सह�त सबकैो ला�ग आवश्यक योग्यता, 
स्वास्थ्य आवश्यकताहरू, ओ�रन्टेशन, र अन्य कमर्चार� नी�त र अभ्यासहरू बारे वणर्न गदर्छ |  

 
7.1: एफसीसीपी (FCCP) र कमर्चार�को ला�ग सामान्य आवश्यकता �शषर्कलाई निजकबाट हेदार्  

General Requirements for the FCCP and Staff 
 

कमर्चार� स्वास्थ्य आवश्यकताहरु, प्राथ�मक उपचार, र सीपीआर (�नयम 7.1.1 र 7.1.2) 
 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?) 
अ�भभावकहरू जान्न चाहन्छन ्�क उनीहरूका छोराछोर� सुर��त छन।् बच्चाहरूको सुर�ा, �नगरानी र उनीहरुसंगको 
संलग्नता कायम राख्नको ला�ग,  तपाइँ (र कमर्चार�)हरु स्वस्थ हुनु र कुनै प�न संक्रामण रोग फै�लन न�दनु 
महत्त्वपूणर् छ। तपाइँ (र कमर्चार�)संग स्वास्थ्य आपातका�लन िस्थ�तमा कसर� प्र�त�क्रया गनुर्पछर् भन्ने जानकार� र 
द�ता हुनु आवश्यक छ। स्वास्थ्य आपातका�लन िस्थ�तमा बालबा�लकाको जीवन र�ा र स्वास्थ्य लाभकोला�ग 
प्राथ�मक उपचार ज्यादै महत्वपूणर् हुनसक्छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  य�द तपाई, कमर्चार�, वा साझदेार कमर्चार� मध्ये कोह� धेरै �बरामी हुनुहुन्छ भने, सम्बिन्धत व्यिक्त वा तपाईले 
�नणर्य गरेर, त्यो व्यिक्तलाई आराम नहोउन्जेल घरमै बस्नुपछर् भ�न भन्नुहोस (�नयम 7.1.1.1 र 7.1.1.2)। धेरै 
�बरामी हँुदाको के�ह उदाहरणहरू �नम्न समावेश छन,् जस्तै, ज्वरो आउनु, उल्ट� हुनु, पखाला लाग्नु, जागा रहन स�म 
नहुनु, वा बच्चाहरुलाई मा�थ उठाउन स�म नहुनु आ�द। तपाई (वा कमर्चार�) लाई उपचारको ला�ग औष�धको 
आवश्यक हुन सक्छ, औष�ध प्रयोग ग�ररहेको अवस्थामा तपाई (वा कमर्चार�) बच्चाहरुसंग काम गनर् सक्नुहुने य�द 
औष�धले तपाई (वा कमर्चार�)को काम गनर्सक्ने �मता र िजम्मेवार�लाई प्रभाव पाछर् भने (�नयम 7.1.2.2)|  
 कमर्चार�लाई काम गनर् फकर् नको ला�ग डाक्टरको नोटको आवश्यकता पदर्छ/पद�न भ�न तपाइँले आफ्नै �नयमहरु 
बनाउन सक्नुहुन्छ | सीडीडी CDD ले यो नी�तको  अनुगमन गद�न। 
  �नयम 2.2.47 ले कमर्चार�ले वैकिल्पक कमर्चार� समावेशगन� कुरालाई प�रभा�षत गदर्छ। यी �नयमहरू �तनीहरूलाई 
प�न लागू हुन्छ।   

  �शशु/बाल सीपीआर आवश्यक छ। यस प्रकारको सीआरआर प्र�श�ण �लएको छ/छैन भ�न   ता�लम प्रमाणप्रत्र 
काडर्ले �न�दर्ष्ट गन�छ। �शशु, बालबा�लका, र वयस्क सीपीआर ता�लम प्रमाणपत्रले प�न आवश्यकता पूरागदर्छ (तर 
�बशेष �शशु/बाल सीपीआर ता�लम �लनु आवश्यक छ)। 

• �नयम 7.1.2.2 अनुसार किम्तमा प�न एकजना उपिस्थत वयस्कले �शशु/बच्चा सीपीआर र प्राथ�मक 
उपचार ता�लम �लएको हुनुपछर्। तपा�को अनुपिस्थ�तमा, यो कुनै उपिस्थत एक वैकिल्पक कमर्चार�, 
तपाइको दम्पत्ती, वा अक� कुनै वयस्क व्यिक्त हुनसक्छ | 

 

से 
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 संक्रामक रोग सम्बिन्ध बीमार�को �चन्ह र ल�ण चाटर् एफसीसीएच (FCCH) �व�नयममा, प�र�शष्ट A)। 
 बाल हेरचाह कल्याण सल्लाहकारलाई �सफा�रशको ला�ग भमर्न्ट 2-1-1 मा सम्पकर्  गनुर्होस ्| यो सेवाको ला�ग 
फोन गनर्, 211 डायल गनुर्होस।् 

 
7.1.3 कमर्चार� ओ�रन्टेसन (अ�भम�ुखकरण) �नयमलाई निजकबाट हेदार् (Orientation of Staff) 

 
यो �नयमको उद्दशे्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)? 

बच्चाहरुसँग एक्लै कामगनुर् अ�घ पूणर् अ�भमु�खकरण (ओ�रन्टेसन) प्राप्तगनुर् तपा� (वा कमर्चार�) को ला�ग महत्त्वपूणर् 
छ। अ�भमु�खकरण (ओ�रन्टेसन) ले तपाइँ (र कमर्चार�हरू) लाई बालबा�लकाको स्वास्थ्य, सुर�ा, र भलाइको संर�णको 
ला�ग आवश्यक जानकार�हरु प्रदान गदर्छ। यो �नयमले बालबा�लकाको �वकासको ला�ग सहयोग गनर् तपाइँ (र कमर्चार�) 
लाई एफसीसीएच (FCCH) �नयमहरु पालना गनर् सहयोग गदर्छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices) 

  कुनै प�न ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) सीडीडी (CDD) द्वारा स्वीकृत हुनुपछर् । सीडीडी (CDD) द्वारा �वकास 
ग�रएको स्वीकृत ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) को ला�ग सीडीडी (CDD) को वेबसाइटमा पहँुच गनर् स�कन्छ । 

 लागी जान्न को लागी को-कस्ता कमर्चार�ले ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) अ�भ�वन्यास ता�लम पूरागनर् को लागी 
आवश्यक छ भन्ने प�रभाषाको ला�ग �नयम 2.2.47 हेनुर्होस ्। (यो कुरामा ध्यान �दनुहोस ्�क �नयम 7.6.8 

अनुसार वैकिल्पक कमर्चार�ले औपचा�रक ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) प्र�श�णमा भाग �लन आवश्यक छैन) 
  तपा� (र कमर्चार�) ले बच्चाहरुसँग एक्ल ैछो�डईनु अ�घ ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) पूरा गनर् आवश्यक छ। 
 17 वषर् उमेरका प्र�श�ाथ�हरुले तपाइँको एफसीसीएच (FCCH) मा सुरू गरेको एक म�हना �भत्र ओ�रन्टेसन 

(अ�भमु�खकरण) पूरा गरेको हुनुपछर्। एफसीसीएच (FCCH) �नयमहरू पूरागनर् को ला�ग, व्यिक्तअनुसार तपाइँले 
आफ्नो नी�त र प्र�क्रयाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँले कमर्चार�हरु, वैकिल्पक कमर्चार�हरु, स्वयंसेवकहरू र अन्य 
कमर्चार�हरू सबैलाई साईटमै ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) प्र�श�ण प्रदान गनुर्होस ्। यो ओ�रन्टेसन 
(अ�भमु�खकरण) प्र�श�णले तपा�को एफसीसीएच (FCCH) को �न�दर्ष्ट नी�त र प्र�क्रयाहरू समेटेको हुनुपछर्। 
यसबारे स�च्नको ला�ग के�ह �वचारहरू तल छन: 

• उनीहरूले तपाइँको एफसीसीएच (FCCH) ह्यान्डबुक पढ्न आवश्यक छ। 

• भू�मका र िजम्मेवार�हरूबारे  स्पष्ट हुनको ला�ग मद्दत गनर् यो मागर्�नद�शन पुिस्तका प्रयोग गनुर्होस।् 

• औष�ध प्रशासनको ला�ग वैकिल्पक कमर्चार�लाई प्र�श��त गराउनु आवश्यक छ। 

• कसर� बच्चाहरुको टाउको �गन्ती गन� भ�न उदाहरण �दनुहोस, जस्तै, एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा 
स्थानान्तरण गदार् शुरुमा, �वचमा, र अन्त्यमा को�ह बच्चाहरु छो�डएका त छैनन,् र/वा बा�हरबाट �भत्र 
आउने क्रममा, बा�हरै लुकेका त छैनन,् वा घरबाट बा�हरजाने क्रममा बाथरुम �भत्र छुटेका त छैनन भ�न 
�नक्य�ल गनुर्होस।् 

• �नद्रा र �वश्राम दै�नक �दनचयार् हुन।् त्यसलेै सुर��त �नन्द्रा र आराम अभ्यासहरूलाई जोड �दनुहोस ्
(�शषर्क 5.4)। 
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एफसीसीपी र कमर्चार� को िजम्मेवार�हरु  (FCCP and staff Responsibilities) 

 ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) प्र�श�ण पूरा हुनासाथ स्वचा�लत रूपमा व्यिक्तगत �बएफईएस ् (BFIS) 
गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा प्रवेश र प्रमा�णत गनर्को ला�ग एनएल�स�डसी (NLCDC) मा पठाईने छ। 
यो व्यवसा�यक �वकास ट्याब (tab) अन्तगर्त हुनेछ। 

 तपा�को एफसीसीएच (FCCH) नी�तहरु र प्र�क्रयाहरु बारे कमर्चार�हरुलाई प्रदान ग�रएको ओ�रन्टेसन 
(अ�भमु�खकरण) को अ�भलेख राख्नुहोस; | त्यो  कागजातहरू को अ�भलेख तपा�को एफसीसीएच (FCCH) मा 
राख्नुहोस।् 

 य�द को�ह व्यिक्त अक� सीडीडी (CDD) लाइसेन्स कायर्क्रम द्वारा कायर्रत हुन्छभने, �तनीहरूले सीडीडी (CDD) 
बाट अनुमो�दत ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) प्र�श�ण  फेर� �लनु आवश्यक छैन। य�द तपा�सँग 
नयाँ/सम्भा�वत कमर्चार� छन भने, रेकडर् चके अनुम�त फारम पूरा गनुर्होस ्(र सीडीडीले यसको प्र�क्रया 
थालेपछ�), तपा�ले व्यिक्तगतको �बएफईएस ्(BFIS) गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाता पहँुच गनर् सक्नुहुनेछ। 
व्यावसा�यक �वकास ट्याबमा जाँदा, सम्बिन्धत व्यिक्तले सीडीडी (CDD) ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) 
प्र�श�ण  पुरा गरे/नगरेको तपा�ले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। य�द गरेको छैन भने, �नज व्यिक्तले �निश्चत 
समय सीमामा �भत्र त्यो पूरागनर् आवश्यक छ।  

 
स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
  आवश्यक एफसीसीएच (FCCH) नी�तहरु र प्र�क्रयाहरु को सारांशको ला�ग प�र�शष्ट IV मा हेनुर्होस। 

 सीडीडी वेबसाइटमा भएको सीडीडी अनुमो�दत ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) मा कसर� पहँुचगन� भन्ने जानकार�को 
ला�ग तल हेनुर्होस: http://dcf.vermont.gov/cdd/professional-development 

 यो प्र�श�ण, वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरूको ला�ग लागूगनर् स�कन्छ, य�द यो प�हलो पटक 
�लइन्छ र सफलतापूवर्क सम्पन्न ग�रन्छ भने। 

 Due Dates Checklist on CDD website: सीडीडी वेबसाइटमा रहेको �त�थ �म�त जाँच सूची (चके-�लष्ट): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 
7.2: “पषृ्ठभ�ूम जाँच र उपयकु्त सफाई” �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 

Background Checks and Appropriate Clearances 
 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)  

पषृ्ठभू�म जाँचहरू अत्या�धक गोपनीय हुन्छन । तपा�ले एफसीसीएच (FCCH) �व�नयम द्वारा आवश्यक 
व्यिक्तहरूको ला�ग मात्र रेकडर् जाँच अनुम�त फारम पेश गनुर्पछर्। सबै साझदेार कमर्चार�हरूलाईले रेकडर् जाँच 
अनुम�त फारम पूरागनर् आवश्यक छ, चाहे उनीहरूलाई जोसुकैले �नयुिक्त �दएको होस।् बाल हेरचाहको अव�धमा  
उपिस्थत नहुने भएप�न, प�रवारका प्रत्येक सदस्यहरूको पषृ्ठभू�म जाँचहरू हुनुपछर्। तपाइँले राम्रर� �चनेको व्यिक्त 
भए ताप�न, उनीहरुको पषृ्ठभू�म जाँचगनुर् आवश्यक छ। उनीहरुको �रकडर्मा कुनै दोष वा अ�भयोग नलागेको प्रमाण 
प्रमा�णत हुनु आवश्यक छ। त्यो व्यिक्त जो बच्चाहरूको हेरचाहको अव�धमा त्यहाँ हुदैन भने (वा तपा�को घरमा 
वसोवास गद�न भने) उनीहरुको पषृ्ठभू�म जाँचहरू गनुर् आवश्यक पद�न, जस्तै, निजकैको साथीहरु वा आफन्तहरू |  

 
सीडीडी CDD ले महत्वपूणर् संघीय �व�नयम र/वा भमर्न्टको कानून (Statutes)हरु को पालना गनर् आवश्यक छ | 

http://dcf.vermont.gov/cdd/professional-development
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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सीडीडी CDD द्वारा पूरा गनर् आवश्यक पषृ्ठभू�म जाँच �वस्ततृ छ | जब कुनै  रेकडर् जाँच अनुम�त फारम सीडीडी 
CDDले प्राप्त गछर् , तब �नम्न कुराहरुको खोजी गरेर भमर्न्टको पषृ्ठभू�म जाँच पुरा ग�रन्छ: 

• भमर्न्टको बाल दवु्यर्वहार र वयस्क दवु्यर्वहार सम्बन्धी संस्थाहरु; 

• दवु्यर्वहार वा उपे�ाबारे अदालतको �नष्कषर्/�नणर्यहरु; 

• भमर्न्ट आपरा�धक अ�भयोग/दोष; र 

• रािष्ट्रय सेक्स अफेन्डर रिजस्ट्र�। 
 
द्वारा ग�रने एफबीआई �फंगर�प्रन्ट सम�थर्त (FBI fingerprint supported) पषृ्ठभू�म जाँचहरूले, भमर्न्ट र अन्य 
अमे�रक� राज्यहरूमा �नज व्यिक्तले कुनै आपराध वा दोष गरेको छ/छैन भनी खोजी गदर्छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  

नी�तहरू र प्र�क्रयाहरू (Policies and Procedures) 
पषृ्ठभू�म जाँचहरू र उपयुक्त सफाई प्र�क्रया (Process for background checks & appropriate clearances) 
 य�द तपा�को घरमा 16 वषर् भन्दा कम उमेरका कुनै बच्चाहरु बस्छन ्(वा बस्ने छन) भने एफसीसीएच (FCCH) 

को जनगणना सूचीको आधारमा सीडीडी (CDD) लाई सो कुराको जानकार� �दनुहोस। �नयम 3.3.7.5 अनुसार 
प�रवारका सदस्यहरुमा कुनै प�रवतर्न भएमा सो भएको 5 �दन �भत्र सीडीडी (CDD) लाई सू�चत गनुर्पछर् ।  

 सबै 16 बषर् वा सो भन्दा मा�थ उमेर भएका सब ैव्यिक्तको ला�ग रेकडर् जाँच अनुम�त फारमहरू पेश गनुर्होस।् 
 व्यिक्तको रेकडर् जाँच अनुम�त फारमहरूमा उनीहरुको पद�य िजम्मेवार� अनुसार, �नजको ला�ग �फंगर�प्रन्ट 

सम�थर्त सफाई (clearance) आवश्यक हुने/नहुने कुरा सीडीडी (CDD) �नणर्य गन�छ |      

• य�द आवश्यक भएमा, सीडीडी (CDD) ले व्यिक्तगत �फंगर�प्रिन्टङ अनुम�त प्रमाणपत्र पठाउनेछ। सीडीडी 
(CDD) ले कहाँ र कसर� औठंाछाप प्र�क्रया पूरा गन�बारे �नद�शनहरू प�न पठाउनेछ।  

 औठंाछाप (�फंगर�प्रन्ट) को न�तजा तबमात्र स्वीकार ग�रनेछ, जब भमर्न्ट अपराध सूचना केन्द्र द्वारा �सधै सीडीडी 
(CDD) लाई पठाइनेछ। सम्बिन्धत व्यिक्त जब �फंगर�प्रन्ट गनर् जान्छन,् तब �त�नहरूले उनीहरुबाट �फंगर�प्रन्ट 
अनुम�त प्रमाणपत्र �लनुपछर्। 
 
जब सीडीडी (CDD) ले रेकडर् जाँच अनुम�त फारम प्राप्त गदर्छ  

 सीडीडी (CDD) ले व्यिक्तको बतर्मान पषृ्ठभू�म सफाई जानकार� (background clearance information) को लागी 
BFIS (5 वषर् भन्दा कम उमेरको) मा जाँच गदर्छ।  
• य�द व्यिक्तको यस भन्दा अ�घल्लो पटकको पषृ्ठभू�म सफाई जानकार�को सूचना छैन भने, र उसको नयाँ 

पषृ्ठभू�म जाँच गनुर्पछर् भने, सीडीडी (CDD) ले सबै आवश्यक प्र�क्रया पूरा गन�छ। यो कुरा व्यिक्तको रेकडर् 
चके अनुम�त फारममा उल्ले�खत पद�य दा�यत्वको आधारमा ग�रनेछ |  



93 

 

 

सीडीडी (CDD) ले व्यिक्तलाई पषृ्ठभू�म जाँच प्राप्त गरेको बारे र तपाइँलाई सफाई (clearance) को प�रणाम सन्दभर्मा 
सू�चत गदर्छ |   

 व्यिक्तले BFIS प्रणाल�ले उत्पन्न गएको एउटा इमेल प्राप्त गन�छ, जसले उसलाई BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र 
खातामा एउटा नयाँ कागजात प्राप्त भएकोबारे जानकार� �दनेछ |  

• �फडरेल �व�नयमले पषृ्ठभू�म जाँचगन� व्यिक्तलाई थप �वस्ततृ जानकार� प्रदान=गनर् अनुम�त �दन्छ।  

 तपा�ले BFIS प्रणाल�ले आफै उत्पन्न गन� एउटा ईमेल प्राप्त गनुर्हुनेछ, जसले तपा�लाई तपा�को BFIS बाल 
हेरचाह कायर्क्रम खातामा एउटा नयाँ कागजात प्राप्त भएकोबारे जानकार� �दनेछ । 
• य�द औठाछाप सम�थर्त सफाई (fingerprint supported clearance) आवश्यक छ भने, सीडीडी (CDD) ले 

सफाई प्र�क्रयाको दौडानमा दईु पटक �नधार्रण-पत्र प्रदान गदर्छ। 
• य�द �नधार्�रत व्यिक्तले प्र�तबिन्धत व्यिक्तको मापदण्ड पूरा गदर्छ भने, सीडीडी CDD ले तपा�लाई सू�चत 

गन�छ र य�द �वकल्प लागू हुन्छ भने, मत-�भन्नता आवेदन समावेश गन�छ। 
• सीडीडी ले तपाईलाई व्यिक्तको बारेमा के-क�त जानकार�को प्रदानगन� भन्ने कुरा फेडरेल �नयमहरू �नयन्त्रण गदर्छ। 

 

रेकडर् जाँच अनुम�त फारम सह� त�रका भनर्को ला�ग के�ह सझुावहरु:   

 आवश्यक अनुसार फारममा भएका सबै लाइनहरू पुरा भनुर्होस। फारममा स�ह गनुर्होस ्र �म�त लेख्नुहोस। 
अपुरो फारम फकार्इनेछ र अनुमोदन प्र�क्रयामा �ढलाइ हुनेछ। 

 सबैभन्दा सान्द�भर्क पद�य दा�यत्वमा गोलोघेरा लगाउनुहोस।् एफसीसीएच (FCCH) को �नयम र प�रभाषाहरूले 
सहयोग गन�छ | उदाहरणको ला�ग, जस्तै AS Program Administrator पद लाई  स्कुल पछ�को कायर्क्रम 
(Afterschool Programs) को ला�ग अनुम�तपत्र प्रदान ग�रन्छ | यो पद एफसीसीएच (FCCHs) द्वारा प्रयोग 
ग�रदैन, नत यो एफसीसीएच (FCCH) �व�नयममा सूचीबद्ध छ | 

 य�द तपा�को एफसीसीएच (FCCH) मा कसैलाई के�ह समयको ला�ग “क�ाकोठा सहयोगीको” रूपमा �नयूिक्त 
ग�रन्छ, र त्यह� व्यिक्तलाई अरु बाँ�क समयमा ‘पा�रवा�रक बाल हेरचाह सहायक’ (family child care 

assistant) को रूपमा प�न प�रचालन ग�रन्छ भने, त्यो व्यिक्तले “पा�रवा�रक बाल हेरचाह सहायक” पद 
शीषर्कमा गोलो लगाउनु पछर्। 

 य�द को�ह साझदेार कमर्चार� हो भने, ‘साझदेार कमर्चार�’हरू भन्दा अरू कुनै ठाउँमा गोलो नलगाउनु होस।् यो 
भ्र�मत हुन सक्छ, �कनभने व्यिक्तले आफुलाई "सहयोगी" जस्तै महसुस गनर् सक्छ। साझदेार कमर्चार� गोलो 
लगाउने सह� पद/स्थान हो। 

 जब कुनै व्यिक्त �नय�मत रुपमा उपिस्थत हुन्छ, एक भन्दा बढ� सीडीडीबाट अनुमती पाएको कायर्क्रमसँग 
काम गछर् वा सम्बिन्धत छ भने; उनीहरूलाई बहु-सङ्ख्यक लाइसेन्स कायर्क्रम (Multi-Site Licensed 

Programs) को ला�ग रेकडर् चके अनुम�त फारम भनर् प्रोत्सा�हत गनुर्होस।् 
• यो फारममा चारवटासम्म सीडीडी लाइसेन्स कायर्क्रमको सूचीबद्ध गनर् स�कन्छ। य�द थप स्थान आवश्यक छ 

भने, व्यिक्तले अक� बहु-सङ्ख्यक लाइसेन्स कायर्क्रम फारम भनर् आवश्यक हुन्छ। य�द व्यिक्तले थप 
लाइसेन्स कायर्क्रमको जानकार� बहु-सङ्ख्यक लाइसेन्स कायर्क्रम फारमको पछा�ड लेख्दछ भने (वा प्रदान 
ग�रएको 4 लाइनहरू बाहेक अरु भागमा जानकार� थप गदर्छ भने), फारम �फतार् ग�रनेछ। यसले अनुमोदन 
प्र�क्रयालाई �ढलो गराउनेछ। 

• प्रत्येक सीडीडी (CDD) अनुम�त पाएका कायर्क्रमको ला�ग एउटा मात्र पद शीषर्क सूचीबद्ध गनर् स�कन्छ। सबै 
चारैवटा कायर्क्रमहरूको ला�ग एउटै पद शीषर्क प�न हुनसक्छ वा कायर्क्रम अनुसार फरक-फरक प�न 
हुनसक्छ। उदाहरणका ला�ग,  सूचीबद्ध सबै सीडीडी लाइसेन्स अनुम�त पाएका कायर्क्रमहरूको ला�ग त्यो 
व्यिक्त साझदेार कमर्चार� हुन सक्दछ (एउटै पद शीषर्क)।
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अक�तफर् , त्यो व्यिक्त एउटा सीडीडी(CDD) अनुम�त पाएको कायर्क्रममा “वैकिल्पक कमर्चार�” 
हुनसक्छ; अक� सीडीडी(CDD) अनुम�त पाएको कायर्क्रममा “सहयोगी”; र तसे्रो र चौथो सीडीडी(CDD) 
अनुम�त पाएको कायर्क्रममा “साझदेार कमर्चार�” को रुपमा सूचीबद्ध हुनसक्छ (पद शीषर्कमा 
प�रवतर्न)। फारममा कुन “पद�य दा�यत्व शीषर्क” लेख्ने भ�न बुझ्नलाई  उसलाई मद्दत गनुर्होस।् 

 

औठाछाप सम�थर्त पषृ्ठभू�म सफाई (�नयम 7.2.1) Fingerprinted supported background clearance  
 

 नयाँ कमर्चार� र कुनै प�न व्यिक्त जो �नगरानी �बना बच्चाहरुसंग सम्पकर् मा आउदछन (जस्तै, एफसीसीएच/FCCH 
मा बस्ने तपाईको प�त वा पत्नी वा वयस्क छोरा/छोर�हरु) उनीहरुले सीडीडी द्वारा आवश्यक औठाछाप सम�थर्त 
पषृ्ठभूमी सफाई पूरा गनुर्पछर्। 

 यो प्र�क्रया सम्बिन्धत व्यिक्तले रेकडर् जाचँ अनुम�त फारम पूरा गनार्साथ शुरुगनुर् पछर्, तपाइँको FCCH मा उसको 
प�हलो �दन भन्दा पछाडी हुनुहुदैन ।  

 रेकडर् जाँच अनुम�त फारममा भएको जानकार�को आधारमा, औठाछाप सम�थर्त पषृ्ठभूमी सफाई आवश्यक छ/छैन 
भ�न सीडीडीले �नधार्रण गन�छ । य�द आवश्यक छ भने, सीडीडी (CDD) ले त्यो व्यिक्तलाई अनुरोध गन�छ र यस 
प्र�क्रयाको ला�ग के-कस्तो कदम �लनुपछर् सो जानकार� समावेश गन�छ । 

 �नयमले "नयाँ" शब्दको प्रयोग गदर्छ। सीडीडी (CDD)ले ‘’नया’ँ’ भ�न प�रभा�षत गरेको अथर्, तपा�को एफसीसीएच 
(FCCH) मा त्यो व्यिक्तको प�हलो �दन भन्न ेअथर् हुन्छ। केह� FCCP हरूले रेकडर् जाचँ अनुम�त फारम कमर्चार� 
भत� प्र�क्रयाको दौडानमा पेश गनर् छनौट गदर्छन। यस प्रकारले उनीहरुलाई भत�गनुर् अ�घनै प्रारिम्भक पषृ्ठभू�म 
सफाईबारे जानकार� प्राप्त हुन्छ। ताप�न औठाछाप सम�थर्त पषृ्ठभूमी सफाई �लनु अझै आवश्यक हुन्छ । 

 सीडीडी (CDD) ले स्वीकृत नगदार् सम्म कसैलाई प�न बच्चाहरुसंग एक्लै छोड्नु हुदैन। औठाछाप सम�थर्त पषृ्ठभूमी 
सफाईको ला�ग प्र�क्रया अगाडी बढेको अवस्थामा, आकिस्मक सीडीडी CDD को अनुमोदनको ला�ग अनुरोध गनर् 
स�कन्छ (�नयम 7.2.4) | 

 य�द त्यहा ँकुनै प�रवतर्न भएको छ, �बशेष ग�र कमर्चार�हरू वा ती व्यिक्तहरू जो �नगरानी �बना बच्चाहरूसँगको 
सम्पकर् मा आउन सक्छन, त्यस बारेमा तपा�को BFIS बाल हेर�वचार कायर्क्रम खातामा 5 कायार्लय �दन �भत्र 
अ�भलेख राख्नुहोस (�नयम 3.3.7.5) | यो कुरा CDD रेकडर् जाँच अनुम�त फारमहरुभन्दा अ�त�रक्त आवश्यकता 
हो। 

 

तपाइँले, 16 वषर् वा सोभन्दा मा�थका कुनै प�न  नयाँ व्यिक्तको ला�ग  रेकडर् जाँच अनुम�त फारमहरु पेशगनुर् पछर्, त्यो 
व्यिक्त जो तपा�को FCCH मा बस्छन वा एक वषर्मा 5 पटक भन्दा बढ� पटक FCCH सञ्चालन अव�धमा उपिस्थत हुन्छन 
(�नयम 7.2.2)| 

  यो �नयम, गैर-आमाबाबु स्वयंसेवकहरु, ती प�रवारका सदस्यहरु जो �बना �नगरानी बच्चाहरुसंग संपकर् मा आउदैनन, र 
साझेदार  कमर्चार�हरुलाई प�न, लागू हुन्छ | 

  सबै �वशेष�हरू (वा अपे��त) जो वषर्मा 5 पटक भन्दा बढ� आउछन, उनीहरुलाई साझेदार कमर्चार�को रूपमा उल्लेख 
ग�रन्छ । �तनीहरूले प�न रेकडर् जाँच अनुम�त फारम पूरा गनुर्पछर्। यसमा �नम्न व्यिक्तहरु समावेश छ, तर य�तमै 
�स�मत छैन, जस्तै, �वशेष �श�कहरू, स्पीच थेरा�पष्टहरु, �फिजकल थेरा�पष्टहरु,  अकुपेसनल थेरा�पष्टहरू, बालबा�लका 
एक�कृत सेवा कमर्चार�, र भमर्न्ट जन्मदे�ख पाँच बषर् सम्मको ला�ग मेन्टर (Vermont Birth to Five Mentors) आ�द। 

 य�द कुनै गैर-अ�भभावक स्वयंसेवक (�नयम 7.7.5) र/वा साझेदार कमर्चार�हरु बषर्मा 5 पटक भन्दा बढ� उपिस्थत 
हुनेछन भ�न जानकार� हुनासाथ तुरुन्त रेकडर् जाँच अनुम�त फारम पेश गनर्को ला�ग सीडीडी (CDD) ले 
�सफा�रश गदर्छ | गैर-अ�भभावक स्वयंसेवक र/वा साझदेार कमर्चार�ले तपाइँको एफसीसीएच (FCCH) मा 
उपिस्थ�त भएको 5औ ं�दन प�छ ननाघ्ने ग�र उनीहरुको रेकडर् जाँच अनुम�त फारम सीडीडीमा पेश गनुर् 
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पछर् । 
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 �नयम 3.3.7.5 अनुसार कुनै प�न प�रवारका सदस्य वा व्यिक्तहरूमा प�रवतर्न भएमा, जो वषर्मा 5 �दन 

भन्दा बढ� उपिस्थत हुनेछन भने, तपा�को BFIS बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा 5 �दनका �दन �भत्र 
त्यसको अ�भलेख राख्नुहोस। यो सीडीडी (CDD) को कुनै प�न �रकाडर् जाँच अनुम�त फारम अ�त�रक्त 
आवश्यकता हो। 

 
य�द त्यो व्यिक्त पाँच पटक वा कम उपिस्थत हुनेछन भने (यसमा कमर्चार�हरू समावेश छैनन), उसले �रकाडर् 

जाँच अनुम�त फारम पूरा गनर् आवश्यक छैन। 
  सीडीडी (CDD) ले यो प्रकारका अनुरोधहरू कायर्वाह� प्र�क्रया चलाउने छैन।  

 �नयम 7.5.5 ले स्पष्ट�करण �दन्छ �क आमाबाबु स्वयंसेवकहरूले पषृ्ठभू�म सफाई (clearance) प्र�क्रया पूरा गनर् 
आवश्यक छैन। एफसीसीएच (FCCH) हरुको ला�ग आमाबाबु स्वयंसेवकालाई प्रोत्सा�हत गनर्को ला�ग यो 
सुसमाचार हो। सीडीडीलाई यो आवश्यक पद�न र आमाबाबु स्वयंसे�वकाहरूको ला�ग पषृ्ठभू�म जाँच प्र�क्रया गन�  
छैन। आमाबाबुहरु क�त लामो समयसम्म स्वयंसेवक हुनसक्ने भन्ने कुनै समय सीमा छैन। “�नय�मत रूपमा 5-
�दन भन्दा बढ� उपिस्थत हुनेको ला�ग आवश्यकता” भन्ने �नयम गैर-आमाबाबु स्वयंसेवकहरू, अ�त�थहरू र 
साझदेार कमर्चार�हरूको ला�ग मात्र लागूहुन्छ। 

 
जब कुनै व्यिक्त/ �वषय-वस्तु पषृ्ठभू�म जाँचको �नष्कषर्मा असहमत हुन्छ भने  
 

  सम्बिन्धत व्यिक्तले अनुसंधानसँग सम्बिन्धत �नकाय/अ�धकार�लाई सम्पकर्  गनुर्पछर्। 

उदाहरण: व्यिक्त भमर्न्ट बाल दवु्यर्वहार प्रमाणीकरणसँग सहमत नहुन सक्छ। उसलाई DCF को पा�रवा�रक सेवा 
�वभागसँग सम्पकर् गनर् भ�नन सक्छ ।  

उदाहरण: व्यिक्त, उसलाई लगाईएको आपरा�धक दोषमा असहमत हुनसक्छ। कसले आपरा�धक दोषको �रपोटर् 
गरेको हो, प�हचानको ला�ग उसले अदालतमा सम्पकर्  गनर् आवश्यक छ | 

 �स�सड़ी (CDD) र भमर्न्ट अपराध जानकार� केन्द्र (Vermont Crime Information Center) लाई कुनै प�न 
अनुसंधान �नष्कषर् प�रवतर्न गन� अ�धकार छैन। सीडीडी र वम�न्ट अपराध सूचना केन्द्रले त्यो इकाईको 
सम्पकर्  जानकार� मात्र प्रदान गदर्छ जसले पषृ्ठभू�म सफाई प्र�क्रयाको अनुसंधान �नष्कषर् प्रदान गय�।  

  य�द खोज �नष्कषर्सगं असहमती जनाईन्छ र सुधार ग�रन्छ भने, नीज व्यिक्तले �स�सड़ी (CDD)मा नयाँ 
�रकडर् अनुम�त फारम पेशगनर् र फे�र पषृ्ठभू�म सफाई प्र�क्रया पुरागनर् सक्छ। 

 
य�द पषृ्ठभू�म जाँचले �नज व्यिक्तलाई �नषे�धत रूपमा प�हचान गदर्छ भने 

 य�द तपाईले कुनै व्यिक्तलाई रोजगार� �दनुभयो, वा गैर-अ�भभावक स्वयंसेवक वा साझदेार कमर्चार�हरूलाई 
तपा�को एफसीएचसीमा बच्चाहरूसँग काम सुरुगनर् अनुम�त �दनुभएको छ भने, य�द प्राप्त पषृ्ठभू�म स्पष्ट�करण 
�रपोटर्मा उनीहरूलाई �नषे�धत ग�रएको छ भने, उनीहरूलाई एफसीसीएच (FCCH) मा उपिस्थ�त हुनबाट तुरुन्त 
रोक्नुपदर्छ |  

 जब त्यो व्यिक्त/�बषय-वस्तुको पषृ्ठभू�म जाँचमा  उनीहरूलाई लगाईएको �नषे�धत मापदण्डको कारण 
समाधान भएको छभने र/वा तपा�संग सीडीडी द्वारा अनुमो�दत मत�भन्नता (variance) छ भने, पषृ्ठभू�म 
जाँच ग�रएको व्यिक्त काम गनर्को ला�ग फेर� तपा�को FCCH मा उपिस्थत हुनसक्छ।  
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 पषृ्ठभू�म जाँच फारामहरू (Background check forms): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 
 प�र�शष्ट VII मा, अनुपात/एक्ल ैछाड्ने चाटर् समावेश छ (Appendix VII contains a Ratio/Left Alone Chart) 
 

 �त�थ-�म�त जाँच सूची सीडीडीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ (Due Dates Checklist on CDD website): 
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 

 
 तपा�को BFIS बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा रेकडर् चके मत-�भन्नता पेश गनर्को ला�ग एउटा �वकल्प छ। यसको 
प्र�क्रया अन्य �वचाराधीन मत-�भन्नता अनुरोधहरू जस्तै नै हो। यध�प, यस प्रकारको मत-�भन्नता अनुरोध कोलागी 
प्रश्नहरू फरक र �न�दर्ष्ट हुन्छन। रेकडर् जाँच मत-�भन्नता �वकल्प प्रयोग गरेर रेकडर् जाँच मत-�भन्नता अनुरोध 
पेशगनुर्होस:्   

http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis 
  

�शषर्क 7.3 दे�ख 7.7 सम्मको �शषर्कलाई निजकबाट हेदार् 
 
योग्यता र अनभुव, वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास, कमर्चार� नी�तहरू र कायर्�व�धहरू, वकैिल्पक कमर्चार� र 

स्वयसेंवकहरूको उपयोग 
 
यी �नयमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)  

भमर्न्ट गहृ-आधा�रत �नयमहरूमा प�छल्लो पटक 20 वषर् प�हले ग�रएको अध्याव�धक पछ� प�न अरु थुप्रै प�रवतर्नहरू 
भएका छन। प्रारिम्भक हेरचाह र �श�ाको �ेत्र जस्ता  धेरै व्यवसाय/पेशाहरूको ला�ग, �निश्चत योग्यताहरु र �नरन्तर 
व्यावसा�यक �वकासको आवश्यक छ। साना बालबा�लकाको हेरचाह र �श�ाको �ेत्र �हजोआज �व�शष्ट र व्यावसा�यक 
ब�नदै गएको छ। धेरै अध्ययनले देखाउँछ �क, बच्चाहरुलाई सुर��त,  स्वस्थ, र �वकासशील उपयुक्त �श�ा 
प्रदानगनर्को ला�ग, उ�चत �श�ा र अनुभवको आवश्यक छ। सीडीडी (CDD) ले उपयुक्त �ेत्रमा आवश्यक योग्यता 
स्तरलाई बढाएको छ,  अ�न त्यो प्राप्तगनर्को ला�ग सहयोग प�न बढाएको छ। 
 
तपा�को कायर्क्रममा यो कस्तो दे�खन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)  
 

योग्यता र अनुभव (�शषर्क 7.3) Qualifications and Experience  
 

  दतार् ग�रएको एफसीसीपी (FCCP), पा�रवा�रक हेरचाह सहायक, र क�ा सहयोगी सबकैो ला�ग �नम्न योग्यताहरु 
आवश्यक छ: 

• व्यिक्त किम्तमा 18 वषर्को उमेरमा हुनुपदर्छ;  

• हाईस्कूल �डप्लोमा वा जीईडी/ GED (जीईडी/ GED भेनेको �व�ान, सामािजक �श�ा, ग�णत, र अगे्रजी 
भाषाको सामान्य �श�ा जाँच पूरागर� हाईस्कूल �डप्लोमा प्राप्तगन� एक त�रका हो।);  र 

  
 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis
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• एफसीसीपएच मा काम गरेको 12 म�हना �भत्र �वशेष गर� प�हचान ग�रएको अ�त�रक्त व्यावसा�यक �वकास 
ता�लम पुरा गरेको हुनुपछर् (जस्तै, आधारभूत प्रारिम्भक बाल्यकाल व्यवसा�यक पाठ्यक्रम. Fundamentals 

for Early Childhood Professionals' Course, भमर्न्ट प्रारिम्भक बाल्यकाल क्या�रयर ल्याडर स�टर्�फकेट- 
लेबल 1, Vermont Early Childhood Career Ladder Certificate; वा बाल �वकास उपलिब्ध (Child 

Development Achievement –CDA) प्रमाणपत्र प्राप्त गनुर्होस।् य�द तपाइँ (र/वा कमर्चार�)ले प�हलेनै यो 
आवश्यकता पूरा गनुर्भएको छ भने,  तपा� (र/वा कमर्चार�हरू)को BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाता मा 
यसको अ�भलेख राख्नुहोस, यो तपा�हरुको  लाइसेन्स योग्यता आवश्यकता अनुपालन (compliance) को 
ला�ग यथेष्ट। अन्य �वकल्पहरूको ला�ग लाइसेन्स अनुम�तपत्र �नयम हेनुर्होस।् 

 प्र�श�ाथ�को योग्यताको ला�ग �नज व्यिक्त 17 वषर् उमेर पुगेको, र बाल �वकास वा प्रारिम्भक बाल्यकाल 
�श�ालाई जोड  �दद�, राज्य �श�ा मानव सेवा प्रमाणपत्र कायर्क्रम बोडर् (State Board of Education Human 

Service Certificate Program) मा भनार् भएको वा सो अध्ययन पुरा गरेको हुनुपछर् | अक� �वकल्प 18 वषर्को 
उमेर पुगेको र बाल �वकास वा प्रारिम्भक बाल्यकाल �श�ालाई जोड  �दद�, राज्य �श�ा मानव सेवा प्रमाणपत्र 
कायर्क्रम बोडर्मा भनार् भएको हुनुपछर् | य�द �नज व्यिक्त 18 वषर् उमेर पुगेको र राज्य �श�ा मानव सेवा 
प्रमाणपत्र कायर्क्रम बोडर् अध्ययन पुरा गरेको, तर हाई-स्कूल पुरा गरेको छैन भने,  ऊसले ‘प�रवा�रक बाल-
बालबा�लका सहायक’ कोला�ग योग्यता पूरा गदर्छ (7.3.3 �नयमको अिन्तम बुँदा हेनुर्होस)्। 
• कोह� प्र�श�ाथ�हरु वा क�ाकोठा सहयोगीहरुले प�हलेनै योग्यता आवश्यकता पूरा गरेको हुनसक्छ। 

प्र�श�ाथ�हरु वा क�ाकोठा सहयोगीहरुले यो अवस्था पुरा गरेका छन क� भ�न,  कमर्चार� भनार्को 
प्र�क्रयामा तपाइँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जब रेकडर् जाँच अनुम�त फारम पुरा ग�रन्छ, तब �नज 
व्यिक्तलाई तपा�को सम्बद्ध प�हरूको सुचीमा जोड्न स�कन्छ। �नज व्यिक्तले आवश्यक व्यावसा�यक 
�वकास पुरा गरेको छ/छैन भ�न थाहा पाउन, तपा�ले व्यावसा�यक �वकास ट्याब अन्तगर्त, व्यिक्तको 
BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा हेनर् सक्नुहुन्छ। 

 प्रारिम्भक बाल्यकाल क्या�रयर ल्याडर प्रमाणपत्र आवेदन भनुर् भनेको, तपाई (वा कमर्चार�हरु) ले कसर� 
योग्यताहरु पूरागन� भनी देखाउने सिजलो त�रका हो |  

 
एनएलसीडीसीको तुलनामा/�वरुद्ध सीडीडीको भू�मका (Role of NLCDC versus CDD) 
 कलेज पाठ्यक्रमहरुले एफसीएच �व�नयम द्वारा स्था�पत पाठ्यक्रम मापदण्ड पुरा गछर् /गद�न भ�न अनुसार 

हरू एनएलसीडीसीले �नधार्रण गन�छ । �नज व्यिक्तको अनुभव र �श�ा ले आवश्यक योग्यता पुरा 
हुन्छ/हुदैन भन्ने कुरा सीडीडी लाइसेन्स अनुम�तपत्र कमर्चार�ले �नधार्�रन गन�छ। 

 एनएलसीडीसी (NLCDC) ले व्यिक्तको BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा, उसको ट्रान्स�क्रप्टहरू, व्यिक्तगत 
�ववरण/ resumes, कलेज पाठ्यक्रम कायर्, र व्यावसा�यक �वकास ता�लम अव�धहरु प्रमा�णक र अ�भलेख 
गन�छ। सीडीडी लाइसेन्स अनुम�तपत्र कमर्चार�ले �नजको BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा भएको 
जानकार� अनुसार उसको योग्यता,  आईपीडीपी (IPDPs), र वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरु 
अनुपालन (compliance) कोलागी योग्य छ/छैन भ�न �नधार्रण गन�छ| 

 व्यावसा�यक �वकास योजनाको ला�ग को�चगं, स्रोतहरू र �नद�शन प्रदान गनर्को ला�ग एनएलसीडीसी 
(NLCDC) उपलब्ध हुन्छ । आवश्यक अनुम�तपत्र योग्यताको व्याख्याको ला�ग सीडीडी (CDD) उपलब्ध 
हुन्छ । 
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कसर� एनएलसीडीसी मा कागजातहरू पेश गन�?  (How to submit documents to NLCDC) 

  सवर्-प्रथम, तपा�को BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा ल�गन/्Login गनुर्होस।् अ�घबाटै त्यहाँ के छ भ�न 
जान्नको लागी। उदाहरणको ला�ग, व्यावसा�यक �वकास ट्याब अन्तगर्त, तपाईले अ�घनै पुरागनुर् भएको कुनै 
व्यावसा�यक �वकास सम्बिन्ध ता�लमबारे जानकार� अ�भलेख रा�खएको हुनसक्छ, �कनभने ता�लम �दने �नकाय 
एनएलसीडीसीसंग  सम्बद्ध हुने भएकोले, तपाईको हािजर� एनएलसीडीसीको हािजर� सीटमा चढाई सकेको हुन्छ| 
  त्यसप�छ, प्रमा�णकरण आवरण पत्र �प्रन्ट गनुर्होस,् पढ्नुहोस ्र पुरा गनुर्होस।् 

• एनएलसीडीसीले तपाइँको के क�त व्यावसा�यक �वकासको प्रमा�णकरण गनर् आवश्यक छ, र त्यो 
एनएलसीडीसीले बीएफआईएसमा प्र�वष्ट गरेप�छ तपा�को BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा कहाँ देखा 
पन�छ भ�न, प्रमा�णकरण आवरण पत्रले तपा�लाई बताउँछ। 

• सम्बिन्धत कागजातहरू स�हत पुरा भरेको प्रमा�णकरण आवरण पत्र एनएलसीडीसी (NLCDC) मा 
पठाउनुहोस ्।(जस्तै,  व्यिक्तगत �ववरण/ resumes, कलेज ट्रान्स�क्रप्टहरू, �स�पआर वा प्राथ�मक 
उपचार काडर्,  भमर्न्ट �श�ा एजेन्सीको �श�क लाइसेन्स अनुम�तपत्र, वा प्रारिम्भक बाल्यकाल क्या�रयर 
ल्याडर स�टर्�फकेटको ला�ग आवेदन आ�द) | (नोट: एनएलसीडीसी (NLCDC) ले आईपीडीपी (IPDPs) हरू 
BFIS गुणस्तर र प्रमा�णक खाताहरूमा प्र�वष्ट/अ�भलेख गद�न,  तर व्यिक्तले गनर् सक्छ) 

एनएलसीडीसी (NLCDC) ले व्यिक्तको BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा, उसको, कलेज पाठ्यक्रम कायर्, र 
व्यावसा�यक �वकास ता�लम अव�धहरु प्रमा�णक र अ�भलेख गन�छ। सीडीडी लाइसेन्स अनुम�तपत्र कमर्चार�ले 
�नजको BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा भएको जानकार� अनुसार उसको योग्यता, आईपीडीपी (IPDPs), र 
वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरु अनुपालन (compliance) कोलागी योग्य छ/छैन भ�न �नधार्रण 
गन�छ| 

• जब कुनै जानकार� र/वा कागजातहरू तपा�को BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा थ�पन्छ, तब 
तपाईले BFIS प्रणाल�ले उत्पन्न गरेको ईमेल प्राप्त गनुर्हुनेछ |  

 य�द तपाइँ आफ्नो BFIS  गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाता चेक गदार्, तपाईले एनएलसीडीसी (NLCDC) लाई पठाएको 
कागजात (हरू) देख्नुभएन भने, सवर्-प्रथम, प्रमा�णकरण आवरण पत्रको समी�ा गनुर्होस ्�क यो तपा�को BFIS  

गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा कहाँ देखा पदर्छ। य�द एनएलसीडीसी (NLCDC)लाई तपा�ले पठाएको कागजात 
नपाएको जस्तो लाग्छ भने, एनएलसीडीसी (NLCDC) लाई सम्पकर्  गनुर्होस।् कृपया एनएलसीडीसी (NLCDC) ले 
नभने सम्म कागजातहरू पुन: नपठाउनु होस ्�कनभने दोहोरो पेशीले तपा�को प्र�क्रयालाई �ढलो बनाई �दन्छ ।  

 
  य�द तपाइँसँग पेशगन� प्र�क्रयाको बारेमा प्रश्नहरू छन ्भने एनएलसीडीसी (NLCDC) लाई सम्पकर्  गनुर्होस।्  

 
योग्यता समयरेखा र मत-�भन्नता (Qualifications Timeline and Variances) 
 �नयम 1.3.2 ले �म�त 9/1/2016 भन्दा अ�घ लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीपी (FCCPs)हरु  (र एफसीसीपी 

ले �म�त 9/1/2016 भन्दा अ�घ �नयुक्त गरेका कमर्चार�हरु) ले एकवषर् �भत्र नयाँ योग्यता आवश्यकताहरु पुरा 
गनुर्पछर् , भन्ने जानकार� प्रदान गदर्छ |  

 य�द �नयम 1.3.2 द्वारा प्रदान ग�रएको एक वषर् भन्दा बढ� समय आवश्यक छभने, एफसीसीपी (FCCPs) हरुले 
मत-�भन्नता अनुरोधहरू पेश गनर् सक्छन.  यो प्रकारको मत-�भन्नता अनुरोधहरू �म�त 9/1/10/7 सम्म वा 
निजकको समय सम्म पेश हँुदैन। सम्भा�वत मत-�भन्नता अनुरोधको कागजात जो तपा�ले प�हलेनै पूरा 
गनुर्भएको छ,  र तपा�ले पूरा गनर् बाँक� छ। मत-�भन्नता अनुरोधले बाँक� योग्यताहरु कसर� समय �समा �भत्र 
पुरा ग�रने छ भेन्ने कुरा समावेश गदर्छ | व्यावसा�यक �वकास प्रग�त तपा�को BFIS मा भएको IPDP मा 
देखाइनेछ। 
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स्रोत-साधनहरू  (Resources)  
 सीडीडी वेबसाइटमा रहेको �त�थ-�म�त जाँच सूची (Due Dates Checklist on CDD website): 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 
 पढ्यक्रम कायर् जसले योग्यताहरू पूरागछर्, त्यसलाई वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरूमा लागू गनर् स�कन्छ । 
 एनएलसीडीसी (NLCDC) ले व्यावसा�यक �वकास योजना, शै��क �वकल्पहरू र �वत्तीय र अन्य स्रोतहरूको ला�ग 

सहयोग गन�छ: http://northernlightscdc.org/ 

 प्रारिम्भक बाल्यकाल क्या�रयर ल्याडर प्रमाणपत्रको ला�ग आवेदन �दनु:  

http://northernlightscdc.org/career-pathways/credentials-and-certificates/ 
 व्यिक्तगत BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा प्र�विष्ट गनर्को ला�ग एनएलसीडीमा पठाईएका कागजातहरूलाई आवश्यक 

प्रमाणीकरण आवरण पत्रमा पहँुच गनर् र सीडीडी माफर् त उपलब्ध व्यावसा�यक �वकास श्रोतहरुको ला�ग:  
http://dcf.vermont.gov/cdd/professional-development 

 व्यावसा�यक �वकास सहयोगको ला�ग CDD माफर् त उपलब्ध अनुदानहरू: 
http://dcf.vermont.gov/cdd/providers/grants/pd 

 बीएफआईएस (BFIS) गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाताहरूमा पहँुच गनर्को ला�ग मागर्�नद�शन: 
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis 

 भमर्न्ट �वद्याथ� सहायता कपर् ले भमर्न्टका �नवासीहरूलाई कलेजको ला�ग आ�थर्क सहयोग प्रदान गदर्छ:  
http://vsac.org/ 

 कलेज �वद्याथ�हरुको ला�ग फेडरल �बधाथ� सहायता (Federal Student Aid for college students):  
https://fafsa.ed.gov/ 

 

वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास (7.4 शीषर्क) (Annual Professional Development)  

 वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकता, रोजगारको सुरु ग�रएको �म�तबाट गणना ग�रन्छ। यो FCCH को लाइसेन्स 
अनुम�तपत्र नवीकरण गरेको उह� �म�त हुन वा नहुन प�न सक्छ। व्यिक्तगत कमर्चार� सदस्यको BFIS गुणस्तर र 
प्रमा�णक खाताको ला�ग, वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास जानकार� एनएलसीडीसी (NLCDC) मा पेश गनुर्होस।् (�नयम 
3.3.7.3) । 

   �त व्यिक्तहरू जोसंग प्रारिम्भक बाल्यपन �श�ा, प्रारिम्भक बाल्यपन �वशेष �श�ा, वा प्राथ�मक �श�ा बाट सम�थर्त 
भमर्न्ट एजेन्सी अफ एडुकेशन (Vermont Agency of Education) �श�ण लाइसेन्स अनुम�तपत्र छ, हालको (म्याद 
नस�कएको), त्यो �श�ण लाइसेन्स अनुम�त �नयम 7.4.4 (वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकता) र �नयम 7.4.1 

(आईपीडीपी IPDP आवश्यकता) संग अनुपालनको ला�ग देखाउन स�कन्छ | 
• �नज व्यिक्तले प्रमा�णकरण आवरण पत्रको प्रयोग गरेर एनएलसीडीसी (NLCDC) मा आफ्नो �श�ण अनुम�तपत्र 
पेशगनर् आवश्यक छ। जब �नज व्यिक्तले आफ्नो �डप्लोमा वा कलेज उ�तणर्ता भएको ट्रान्स�क्रप्ट पेश गदर्छ, 
एनएलसीडीसी (NLCDC) ले व्यिक्तको BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा त्यो कागजात अपलोड गन�छ | व्यिक्तको 
अनुम�तपत्र म्याद समाप्त नहँुदासम्म यी आवश्यकताहरु पूरा भएको ठा�नन ेछ | 

• लाइसेन्स अनुम�तपत्रको म्याद समािप्त प�छ, उनीहरूले वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास र आईपीडीपीहरु पुरागनर् 
आवश्यक छ (�नयम 7.4.4 र 7.4.1), वा �श�ण लाइसेन्स अनुम�तपत्रको नवीकरण गनुर् आवश्यक हुन्छ। य�द 
�तनीहरूसँग उनीहरूको नवीकरण नया ँ�श�ण लाइसेन्स अनुम�तपत्रको छ भन,े प्रमा�णक आवरण पत्रको प्रयोग 
गरेर, BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खातामा अपलोड गनर्को ला�ग, एनएलसीडीसी (NLCDC) मा पेश गनुर्होस ्| भमर्न्ट 
एजेन्सी अफ एडुकेशन (Vermont Agency of Education) मा �नगरानीको ला�ग अ�घनै एक प्रणाल� छ भन्ने 
�बचारले यस्तो प्रबन्ध ग�रएको �थयो | यस्तो अवस्थमा सीडीडी (CDD) ले  भमर्न्ट एजेन्सी अफ एडुकेशनको 
�नगरानीलाई स्थगन गन� प्रयास गदर्छ |

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://northernlightscdc.org/
http://northernlightscdc.org/career-pathways/credentials-and-certificates/
http://dcf.vermont.gov/cdd/professional-development
http://dcf.vermont.gov/cdd/providers/grants/pd
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis
http://vsac.org/
https://fafsa.ed.gov/
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आवश्यक योग्यताहरु पूरागनर् संपन्न कलेज पाठ्यक्रम कायर्ले वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरू प�न पूरा गनर्सक्छ | 

�नम्न अन्य प्र�श�णहरू जसले वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास आवश्यकताहरू पूरागनर् सक्छन, जस्तै: 

•  "अब हामी जान्छ�: नयाँ केन्द्र आधा�रत बाल हेरचाह र पूवर्स्कूल लाइसेिन्संग �नयमहरू" (�नयम 1.3.3); 
• आपातकाल�न तैयार� प्र�श�ण (�नयम 3.6.3); 
• औष�ध व्यवस्थापन प्र�श�ण (�नयम 5.6.2); र 

• अ�भमु�खकरण/ओ�रन्टेसन प्र�श�ण (�नयम 7.1.3)। 
 

 सीपीआर र प्राथ�मक उपचार यी दईु आवश्यक प्र�श�णहरु, आवश्यक वा�षर्क व्यावसा�यक �वकासको ला�ग गणना 
ग�रने छैन (�नयम 7.4.7) ।  

�नयम 7.4.4 ले वैकिल्पक कमर्चार�हरुलाई वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास अव�ध पूरा गनर् दे�ख छूट �दन्छ |  
 

*दतार् ग�रएका एफसीसीएच (FCCH) लाई व्यिक्तगत फाईल हुनु आवश्यक छैन.  
 
बैकिल्पक कमर्चार�को प्रयोग (�शषर्क 7.6) (Use of Substitutes)  

  �नयम 7.3.6 ले बैकिल्पक कमर्चार�को ला�ग न्यूनतम योग्यताको प�हचान गदर्छ।  
 बैकिल्पक कमर्चार�को प्रयोगको ला�ग सबै आवश्यकताहरू पूरा गनर्को �निम्त शीषर्क 7.6 अन्तगर्तक प्रत्येक �नयमहरु 
राम्रर� पढ्नुहोस ्। 
 �नयम 7.1.2.2 अनुसार तपाईको एफसीसीएच (FCCH) मा कम्तीमा प�न एक िजम्मेवार वयस्क उपिस्थत हुनु 
आवश्यक छ, जसले सफलता पूवर्क हालसाल ैप्रमा�णक प्राथ�मक उपचार र �शशु/बाल सीपीयू ता�लम पुरा गरेको हुनुपछर् |  

• दतार् ग�रएको एफसीसीएच (FCCH) को लागी, यो तपाई, तपा�को प�त/पत्नी, वा अन्य िजम्मेवार वयस्क व्यिक्त हुन ्
सक्छ, जो घरमा बस्छ र वैकिल्पक कमर्चार�को रुमपा काम ग�ररहेको छ। 
• दतार् ग�रएको एफसीसीएच (FCCH) को ला�ग अक� �वकल्प चाँह� वैकिल्पक कमर्चार�को ला�ग हो (जो एफसीसीएच मा 
एक मात्र वयस्क व्यिक्त हुनसक्छ) यो आवश्यक �नयम पुरा गनर्को ला�ग |  

लाइसेन्स अनुम�तपत्र पाएका एफसीसीएच (FCCH) मात्र: कमर्चार� नी�त र प्र�क्रयाहरु – �सफा�रस (शीषर्क 7.5) 

कमर्चार� भत� प्र�क्रयाको समयमा �सफा�रसहरुको माग ग�र फाइलहरुमा राख्ने कुरा �सडीडी (CDD) ले  उद्देश्ये 

पूणर् रुपमा खारेज गरेको छ | । यो प�रवतर्न सावर्ज�नक प्र�त�क्रया समी�ाको समयमा ग�रएको �थयो। 

एफसीसीएच (FCCH) �व�नयमको �व�भन्न ठाउँहरू अझै प�न �सडीडी (CDD) ले  यस आवश्यकताबारे ले�खएको 

खण्डलाई असावधानीको कारण  हटाउन छुटाएको छ। एफसीसीएचहरु (FCCHs) ले �सफा�रसहरु प्राप्त गरेको छ 

वा यी �सफा�रसहरु व्यिक्तगत फाइलहरूमा राखेको छ/छैन भनी �सडीडी (CDD) ले मूल्याङ्कन गन�छैन।  

एफसीसीएच (FCCH) �व�नयमको कुनै प�न ठाउँमा अझै प�न रोजगार� �सफा�रस �नयमको उल्लेख छ भने 

प�न, �सडीडी (CDD)  द्वारा अनुपालनको ला�ग मूल्याङ्कन ग�रने छैन। तर शीषर्कमा 7.5 रहेका बाँक� 

�नयमहरू भने अझै प�न मूल्याङ्कन ग�रने छ। 



101 

 

 

 
  

स्वयंसेवक/से�वकाको प्रयोग (7.7 शीषर्क) Use of Volunteers  

 शीषर्क 7.7 मा भएका �नयमहरू धेरै प्रकारका स्वयंसेवक/से�वकाहरुमा लागू हुन्छन,् जस्तै, आमाबाबु, अ�त�थ 
वक्ताहरू, समुदायका स्वयंसेवक/से�वकाहरू आ�द । 

• सबै आमाबाबुलाई उनीहरूको महत्त्वपूणर् भू�मकाबारे �सक्न र बढ्न प्रोत्साहन �दनुहोस।् तपा�को एफसीसीएच 
(FCCH) मा संलग्न भएर आमाबाबुले अरूलाई भेट्न, बाल �वकासको बारेमा �सक्न, र समुदायको एउटा 
अंग भएको महसुस गनर् सक्नेछन। आमाबाबुसंग उनीहरूको आफ्नो बच्चाहरु भन्दा बाहेक अरु बच्चाहरू 
एक्लै नछोड्नु होस ्र उनीहरुलाई  कमर्चार�/बाल अनुपातमा गणना नगनुर्होस।् 

• �त  व्यिक्तहरू जो तपा�को एफसीसीएच (FCCH) मा वषर्मा 5 �दन वा सो भन्दा कम समय ला�ग 
उपिस्थत हुन्छन ्(उदाहरणको ला�ग प्लम्बर, ठेकेदार, अ�त�थ वक्ता, वा कलाकार आद�) उ�नहरुको पषृ्ठभू�म 
जाँच गनर् आवश्यक छैन। 

• सबै अन्य स्वयंसेवकहरूले शीषर्क 7.7 अन्तगर्त सबै �नयमहरु पालना गनुर्पदर्छ।  
 

स्रोत-साधनहरू  (Resources)  

 आवश्यक सहयोगको ला�ग 1 (800) 649-2642 �वकल्प 3 वा (802) 241-0837 मा ड्यूट�मा रहेको 
लाइसेन्सरलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

 एनएल�सडीसी (NLCDC) प्रमा�णकरण आवरण पत्र, व्यावसा�यक �वकास क्यालेन्डर, अनुदान सहयोगको 
ला�ग आवस्यक योग्यता र आईपीडीपी (IPDPs) बारे �नद�शनहरुको ला�ग तलको वेवसाईडमा हेनुर्होस:्  

http://dcf.vermont.gov/cdd/professional-development 
 सीडीडी वेबसाइटमा रहेको �त�थ �म�तबारे जाँच सूची (चेक-�लष्ट) 
: http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers 
 �बएफआईएस (BFIS) को �व�भन्न भागहरुको बारेमा बुझ्न र प्रयोग गनर्को ला�ग �दशा�नद�श :  
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis 
 पेशागत (क्या�रयर) मागर् र अन्य व्यावसा�यक �वकासका प्रश्नहरू, र �बएफआईएस (BFIS) बारे जानकार�को ला�ग 

एनएल�सडीसी (NLCDC) लाई सम्पकर्  गनुर्होस:् 
http://northernlightscdc.org/career-pathways/bfis-tracking-professional-development/ 

लाइसेन्स अनुम�त भएको एफसीसीएच मात्र: वैकिल्पक कमर्चार�हरु (Licensed FCCH Only: Substitutes) 
  �नयम 3.3.5.1 अनुसार लाइसेन्स अनुम�त भएको एफसीसीएचसंग वैकिल्पक कमर्चार�हरुको फाइल हुनु आवश्यक छ।  
 लाइसेन्स अनुम�त प्राप्त एफसीसीएचको ला�ग, �नयम 7.1.2.3 अनुसार सब ै कमर्चार�हरुलाई कमर्चार�/बच्चा 

अनुपातमा गणना ग�रनुपछर् र उनीहरुले अ�नवायर् �शशु/बाल सीपीआर र प्राथ�मक उपचार सम्बिन्ध ता�लम 

सफलतापूवर्क पूरा गरेको र अध्याव�धक प्रमाणप्रत्र भएको हुनुपछर्।यसमा वैकिल्पक कमर्चार�हरु प�न छन ्(7.6.7)।  

 �नयम 7.6.12 अनुसार कमर्चार� �रक्त स्थानमा एक वषर् �भत्र 30 वा सो भन्दा बढ� �दनको ला�ग वैकिल्पक 
कमर्चार�को प्रयोगगनुर् परेमा उनीहरुलाई अ�त�रक्त योग्यताहरु आवश्यक हुन्छ । त्यस अवस्थामा, लाइसेन्स अनुम�त 
पाएको एफसीसीएचमा वैकिल्पक कमर्चार� ले जुन पद�य भार सम्हालेका छन त्यसको ला�ग उ�नसंग आवस्यक पूणर् 
योग्यता हुनुपछर्। यस अनुरुप �नज वैकिल्पक कमर्चार�ले �नयम 7.4.4 अनुसार  आवश्यक वा�षर्क व्यावसा�यक �वकास 
ता�लम पूरा गरेको, र फाइलमा आईपीडीपी (IPDP) वा वैकिल्पक कमर्चार�को BFIS गुणस्तर र प्रमाणपत्र खाता राखेको 
हुनुपछर्। 

http://dcf.vermont.gov/cdd/professional-development
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/childcare/providers/bfis
http://northernlightscdc.org/career-pathways/bfis-tracking-professional-development/


102 

 

 

प�र�शष्ट I - आवश्यक सचूनाहरू (Appendix I - Required Notifications) 
 

बीएफआईएस (BFIS) एक प्रारिम्भक हेरचाह, �श�ा र स्कूल पछाडीको हेरचाहको ला�ग भमर्न्टको एक सामग्री हो – यो एक डाटा 
प्रणाल�हो जसले धेरै �भन्न व्यिक्तहरू जो भमर्न्टका बालबा�लकाहरुको हेरचाहगन� काम गदर्छन, उ�न हरुलाई सहयोग गदर्छ।  
हालमा सबै बाल हेरचाह र �प्रस्कूल (पुवर्-�वधालय) कायर्क्रमहरूले अनुम�तपत्र न�वकरणको ला�ग आबेदन �दन र बाल हेरचाह 
�वत्तीय सहायताको �बल पठाउन, कुन ैघटनाको �रपोटर् गनर् र बजार जानकार� अद्याव�धक गनर्  बीएफआईएस (BFIS) को  प्रयोग 
गदर्छन । 

बीएफआईएस (BFIS) बाल हेरचाह कायर्क्रम खाता  (BFIS Child Care Program Account)  
• एफसीसीएच(FCCH's) को जानकार�मा प्रवशे र पहँुच गनर् यो सबै एफसीसीपीहरू (FCCPs) को ला�ग हो:   
• प्रारं�भक अनुम�तपत्र आवेदनहरू र अनुम�तपत्र नवीकरण पूरा गनुर्होस;् 

• बाल हेरचाह �वत्तीय सहायता (सिब्सडी)को ला�ग हािजर� भनुर्होस;् 

• कागजातहरू हेनुर्होस ्र छाप्नुहोस,् जनु समावशे गदर्छ तर सी�मत छैन, साइट भ्रमणहरू, अनुम�त प्रमाणपत्रहरू, अनुमो�दत/इन्कार रेकडर् जाँच 

पत्रहरू, सिब्सडी प्रमाणपत्रहरू, इजाजतपत्र नवीकरण सुचनाहरू, र छुटेका जानकार�बारे पत्रहरु; 

• �भन्नताको ला�ग अनुरोध गनुर्होस ्Request a variance; 

• �सफा�रस सम्झौता अद्याव�धक गनुर्होस ्Update referral agreement; 

• घटना �रपोटर्हरू पठाउनुहोस;्  साथ/ैअथवा  Submit incident reports; and/or 

• सम्बद्ध पाट�हरूको सूचीमा कमर्चार� र / वा प�रवारका सदस्यहरू थप्नुहोस ्वा हटाउनुहोस।्  
 

अ�धका�रक अनुम�तकतार् (Licensor on Duty):  1 (800) 649-2642 �बकल्प 3 वा /or  (802) 241-0837 

आवश्यक सूचनाहरू (REQUIRED NOTIFICATIONS) 
के What कसर� र कहाँ How and Whom क�हले When �नयम/हरु   

 जब तपाइँ आफ्नो एफसीसीएच   (FCCH) 
अनुम�तपत्र स्वैिच्छक रूपमा बन्द वा 
न�वकरण नगनर् छनौट गनुर्हुन्छ, तपाईको 
अनुम�तपत्र "अमान्य र शून्य"।  

 अन्यथा, एफसीसीएच  (FCCH) कानुनी रूपमा 
अनुम�तपत्र ल�इएको मा�नन्छ र तपा�का 
एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल� अनुपालनको 
ला�ग िजम्मेवार हुनुहुन्छ। 

� तपाईको BFIS बाल हेरचाह 
कायर्क्रम खाताको 
खातासारांश िस्क्रनमा बन्द 
भएको सूचना पेश 
गनुर्होस।् 

o बन्द गन� �नणर्य 
र �त�थबारे 
�नणर्य हुनासाथ 
यथा�सघ्र सीडीडी 
(CDD)लाई सु-
सु�चत गनुर्होस। 

2.3.4.2 

 घटाउनु, थप्न,ु वा इनडोर वा बाल हेरचाहको ला�ग 
प्रयोग ग�रने �भ�त्र र बा�हर� स्थानहरुमा व्यापक 
प�रवतर्न गनुर्   

 एफसीसीएच (FCCH) को नाममा प�रवतर्न गनुर्  
 एफसीसीएच (FCCH) करदाता प�रचयपत्र (ID #) मा 

प�रवतर्न गनुर्  
 अ�धकृत अनुम�तपत्रको प्रकारमा प�रवतर्न गनुर्  
 कुनै प�न समयमा सेवा गरेको बच्चाहरुको 

संख्यामा प�रवतर्न गनुर् ।  
 सेवा पु-याईएका बाल-बा�लकाको उमेरमा प�रवतर्न 

गनुर्।  
 य�द तपाइँ प्रत्य� हेर�वचार प्रदान गनर् असमथर् 

हुनुहुन्छ र द�घर्का�लक �वकल्प चा�हन्छ भने ।  
 पा�रवा�रक सदस्यहरुमा प�रवतर्न भएमा  

� खोज-�वचारको ला�ग? 

मागर्दशर्नको ला�ग 
अ�धका�रक अनुम�तकतार् 
(Licensor on Duty) फोन 
गनुर्होस।्  

� प�रवतर्नको ला�ग तयार� वा 
अिन्तम रूप �दनु? तपा�को 
अनुम�तकपत्र (लाइसेिन्सङ) 
फ�ल्ड �वशेष�लाई ईमेल वा 

फोन  गनुर्होस ्|  
�  रेकडर् जाँच अनमु�त फारम वा 

पषृ्ठभू�म जनगणना फारम पेशगनुर्  
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-

child-care-providers 

o कुनै प�न 
प�रवतर्न गनुर्  
अ�घ  
वा तुरुन्तै, 
जब घरको 
सदस्यता 
प�रवतर्न 
हुन्छ, सूचना 
आवश्यक 
पद�न। 

2.3.11 

http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
http://dcf.vermont.gov/cdd/forms-child-care-providers
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आवश्यक सूचनाहरू (REQUIRED NOTIFICATIONS) 
के (What) कहाँ Where क�त समय  

How Long 

�नयम/हरु 

Rule(s) 
  

 
  

 व्यिक्तगत प�रवतर्न जसले गदार्  उसको 
पषृ्ठभू�म जाँच �नकासीलाई असर पानर् सक्दछ। 

 कुनै प�न नया ँव्यिक्त जो तपा�को एफसीसीएच 
(FCCH) मा रहन को लागी आउछन वा 
एफसीसीएच सञ्चालनको समयमा एक वषर् �भत्र 
पांचपटक भन्दा बढ� उपिस्थत हुन्छ, �त 
व्यिक्तहरुको सूचना  
  

� नयाँ रेकडर् चेक अ�धकार फारम 
र/वा सीसडीडीCDD कोला�ग 
एफसीसीएच FCCH जनगणना 
फारम 

o सम्बिन्धत 
व्यिक्तबाट तपा�ले 
सुचना  प्राप्त 
गरेप�छ एक 
कायर्�दन �भत्र  
 

3.1.6 
3.1.7 

 तपाईले कमर्चार�, साझदेार कमर्चार�, तपाईको 
घरमा बस्न ेव्यिक्तहरू, गैर-आमाबाबु 
स्वयंसेवक, र यस्तै अन्य व्यिक्तहरु जसको 
ला�ग यो लागूहुन्छ सो को एउटा वतर्मान सूची 
बनाउनु पछर्  

� तपा�को बीएफआइएस (BFIS) 
बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा 
सहयोगी पाट�हरूको सूची 
अद्याव�धक गनुर्होस ्

o प�रवतर्न भएको 
5 �दन �भत्र 

3.3.7.5 

 Serious injury of child resulting in in- 
patient or outpatient medical treatment. 

 Serious injury of child resulting in 
dental treatment. 

 बच्चाहरुलाई गंभीर चोट लागेको कारण 
अस्पताल भनार् वा ब�हरंग स्वास्थ्य 
उपचारगनुर् ।  

 बच्चाहरुलाई गंभीर चोट लागेको कारण 
दन्त उपचारगनुर्। 

�  सीडीडी मौ�खक सूचना: 
अ�धकार� अनुम�तकतार् 
(लाइसेन्जर) लाई फोनगनुर् (800) 

649-2642 �वकल्प 3 
� सीडीडी �ल�खत सचूना: तपाईको 

बीएफआइएस (BFIS) बाल 
हेरचाह कायर्क्रम खातामा लगइन 
गनुर्होस,् सं��प्त �ववरण 
िस्क्रनमा जानुहोस ्र "दघुर्टनामा 
फाइल �रपोटर्" मा िक्लक 
गनुर्होस ्
 

o सीडीडीलाई 48 
घण्टा �भत्र 
(मौ�खक)Within 
48 hours to 
CDD (verbal) 

o 5 कायर् �दन �भत्र 
(�ल�खत) 

3.1.1 

 बच्चाको मतृ्य ुभएमा  
 
 

� सीडीडी मौ�खक सूचना: call 

अ�धकार� अनुम�तकतार् 
(लाइसेन्जर) लाई फोनगनुर् (800) 

649-2642 �वकल्प 3 

� सीडीडी �ल�खत सचूना: तपाईको 
बीएफआइएस (BFIS) बाल 
हेरचाह कायर्क्रम खातामा ल�गन 

(Login) गनुर्होस,् सं��प्त 
�ववरण िस्क्रनमा जानुहोस ्र 
"दघुर्टनामा फाइल �रपोटर्" मा 
िक्लक गनुर्होस ्र घटनाबारे 
�रपोटर् पुरा गनुर्होस।् 

 
o तुरुन्त (मौ�खक) 
o 24 घण्टा �भत्र 

(�ल�खत 

3.1.1 
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 कुनै प�न घटना जहाँ बच्चालाई कुनै प�न 
पशुले टोक्छ । 

� सीडीडी �ल�खत सचूना: तपाईको 
बीएफआइएस (BFIS) बाल हेरचाह 
कायर्क्रम खातामा ल�गन (Login) 
गनुर्होस,् सं��प्त �ववरण िस्क्रनमा 
जानुहोस ्र "दघुर्टनामा फाइल 
�रपोटर्" मा िक्लक गनुर्होस ्र 
घटनाबारे �रपोटर् पुरा गनुर्होस।्  

� स्थानीय टाउन-हेल्थ अ�धकार� 
माफर् त भमर्न्ट स्वास्थ्य 
�वभागकालाई �ल�खत �रपोटर्|  
स्थानीय टाउन-हेल्थ अ�धकार�लाई 
�सधै �रपोटर् पठाउनुहोस ्| स्थानीय 
टाउन-हेल्थ पत्ता लगाउनको 
ला�ग  
(800) 439-8550 वा (802) 865-7741 
Officer: call (800) 439-8550 
वा (802) 865-7741 मा फोन 
गनुर्होस ्

 
o 24 घण्टा �भत्र 

(सीडीडीलाई 
�ल�खत) 

 
o 24 घण्टा �भत्र 

(स्थानीय टाउन 
स्वास्थ्य 
अ�धकार�लाई  
�ल�खत) 

3.1.2 
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आवश्यक सचूनाहरू REQUIRED NOTIFICATIONS 
के (What) कहाँ Where क�त समय  �नयम/हरु  

 तपा�को घरमा आगो लग्यो भन ेआगो 
�नभाउनवेाला (extinguisher) र/वा वरुण 
(अिग्न) �वभागको सेवा आवश्यकता पदर्छ। 
o य�द तपाईको घर आगोले ��त भएको वा 

आगो �नभाउँदा  �ठक  प्रकारले न�नभाईएको 
कारणले बालबा�लकाको सुर�ामा असर पछर् 
�क भ�न अनमु�तपत्र फ�ल्ड �वशेष�ले 
तपाइको घरको मूल्याङ्कन गन�छन। 

� सीडीडी �ल�खत सचूना:  

तपाईको बीएफआइएस (BFIS) 
बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा 
ल�गन (Login) गनुर्होस,् सं��प्त 
�ववरण िस्क्रनमा जानुहोस ्र 
"दघुर्टनामा फाइल �रपोटर्" मा 
िक्लक गनुर्होस ्र घटनाबारे 
�रपोटर् पुरा गनुर्होस।्  

य�द त्यो गलत अलामर् �थयो र 
अग्नी �वभागले आगो �नभाएको 
�थएन भने त्यसको �रपोटर् गनर् 
आवश्यक छैन | 

o 48 घण्टा �भत्र 
(�ल�खत) 

3.1.3 

 एफसीसीएच (FCCH) बच्चाबाट हरेको भएमा। � पु�लस सू�चत गनुर्होस ्

� बच्चाको आमाबाबुलाई सू�चत 
गनुर्होस ्

� सीडीडी मौ�खक सूचना:  

अ�धका�रक अनुम�तकतार् 
(Licensor on Duty) लाई फोन 
(800) 649-2642 �वकल्प 3 मा 
सम्पकर्  गनुर्होस।् 

� सीडीडी �ल�खत सचूना:  

तपाईको बीएफआइएस (BFIS) 
बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा 
ल�गन (Login) गनुर्होस,् सं��प्त 
�ववरण िस्क्रनमा जानुहोस ्र 
घटनाबारे �रपोटर् पुरा गनुर्होस।्  
 

 
o तुरुन्त 

o तुरुन्त 

o तुरुन्त 
 

o 24 घण्टा �भत्र 
(�ल�खत) 

3.1.4 

 समय-ता�लका अनुसार नआउन ेबालबा�लको 
नामां�कत गनुर्होस ्(अ�भभावक/हरुलाई 
जानकार� �बना) 
  

� अ�भभावक वा अ�धका�रक 
व्यिक्तलाई सू�चत गनुर्होस ्

o तुरुन्त 3.1.4.1 

 स्वयं �रपोटर् ग�रएको उल्लङ्घन 
 

� सीडीडी �ल�खत सचूना:  

तपाईको बीएफआइएस (BFIS) 
बाल हेरचाह कायर्क्रम खातामा 
ल�गन (Login) गनुर्होस,् सं��प्त 
�ववरण िस्क्रनमा जानुहोस ्र 
"दघुर्टनामा फाइल �रपोटर्" मा 
िक्लक गनुर्होस ्र घटनाबारे 
�रपोटर् पुरा गनुर्होस।्  

�  

o 24 घण्टा �भत्र 
(�ल�खत) 

3.1.5 
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 सं�दग्ध बाल-शोषण र उपे�ाबारे �रपोटर् गनुर्। 

� भमर्न्ट बाल दवु्यर्वहार 
हटलाइन मा फोनगनुर् (1-800-

64 9-5285) | 
 
 तपा�, कमर्चार�/स्टाफ, 

साझदेार कमर्चार� र 
स्वयमसेवकहरु िजम्मेदार 
खबरदाताहरु हो । 

o शङ्कास्पद 
दवु्यर्वहार वा 
उपे�ाको बारेमा 
जानकार� प्राप्त 
भएको 24 घण्टाको 
�भत्र वा  थाहा 
पाउनसाथ वा 
देख्नासाथ  
 

3.2.2 
7.7.5.2 

 बीमार�को �चन्ह र ल�ण को चाटर् � आमाबाबलुाई सू�चत गनुर्होस ्
� बच्चाको �च�कत्सकलाई 

अनुगमनको ला�ग देखाउन 
आमाबाबुलाई प्रोत्साहन �दनुहोस ्

 

o FCCH �नयमावल�को ला�ग 
प�र�शष्ट ए हेनुर्होस ्
 

 

अ�धका�रक अनुम�तकतार् (Licensor on Duty)  लाई फोन 1(800) 649-2642  �वकल्प 3 वा (802) 241-0837 मा सम्पकर्  
गनुहोस
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प�र�शष्ट II: जल प्रणाल� पर��ण र सरु�ा मागर्�नद�शनहरू 
Appendix II: Water System Testing and Safety Guidelines 

 

को 
Who 

के What कसर� How य�द प�रणामले पानी �पउने योग्य दे�खदैन भने 
If Results do not meet drinking 
water standard 

अ�त�रक्त जांच 
Additional testing 

सब ै
एफसीसीपीह
रु  

 All FCCPs 

 

प�हलो पटकको �ससा 
�बषाद� पर��ण पूरा 
गनुर्होस।् 

(�नयम 2.3.7.10) 

• कम्तीमा प�न छ घण्टा वा 
एक रातसम्म पानीको प्रयोग 
नगर� भवन �भत्रको पाइपम ै
रहन �दएर उक्त पानीको 
नमूना सकंलन ग�र प�हलो 
पटकको �ससा-�बषाद� 
जाँचको ला�ग नमूना पर��ण 
गनुर्होस।् 

• �ससा-�बषाद� जाँचको ला�ग 
यसले तपा�को घर �भत्रको 
पाइपमा पानी र�हरहनको 
ला�ग मद्दत गन� छ। 
 

• नमूना भमर्न्ट प्रमा�णत 
�पउने पानी ल्याबमा पठाईन ु
पछर्  

 

• प्रारिम्भक अनमु�त पत्र 
आवेदनसंग �ससा-�वषाद� 
नमूनाजांचको प�रणाम 
प�न समावेश गनुर्होस।् 
(�नयम 2.3.7.10). पर��ण 
प�रणाम 0.015 �मल�ग्राम 
भन्दा कम �ससा-
�वषाद�को मात्रा हुनपुछर्। 
 

 

• स्थायी उपाय नभे्ट्टाउदासम्म तपाईले वा 
प�रवारद्वारा प्रदान ग�रएको बोतल पानीमात्र 
प्रयोग गनुर् पछर्। 

• �ससा-�बषाद�कोमात्रा अनपुालन स्तरमा 
ल्याउने �नम्न उपायहरू छन:् 
o �डिस्टलका एकाइहरु जोड्न;ु 

o भान्सा (�कचन) �सकं मु�न असमस 
उपचार स्था�पत गनुर्;वा 

o एनएसएफ (NSF) ले स्वीकृत गरेको काबर्न 
�फल्टरहरू जडान गन�। 

• बोतलको पानी वा अरु कुन ैउपायद्वारा 
प्रणाल�लाई फ्लश (सफा) गन� �वकल्पको 
रुपमा प्रयोग गनर् स�कदैन। सीडीडीले 
प्रणाल�लाई उपचारको रूपमा अनमु�त �दँदैन 
�कनभने यसले तपाइँ र तपाइँको  
कमर्चार�हरूलाई अनावश्यक अनावश्यक तनाव 
�दन्छ। 

• से�डम�ट �फल्टरहरूले सीसा �बषाद� हटाउँदैनन।् 

• वा�षर्क फ्लश नमूना सीसा �बषाद� पर��ण परूा 
गनुर्होस ्(�नयम 2.3.8.7) र तपा�को घरमा 
न�तजा प�रणामहरू राख्नहुोस।् 

• अनमु�तपत्र न�वकरण आवेदनमा, वा�षर्क सीसा 
�बषाद� फ्लश नमूना पर��ण प�रणाम समावेश 
गनुर्होस ्

(�नयम 2.3.9.5.1)। 

 

ती एफसीसीपी 
(FCCP's) 
जसलाई �पउने 
पानी पर�मट 
�लन ुआवश्यक 
छैन र/वा 
प�हलेन ै
अनमु�त 
प्रणाल� रहेका 
छैनन ्

• पणूर् ब्याक्टे�रया र 
रासाय�नक जाँच पानी 
पर��ण (�नयमहरू 

2.3.7.11 र 
2.3.7.12)। 

• ब्याक्टे�रयाको 
उपिस्थ�त वा 
अनपुिस्थ�त  
मुन्यांकनको ला�ग पणूर् 
को�लफोमर् पर��ण  

• प्रत्येक पानी पर��ण 
�कटमा प्रदान ग�रएका 
�नद�शनहरू अनसुार जांच 
गनुर्होस।् 

• प्रारिम्भक अनमु�तपत्र 
आवेदनसंग �ससा-�वषाद� 
नमूनाजांचको प�रणाम प�न 
समावेश गनुर्होस।् (�नयम 
2.3.7.11 र  2.3.7.12) 

• स्वीकृत स्तरहरू: 
o कुल को�लफोमर् अनपुिस्थत, 

o आस��नक,0.010 mg/L, 
भन्दा कम  

• एक स्थायी उपाय नभेट्टाउदा सम्मको ला�ग 
तपा� वा प�रवार द्वारा उपलब्ध गराइएको 
बोतलको पानी प्रयोग गनुर्पछर्। 

• एक पटक उपचार सम्पन्न भएप�छ, सब ै
अ�भलेख राख्नहुोस ्र भमर्न्ट प्रमा�णत �पउने 
पानी ल्याबमा नयाँ पानी पर��ण नमूना 
पठाउनहुोस।् प�रणामहरू पा�रत भएप�छ, 

बोतलको पानी प्रयोग रोक्न र धाराको पानी 
प्रयोगगनर् सक्नहुुन्छ। 

• पानी पर��ण प�रणामको �रजल्ट  घरमा 
राख्नहुोस | 
  

• प्रत्येक 6 बषर्मा एउटा 
नयाँ प्रयोगशाला 
पर��ण नमूना 
(आस��नक, यरेू�नयम, 

नाइट्राइट, म्यांगनीज र 
फ्लोराइड स�हत) 
भमर्न्ट प्रमा�णत 
�पउने पानी ल्याबमा 
पठाउनहुोस ् 
(�नयमहरू 

2.3.9.5.3 र 
2.3.9.5.4)।  
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प�र�शष्ट III - आवश्यक पदस्थापना  (Appendix III - Required Postings) 
 

आवश्यक पदस्थापना  REQUIRED POSTINGS 
के (What) कहाँ Where क�त समय 

How Long 
�नयम/हरु 
Rule(s) 

 अनुम�तपत्र र एफसीसीएच �नयमावल�को प्र�त�ल�प  
 

आमाबाबु, कमर्चार� र 
आगन्तुकरूलाई स्पष्ट 
रूपमा दे�खन े�ेत्र 

हरेक समय 2.3.3 

 अनुम�तपत्र स्थान भ्रमणले �नद��शत, �नयम 
उल्लङ्घन र �नयामक कायर्का सचूनाहरूको 
बारेमा �रपोटर् गदर्छ। 

आमाबाबु लाई स्पष्ट 
रूपमा दे�खन े�ेत्र 

 

तपाईले प्राप्त 
गरेको दे�ख 
किम्तमा   15 �दन  

2.8.1 

 बा�हर �नस्कन ेबाटो स�हतको �ल�खत 
�नकासी �चत्र  

बाल-बच्चा द्वारा प्रयोग 
ग�रएको प्रत्येक घरस्तरम 

हरेक समय 3.6.2.1 

एफसीसीएच (FCCH) अनुम�तपत्र  मात्र  

 

 डायपर प�रवतर्नगन� प्र�क्रया  

प्रत्येक डायपर प�रवतर्न 
गन� स्थानमा  

हरेक समय 5.2.3.13 
एफसीसीएच 
अनमु�तपत्र  मात्र  

 �नम्न फोन नम्बरहरूको सूची 
o ९११ (911), 
o पु�लस  (Police), 
o अग्नी (Fire), 
o एम्बुल�स/उद्दार समूह (Ambulance) 
o �वष �नयन्त्रण केन्द्र (1-800-222-1222)  

o भरम्न्ट बाल दवु्यर्वहार हटलाइन (1- 
800-64 9-5285) 

o तपा�को घरको �दशा।  

बाल �व�शष्ट जानकार� : 
o आमाबाब ुसम्पकर् हरू  

o आपातकाल�न सम्पकर् हरू, र  

o डाक्टर सम्पकर्  जानकार� 

• निजकैको 
टे�लफोन(हरू), वा  

• सब ैकमर्चार�हरुलाई 
जानकार� हुने स्थान 
मा। 

हरेक समय 5.10.1.13.2 

 मेनु (�म�त हुन ुपछर् ) 
oमेनुमा कुन ैप�रवतर्नहरू छ भन ेप�न   

आमाबाबुलाई स्पष्ट रूपमा 
दे�खने स्थानमा  

हरेक समय  5.11.1.3 

एफसीसीएच (FCCH) अनुम�तपत्र  मात्र  

 प्रत्येक बालबा�लका समूहको ला�ग �नम्न 
कुराहरुको दस्तावेज राख्नको  �निम्त  दै�नक 
र साप्ता�हक �ल�खत ता�लका र �दनचयार् । 
o व्यिक्तगत, सानो समूह र पूणर् 

समूहमा खेलाउनु र �सकाउन;ु 
o बाल �नद��शत र प्रदायक- �नद��शत 

ग�त�व�धहरू; 
o स�क्रय र शान्त खेल; 
o बाँक� वा शान्त समय; र  
o कोठा �भत्र र कोठा बा�हर खेल। 

आमाबाबु, कमर्चार� र 
बालबा�लकाहरूलाई स्पष्ट 
रूपमा उ�चत स्थानमा  
 
 
 

हरेक समय 6.1.3.2 
एफसीसीएच 
(FCCH) 
अनुम�तपत्र  मात्र  
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 लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएच (FCCHs) मात्र: �शषर्क 7.5 अन्तगर्त अ�त�रक्त आवश्यकताहरूको ला�ग 

�नम्न �नयम पालन गनुर् जरुर� छ|  

• �नयम 4.7 को आवश्यकता अनुसार लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएचहरु (FCCHs) ले आफ्ना 

कमर्चार�हरुले लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएचको कायर्क्रम दशर्न पूणर् रूपमा बुझकेा र लाइसेन्स 

अनुम�त पाएका एफसीसीएचको सम्पूणर् नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूका एक �ल�खत प्र�त प्राप्त गन�छन | (�नयम 
7.5.1) 

• लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीपी (FCCP) ले सबै कमर्चार�हरूको �ल�खत कायर् �ववरणहरू उनीहरूको 

व्यिक्तगत फाइलमा छ भ�न सु�निश्चत गनुर्पछर्। यसमा कमर्चार�को पद,  काम-कतर्व्य, र सुपर�भजन समावेश 

हुनुपछर्। लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीपी (FCCP)  ले यो सु�निश्चत गनुर्पछर् �क कमर्चार�हरुको कायर्-

�ववरणमा मूल्यांकन गन� िजम्मेवार कमर्चार� को प�हचान प�न समावेस हुनुपछर् | (�नयम 7.5.2) 

• लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएच (FCCH) कमर्चार�हरूले �ल�खत वा�षर्क कायर्सम्पादन समी�ा उनको 

सुपरभाइजरबाट प्राप्त गन�छन । (7.5.3 �नयम)  

• लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीपी (FCCP) ले बालबा�लकासँग कामगन� कुनै प�न कमर्चार�हरुले 

बालबा�लकाको हेरचाह र �श�ासंग सम्बिन्धत महत्वपूणर् जानकार�हरु थाहागनर् उनीहरु बीच  

संचार प्रणाल� स्थापना र कायार्न्वयन ग�रएको सु�निश्चत ग�रनेछ | (�नयम 7.5 7.5) 

प�र�शष्ट IV - आवश्यक FCCH नी�तहरु र प्र�क्रयाहरुको सारांश        
Appendix IV - Summary of Required FCCH Policies and Procedures 

कमर्चार� नी�तहरू र प्र�क्रयाहरू (Personnel Policies and Procedures) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
एफसीसीपी (FCCP) र नयाँ कमर्चार�को अ�भ�वन्यास (ओ�रन्टेसन) (�नयम 7.1.3) 
 बालबा�लका हेरचाह शुरुवातगनुर् अ�घ तपा�ले सीडीडी (CDD) द्वारा अनुमो�दत एक अ�भ�वन्यास (ओ�रन्टेसन) 

प्र�श�ण पूरा गनुर्पछर्। 

नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूको एक �ल�खतप्र�त बनाएर अ�भ�वन्यास (ओ�रन्टेसन) को समयमा तपा�ले 

कमर्चार�हरूलाई उपलब्ध गराउनुपछर् र कमर्चार�हरुलाई बच्चाहरूसंग एक्लै छो�ड�दनु अ�घ उनीहरुले 

सीडीडी (CDD) द्वारा अनुमो�दत अ�भमु�खकरण (ओ�रन्टेसन) प्र�श�ण पूरा गनुर्पछर्। 

 प्र�शक्�ाथ�हरूले बच्चाहरूसँग काम गन� शुरु गरेको 1 म�हना �भत्र अ�भमुखीकरण (ओ�रन्टेसन) प्र�श�ण पूरा 

गनुर्पछर् । (�नयम 7.1.3) 

 वैकिल्पक कमर्चार�ले तपा�को �ल�खत नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूको अ�भमु�खकरण (ओ�रन्टेसन) पूरा गनुर्पछर् | 

उनीहरुले सीडीडी (CDD) द्वारा अनुमो�दत अ�भ�वन्यास (ओ�रन्टेसन) पूरा गनर् आवश्यक छैन। (�नयम 

7.6.8) 
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प�र�शष्ट IV - एफसीसीएच (FCCH) आवश्यक नी�त र प्र�क्रयाहरूको सारांश (�नरन्तर)  

Appendix IV - FCCH Summary of Required Policies and Procedures (continued) 
अन्य नी�त र प्र�क्रया Other Policies and Procedures 

के What 
कसले बनाउँछ र लागू 
गछर् Who Develops 

and Implements 

कसले प्राप्त गछर् Who 
Receives 

�नयम/हरु 
Rule(s) 

सबै �ल�खत नी�तहरू र प्र�क्रयाहरू वषर्मा एक पटक समी�ा 
ग�रनुपछर् आवश्यक भएमा संशोधन ग�रनुपछर् । 

 
तपा� कमर्चार� र आमाबाबु (लागू 

भएमा)  

 
3.3.2 

 
लाइसेन्स अनुम�त पाएका एफसीसीएच (FCCH) मात्र:  

सं�दग्ध बाल दवु्यर्वहार वा उपे�ाको बारेमा  DCF लाई 
�रपो�ट�ग गनर्को ला�ग �ल�खत नी�त आवश्यक पदर्छ। 

लाइसेन्स अनुम�त 
पाएका एफसीसीएच 

(FCCH) मात्र 

 
कमर्चार� र स्वयसंेवकहरू  

(लागू भएमा) 

 
3.2.4 
7.7.5.2 
(स्वयंसेवकहरू) 

बच्चाहरुलाई औष�ध �दनेबारे �ल�खत प्रशास�नक नी�त र 
योजना।  

तपा� 
कमर्चार� (लागू भएमा) 

5.6.1 

• भोजन/खाना र नाश्ता सम्बन्धी �ल�खत नी�त: 
• प्रदान ग�रएको सबै खाद्य सेवाहरूको 

�ववरण; 

• नाश्ता र भोजनको सामान्य समय; 
• खाद्य एलज�, धा�मर्क आहार 

आवश्यकताहरु र अन्य �वशेष 
आवश्यकताहरुसंग सम्बिन्धत नी�तहरु र 
प्र�क्रयाहरु; र  

• र��त खाने बानीहरूको ला�ग नी�त र प्र�क्रया।  

 
 
 
 

तपा� 

 
 
नामाकंनको समयमा 
आमाबाबु  
 

 

 
 
 
 

5.11.1.1 

खाद्य तयार�को ला�ग िजम्मेवार व्यिक्तहरूले पोषण 
आवश्यकताहरू, स्वच्छ खाना तयार�, भण्डारण, सर-सफाई, 
खाद्य सुर�ा र खाना र पोषण सम्बिन्धत नी�तहरू पालन 
गरेको कुरा सु�निश्चत गनुर्पछर् । 

 
तपा� 

 
खाना तयार� गन� व्यिक्तहरू 

 

 
 
 

5.11.1.2 

बच्चाहरुको सकारात्मक मागर्दशर्न र व्यवहार व्यवस्थापनको 
सम्बन्धमा सामान्य भाषामा �ल�खत नी�त। 

तपा� 
आमाबाबु (र कमर्चार�) 
लाई �नय�मत रूपमा  

 
6.2.5.1 

तपा�ले आफ्नो एफसीसीएच (FCCH) र आमाबाबु बीच दईु-
तफ� सञ्चारको ला�ग प्रोत्साहन �दनुपछर्। तपाइँले एफसीसीएच 
ग�त�व�धहरू, कायर्क्रम नी�तहरू, र सामुदा�यक स्रोतहरूको 
बारेमा आमाबाबुलाई �नय�मत रूपमा सञ्चार गनुर्पछर् । तपाइँले 
आमाबाबुलाई जानकार� प्रदान गनर्, प्राथ�मकताहरू प�हचान 
गनर्, प्रश्नहरू सोध्नु र आफ्ना �चन्ताहरु प्रकटगनर् अवशर �दन ु 
होस।्  

 
 

तपा� र (तपा�को 
कमर्चार�) 

 
 

आमाबाबु 

 
 
 

4.4.2 

बीमार� �चन्ह र ल�णहरूको चाटर्मा समावेश ग�रएको 
ब�हष्कार नी�तहरूको अनसुरण गनुर्होस ्| (एफसीसीएच / 
FCCH �नयमावल� प�र�शष्ट ए)। 

 
�सडीडी / CDD  

तपा�, कमर्चार�, साझदेार 

कमर्चार� र स्वयंसेवक (लागू 

भएमा)। 

5.3.3.1 
7.1.1.2 
7.6.6 
7.7.3 
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प�र�शष्ट IV - एफसीसीएच (FCCH) आवश्यक नी�त र प्र�क्रयाहरूको सारांश (जार�) 
Appendix IV - FCCH Summary of Required Policies and Procedures (continued) 

अ�भभावकहरूलाई एफसीसीएच (FCCH)  नी�त र प्र�क्रयाहरू संचार गनुर् (�नयम 4.7) 
� �नयमावल� 3.3.4.6 �नयमको आवश्यकता अनुसार आमाबाबुले पूवर् सूचना �बना एफसीसीएच (FCCH)  र 

उनीहरूको बाल-बच्चाको रेकडर्मा पहँुचगनर् वा हेनर् सक्छन भन्ने कुरा प्रत्याभूतगनुर् |  

� यो �नयमावल�को सेक्शन 3.3.4.1को आवश्यकता अनुसार बच्चाको नामांकन फाइलमा राख्नको ला�ग 
आमाबाबुबाट आवश्यक जानकार�को �ववरण; 

� सामान्य दै�नक ग�त�व�धहरूको कायर्क्रम ता�लका;  

� शुल्क र भुक्तान नी�तहरूको बारेमा जानकार�; 

� एफसीसीएच (FCCH) सेवा अव�ध खुल्ला र बन्द हुने समयको बारेमा जानकार�; 

� बालबच्चाहरु �भत्र आउन र बा�हर जानको ला�ग, साइन इन/आउटको, प्र�क्रया; 

� �नयमावल� को सेक्सन 3.6 अनुसार आवश्यक आपातकाल�न िस्थ�तको ला�ग प्र�क्रया; 

� एफसीसीएच (FCCH) मा पोषण, भोजन र भोजन तैयार�को बारेमा जानकार�; 

� सुर��त �नन्द्रा नी�तहरू, लागू भएमा; 

� धूम्रपान र�हत नी�त;  

� �पउने पानीमा सीसा-�बषाद�को पर��ण न�तजाको बारेमा जानकार� र कुनै उपचार योजनाको बारेमा 

जानकार�; 

� एफसीसीएच (FCCH) �फल्ड भ्रमण नी�तहरू, अन्य बाह्य ग�त�व�ध र यातायात; 

� एफसीएसीएच (FCCH) बीमार� असमावशेी (exclusions)  लगाएत, औष�ध प्रशासन, र खोपबारे 

स्वास्थ्य नी�तहरु;  

� सकारात्मक मागर्दशर्न र व्यवहार व्यवस्थापन सम्बन्धी एफसीसीएच (FCCH) नी�त र अभ्यास;  

� बच्चा र पा�रवा�रक जानकार� गोपनीयताबारे प्रत्याभू�त;  

� �नयमावल� सेक्शन 3.2 अनुसार सं�दग्ध बाल दवु्यर्वहार र /वा बाल उपे�ाबारे आवश्यक �रपोटर् गन�बारे 

जानकार�;  

� प्रत्येक बालबा�लकाको प�रवार र संस्कृ�तको ला�ग गैर-भेदभाव र आदरपूणर् व्यवहार ग�रने कुराको 

प्रत्याभू�त ;  

� एफसीसीएच (FCCH) ले बालबा�लकाको ला�ग समिष्टगत र सकारात्मक �वकासको अनुभवलाई सु�निश्चत गनर् 

सहयोग पुयार्उनु;  

� एफसीसीएच (FCCH)को अपांगता र �वशेष आवश्यकता रहेका बाल-बच्चाहरुलाई समावेश गन� सम्बिन्धत नी�तहरु;   

� धा�मर्क �क्रयाकलापहरुको वणर्न, य�द कुनै छ भने; 

� अनलाईनमा बाल �वकासबारे एफसीसीएच (FCCH) �नयमावल� र अन्य जानकार�हरु बारे कसर� पहँुचगन� भन्ने 

कुरको जानकार�। 
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�  गुनासो र उजुर� प्र�क्रया सम्बन्धी जानकार�; 

� बाल हेरचाह उपभोक्ता लाईनबारे जानकार�, टे�लफोन नम्बर (1-800- 649-2642) स�हत; 

� एफसीसीएच (FCCH)का  बाल-बच्चाहरुलाई �नष्कासनगन� सम्बिन्धत नी�तहरु र प्र�क्रयाहरु। यी नी�तहरू र 

अभ्यासहरूमा �नम्न कुराहरु समावेश छन,् जस्तै बालबा�लका एक�कृत सेवा बाल-हेरचाह संयोजकलाई �वशेष 

हेर�वचारको आवश्यकतामा रहेका बालबा�लकाको ला�ग सम्पकर्  गन�,  बालबा�लकाको नामाकंन जो�खम पनर् 

सक्छ भ�न सम्बिन्धत आमाबाबुलाई सु-सु�चतगनुर् , र बाच्चालाई पुन:समावेशको ला�ग तपा�को प्रयासबारे 

कागजात दस्तावेज गनुर् ।  

� �नयमावल�को उप-शीषर्क 6.2.6.1 अनुसार यी नी�तहरू र प्र�क्रयाहरूको पालन गनुर्पछर् ,  जस अनुसार य�द कुनै  

बच्चाको नामांकन �नरन्तरता जो�खममा छ भने, तपा�ले उसको हेरचाह र �श�ाको �नरन्तरताको ला�ग 

सहयोग र समथर्न गनुर्पछर् ; 

� खाद्य एलज�, धा�मर्क आहार आवश्यकताहरु र �वशेष आवश्यकताहरुको ला�ग नी�तहरु र प्र�क्रयाहरु; र 

� सुर��त खाने बानीहरूको ला�ग नी�त र प्र�क्रया (�नयम 5.11.1.1)। 
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प�र�शष्ट V - नमनूा सफाई, संक्रमण-र�हत, र स्विच्छकरणका यिुक्तहरू 
Appendix V - Sample Cleaning, Disinfecting and Sanitizing Tips 

 
सफाई, संक्रमण-र�हत, र स्विच्छकरणका प�रभाषा, प्रयोग, र भण्डारण 

Cleaning, Disinfecting and Sanitizing Definitions, Use and Storage 
 
 
 
प�रभाषाहरू 

(Definitions) 

"सफाई" भनेको �नमार्ताको 
�नद�शनहरू अनुसार  
डीटजर्न/साबुनले  धोएर 
फोहर-मैला हटाउनु 
हो।(�नयम 2.2.7) 

 "�डसईन्फेक्�टङ" को अथर् 
वस्तुहरू वा सतहहरूमा भएको 
�कटाणुहरुलाई नष्ट वा �निष्क्रय 
गनुर्हो । �डसईन्फेक्�टङ ती 
सतह �भत्ता र स्थानहरुको 
ला�ग उपयुक्त हुन्छ जहाँ 
खानेकुराको  सम्पकर्  हुदैन र 
बच्चाहरुले मूख लगाउदैनन ् 
(�नयम 2.2.15)। 

“स्विच्छकरण” अथार्त ्
स्यानीटाइिजंग को अथर् वस्तुहरु 
र सतहहरु मा रोगको 
�कटाणुहरुलाई कम गनर्को 
ला�ग सावर्ज�नक स्वास्थ्य 
�नयमहरु द्वारा सुर��त स्तर 
कायमराख्नु हो । स्वच्छता ती 
सतहहरुको ला�ग उपयुक्त छ 
जहाँ खानेकुराको सम्पकर्  हुन्छ 
र बच्चाहरुले मुख लगाउँछन 
(�नयम 2.2.40)। 

 
 
 
प्रयोग  
(Use) 

सफागन� कायर् 
�डसई्न्फेक्�टङ र 
स्विच्छकरण गनुर्भन्दा 
अ�घ ग�रन्छ, य�द अन्य 
कुनै �नमार्ताको �सफा�रस र 
�नद�शन  द�ईएको छैन भने 
(�नयम 5.2.6.1) 

• सबै इन्फेक्सन र�हत र स्विच्छकरण सामग्रीहरु ईपीए (EPA) 
दतार् ग�रएको र �नमार्ताहरुको �नद�शन  अनुसार प्रयोग ग�रएको 
हुनुपछर् (�नयम 5.2.6.2)। 

• स्वच्छता र इन्फेक्सन र�हत बनाउन दवुैको लागी घरेलू 
ब्ल�च प्रयोग गनर् स�कन्छ। जब यी उद्देश्यका ला�ग ब्ल�च 
प्रयोग ग�रन्छ, ताजा ब्ल�चको झोल दै�नक रुपमा �मश्रण 
गनुर्पन� हुन्छ (�नयम 5.2.6.3)। 

सफाई गरेप�छ हात धुनहुोस ्(�नयम 5.2.1.1) 

 
 
 
 भण्डारण 

(Storage) 

सबै �बषाद�  या �वषाक्त 
पदाथर् बच्चाहरुको पहँुचबाट 
टाडा हुनुपछर् । (�नयम 
5.10.1.10.3) 

एफसीएचमा ( FCCH) रहेका सबै �बष, �वषाक्त, या खतरनाक 
सामग्रीहरु सबै सिजल ैप�हचान गनर् स�कने लेबल लगाएर सुर��त 
स्थानमा रा�खनु पछर् र त्यसलाई उ�चत त�रकाले मात्र प्रयोग 
गनुर्पछर् ताक� खानेकुराहरू वा बालबा�लका वा कमर्चार�हरुलाई 
खतरा �सजर्ना नगरोस ्। (�नयम 5.10.1.10.1) 

खाद्य पदाथर्हरु सफागन� सामाग्रीबाट अलग ैस्थानमा भण्डारण गनुर्पछर् (�नयम 5.10.2.3.4) 
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प�र�शष्ट V - नमूना सफाईगनुर्, संक्रमण-र�हत बनाउनु, र स्विच्छकरणका युिक्तहरू (�नरन्तर) 
Appendix V - Sample Cleaning, Disinfecting, and Sanitizing Tips (continued) 

सफाईगनुर्, संक्रमण-र�हत बनाउनु, र स्विच्छकरणको समय र �व�ध  
के What क�हले When कसर� How: �नयम/हरु 

Rule(s) 
� प्लािस्टकको मुखले टोक्ने �खलौनाहरु  
� कोक्रो /cribs, खाट/cots, सुकुल/mats, र 

�बस्तारा, य�द फरक बच्चाहरु द्वारा प्रयोग 
ग�रन्छ भने। 
 

प्रत्येक पटक प्रयोग गरेप�छ  
 

 सफा गनुर्होस ् 5.2.6.4 

� बच्चालाई मुखमा चुसाउनी कुरा (Pacifiers) जब यसले अक� कुनै 
सतह/�चज छुन्छ  

 सफा गनुर्होस ् 

� कोक्रो /cribs, खाट/cots, सुकुल/mats, र 
�बस्तारा, य�द फरक बच्चाहरु द्वारा प्रयोग 
ग�रन्छ भने। 

हरेक हप्ता  
 

 सफा गनुर्होस ् 

� �म�सनले धुनयोग्य खेलौनाहरु  
� लगाउने कपडाहरु, टोपी समेत 
� खेल ग�त�व�ध केन्द्रहरू, र   
� �फ्रज  

हरेक म�हना   
 

 सफा गनुर्होस ् 

� खाद्य तयैार� गन� स्थान/सतहहरु, र 
� खानाखाने टेबल र उच्च कुच� टे्रहरू। 

 

प्रत्येक पटक  प्रयोगगनुर् 
अ�घ र प�छ  

 

 सफा गनुर्होस,्  
त्यसपछ� 

 स्यानीटाईज (स्वच्छ) 
गनुर्होस ्

5.2.6.5 

 
� खाना खाने काँटा-चम्चा र भाँडाहरु । 

प्रत्येक पटक  प्रयोग गरेप�छ  
 

 सफा गनुर्होस,्  
त्यसपछ� 
 स्यानीटाईज 

(स्वच्छ) गनुर्होस ्
� खाद्य तैयार� उपकरणहरु, 

 
 
 
� प्लािस्टकको मुखले टोक्ने खेलौनाहरु, र 
� बच्चालाई मुखमा चुसाउनी/प्यासीफायरहरू 
� डायपर प�रवतर्न गन� �ेत्रहरू 

प्रत्येक �दनको अन्त्यमा 
 
 
 
प्रत्येक पटक  प्रयोग गरेप�छ 

 सफा गनुर्होस,् त्यसपछ� 
 स्यानीटाईज 

(स्वच्छ) गनुर्होस ्
 

 सफा गनुर्होस,् त्यसपछ� 
  *सकं्रमण र�हत बनाउन ु

 
   5.2.3.11 
� ढोका/दैलोको समाउने ह्यान्डलहरु, 
� हात धुने �सकं र नल/धारा, 
� काउंटरटप्स (Countertops), 
� शौचालय र शौचालय �सकाउने उपकरण  
� डायपर फ्याक्ने भाँडा, र 
� पीना �पउने ठाउँ (water fountains) 

 

प्रत्येक �दनको अन्त्यमा 
 

 
 सफा गनुर्होस,् त्यसपछ� 
 संक्रमण र�हत बनाउन ु

5.2.6.6 
5.2.3.11 
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प�र�शष्ट VI - �फल्ड भ्रमण (�ट्रप) चाटर् 
(Appendix VI - Field Trip Chart) 

�फल्ड भ्रमण (�ट्रप) चाटर् (Field Trip Chart) 
के  

What 
क�हले  
When 

कसर�  
How 

�नयम/हरु 
Rule(s) 

� बालबा�लकाहरुलाई मैदानमा पदैल भ्रमणको ला�ग 
फाइलमा �ल�खत अ�भभावक�य अनुम�त।  

सबै पैदल 
भ्रमणहरू भन्दा 
अ�घ  

हालमा अनुम�त �दएको 
सु�निश्चत गनुर्होस ् 

5.10.7.2 

� �फल्ड (�ट्रप्स) भ्रमणको ला�ग फाइलमा 
आमाबाबुको  �ल�खत अनुम�त। 
o यातायातको प्रकार �न�दर्ष्ट गनुर्होस,् 

य�द प्रदान ग�रन्छ भने, 
र    

o य�द एकतफ� यात्रा 45 �मनेट भन्दा बढ� 
समयको छ भने �न�दर्ष्ट गनुर्होस-् 
 
 

 

सबै �फल्ड (�ट्रप्स) 
भ्रमणहरू भन्दा 
अ�घ  

 

उप-शीषर्क 5.10.6 
अनुसार यातायातको 
ला�ग पुरा गनुर्पन� 
�नयमहरु सबै पुरा 
गनुर्होस ् 

 

5.10.7.1 

� तपाइँ (र तपाइँको कमर्चार�) ले  भ्रमणको क्रममा 
बच्चाहरूको स्वास्थ्य र सुर�ाको र�ा गनुर्पछर्। 
 

 

�फल्ड �ट्रप्स र 
पैदल भ्रमणहरू 
अव�धमा (2 
घण्टा भन्दा 
बढ�)  

साथ लैजानु होस:् 

 प्राथ�मक उपचार सामग्री , 

 आपातकाल�न सम्पकर्  
नम्बरहरू (�नयम 
5.10.1.13.2), 
 पानी र झोल  साबुन या 

एंट�सेिप्टक पुछ्नेकुरा  

 आमाबाबु आपातकाल�न 
हेर�वचारको ला�ग 
अ�भभावक स्वीकृतीको 
एक प्र�त�लपी. (�नयम 
3.3.4.1)  
 बच्चाहरु को 

ला�ग 
आपातकाल�न 
औष�ध। 

5.10.7.3 
5.7.3 

� �फल्ड भ्रमण र पैदल यात्रागदार्  प्रयोग 
ग�रएका खेल मैदानहरूमा सुर�ाको आवश्यक 
�नयमरू पूराहुने वा सो भन्दा बढ� हुनुपछर्। 
 CDDले �नयमहरूको अनुपालनको मूल्याङ्कन 

गन�छ 5.10.3.1.2 (छाया), 5.10.3.1.6 (खतराहरू), 

5.10.3.2.1 (सुर��त उपकरण), 5.10.3.2.2 

(उपकरणको �ेत्रहरु उपयोग गनुर्होस), 5.10.3.2.3 

�फल्ड �ट्रप्स र 
पैदल भ्रमणहरू 
अव�धमा  

• पुग्नासाथ खेलमैदानको 
�नर��ण ग�रनुपछर्। 

• तपाइँ (र कमर्चार�)ले 
सुर�ा प�रिस्थ�त 
अनुसार योजना 
समायोजन गनुर्पछर् । 
 

5.10.7.4 
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(उपकरण लंगर), 5.10.3.2.4 (स्यान्ड बक्स), 

5.10.3.2.5 (चढेर खेल्ने खेलौनाहरु), र  
5.10.3.3 (कुशन/गद्दाहरु) 

� �फल्ड  भ्रमण र पैदल यात्राको समयमा 
कमर्चार�/बाल-बा�लकाको उ�चत अनुपात | 

�फल्ड �ट्रप्स र 
पैदल भ्रमणहरू 
अव�धमा 

• तपा�ले पयार्प्त कमर्चार�को 
कायर्-ता�लका बनाउनुभयो 

5.10.7.5 

� भ्रमणका क्रममा तपाइँ (र कमर्चार�)ले  
शार��रक र दृिष्टगत रूपमा बालबा�लकाको 
�नगरानी गनुर्पछर्। 

सबै समयमा • बच्चाहरूलाई �छटो 
प�हचान गनर् र गणना 
गनर्को �बशेष त�रका 
प्रयोग गनुर्होस ्

5.10.7.6 

जब कुनै �फल्ड भ्रमण �ेत्रमा पानी पोखर� छ वा 
पानीको प्राकृ�तक वा मानव �न�मर्त कुराहरु छ 
भने, कमर्चार�हरूले: 
� प्रयोग गनुर्भन्दा प�हलेको त्यो �ेत्रको �नर��ण 

गनुर्होस ्�क त्यो स्वास्थ्य र सुर�ाको ला�ग 
खतराहुने कुनै कुराहरु जस्तै, टूटेको �गलास, 

पशुको मल, पानीको ब�लयो वहावहरु वा स्वास्थ्य 
बारे चतेावनीहरू पोस्ट गर�एको छक� । 

� कडा रूपमा जल सुपर�भजन र �नषेधको पालन 
गनुर् (�नयम 5.10.5.4); र  

� बच्चाको पौडीखेल्ने (िस्व�मगं) �मता मूल्याङ्कन 
नग�रए सम्म, बालबा�लकाहरुलाई कमर भन्दा 
कम पानी भएको ठाउँहरूमा मात्र सी�मत छन ्
भ�न स�ुनिश्चत गनुर्होस ्| 

सबै समयमा  5.10.7.7 
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अनुसूची VII - एफ�स�सएच अनुपात/एक्लै छाड्न स�कने/नस�कने चाटर् 
 

 

एफ�स�सएच (FCCH) अनुपात/एक्लै छाड्न स�कने/नस�कने चाटर् 
FCCH Ratio/Left Alone Chart 

 

 
 
भ�ूमका / व्यिक्त / पद  

अनपुातमा   
कमर्चार�को 

रुपमा  
�गन्ती गनर् 
स�कन्छ  

 
अनपुात 
�नयमहरू  

एक्ल ैछाड्न 
स�कन्छ 

 
�नयमहरू 

एफ�स�सपी (FCCP) स�कन्छ  
�नयमहरू 
2.2.47, 

6.2.1.5, 6.2.2.4 

स�कन्छ  
कुनै �नयमहरू 

छैनन ्
पा�रवा�रक बाल हेरचाह सहायक स�कन्छ स�कन्छ 

�बपल्क/सट्टा (Substitute) स�कन्छ स�कन्छ 
प्र�श�ाथ� (१८ बषर्) स�कन्न   

 
�नयमहरू 
6.2.2.6, 

6.2.2.7, 6.2.2.8, 
7.7.2 

स�कन्छ �नयमहरू 
6.2.2.6, 
6.2.2.9 

क�ा सहयोगी * स�कन्न स�कन्छ 

प्र�श�ाथ� (१७ बषर्) स�कन्न स�कन्न  
�नयमहरू 6.2.2.7, 
6.2.2.9, 7.7.2 

साझदेार कमर्चार�  स�कन्न स�कन्न 

स्वयंसेवक 
 

स�कन्न स�कन्न 

आमाबाबु  ** स�कन्न स�कन्न 

 

* जब कुनै एक क�ा सहयोगीले प�रवार�क बाल हेरचाह सहायक,  प्र�श�क, वा बैकिल्पक सहयोगीको िजम्मेवार� 

र कायर् समाल्दछ,  र सो गनर्को ला�ग उक्त स्थानको �निम्त योग्यता र अन्य अनुम�तपत्र �नयमहरू पूरा गदर्छ 

भने,  उनीहरूलाई अनुपातीक रुपमा गणना गनर् स�कन्छ र / वा त्यो समयमा उनीहरुको भू�मकाको आधारमा 

उनीहरुलाई बच्चाहरूसँग एक्लै छोड्न स�कन्छ | 

** बच्चाको नामांकन फाइलमा आमाबाबुलाई बच्चासंग एक्लै बस्न न�दने अदालतको आदेश नभएको अवस्थामा, 

आमाबाबुलाई उनीहरुको आफ्नै बच्चासँग एक्लै छाड्न स�कन्छ |  



120 

 

 

प�र�शष्ट VIII - एफसीएच अनमु�तपत्र �नयमावल�का लागी अनकु्रम�णका 
(Appendix VIII - Index to FCCH Licensing Regulations) 

  
• यस अनकु्रम�णकामा �दईएका �नम्न �ल�खत �बशषे शब्दहरूले तपाइँलाई एफसी�सएच अनमु�तपत्र 

�नयमावल�मा अनमु�तपत्रसगं सम्बिन्धत �नयमहरू खोज्न मद्दत पयुार्उनेछ । (यो �दशा�नद�श 
पिुस्तकाको लागी अनकु्रम�णका होइन)। 

• कुन ै �बशषे शब्दसँग सम्बिन्धत �नयम वा �नयमहरू भेट्टाउँदा, कृपया यो कुरा सम्झनहुोस ्�क बाकस �भत्रका 
शब्दहरु केवल एफ�स�सएच (FCCHs) अनमु�त-पत्रसगं मात्र सम्बिन्धत छन ्। 
 

बच्चाहरूमा पहँुच (Access to Children) पषृ्ठ 12 - 13, 34 - 35, 85 - 87 
दघुर्टनाहरू (Accidents) - See Injury of Child, Medical Emergencies and Notifications 
आवास (Accommodations) पषृ्ठ 3, 35, 42 - 43, 47, 84 - 85 (also see Americans with Disability Act, 
Child with Disabilities, Child with Special Needs, and Special Health Care Needs) 
रक्सी/मधपान (Alcohol) पषृ्ठ 53 
एलज� Allergies - See Child with Disabilities, Child with Special Need, Special Health Care 
Needs and Special Nutrition 
अमे�रकन अ�मताको अ�ध�नयम (Americans with Disability Act) पषृ्ठ 15, 35, 85 
वा�षर्क अनमु�तपत्र आवश्यकता (Annual Licensing Requirements) पषृ्ठ 2, 17 - 18 
वा�षर्क कायर् समी�ा (Annual Performance Review) पषृ्ठ 30, 91 
वा�षर्क कायर्क्रम मलू्याङ्कन (Annual Program Assessment)  पषृ्ठ 34 
अपील (Appeal)  पषृ्ठ 6 - 7, 17, 20, 22 – 24 आयुक्तको समी�ा र मानव सेवा बोडर् प�न हेनुर्होस ्(also see 
Commissioner's Review and Human Services Board) 
�नवेदनहरु (Applications) – अनुम�तकतार् हेनुर्होस ् (See Licensure) 
एक गम� प्र�तरोधी ख�नज (Asbestos) पषृ्ठ 52 – 53 
आकलन (Assessments) - See Annual Program Assessment and Child Assessments 
सम्बद्ध प�हरूको सचूी Associated Parties List पषृ्ठ 31 
उपिस्थ�त (Attendance) पषृ्ठ 8, 28 - 30, 32, 47 (also see Recordkeeping) 
अ�धकार/ प्रा�धकरण (Authority)  पषृ्ठ 1, 8, 10, 24, 33, 64 
Authorized to Pick Up - See Release of Child(ren) 
पषृ्ठभ�ूम जाँच (Background Check) पषृ्ठ 11 - 14, 17 - 18, 27, 30, 81, 85 - 88, 91, 93 
(also see Fingerprint Requirements and Prohibited) 
बकै्ट��रयल (Bacterial) - See Water Test 
�बस्तरा (Bedding) पषृ्ठ 40, 43 (also see Cribs and Mats) 
व्यवहार व्यवस्थापन (Behavior Management) - See Positive Guidance Practic



121 

 

 

BFIS Quality and Credential Account पषृ्ठ 2, 14, 31, 90 (also see Bright Futures 
Information System (BFIS)) 
ब्ल�च (Bleach) पषृ्ठ 40, 55 
स्तन दधू (Breast Milk) पषृ्ठ 66 - 68 
स्तनपान (Breastfeeding) पषृ्ठ 35 (स्तन दधू प�न हेनुर्होस ्- also see Breast Milk) 
उज्जवल भ�वष्य सचूना प्रणाल� (Bright Futures Information System -BFIS)  पषृ्ठ 2 - 3, 9, 18, 
26, 31 (बीएफआईएस गणुस्तर र प्रमा�णक खाता प�न हेनुर्होस ्-also see BFIS Quality and Credential Account) 

�मता Capacity पषृ्ठ 3, 62, 74, 76 - 79 (समूह र अनुपात प�न हेनुर्होस)्also see Group and Ratio) 
कार �सट (Car Seats) बाल सुर�ा पेट� हेनुर्होस ्- See Child Safety Belt 
रासाय�नक Chemical – �वषालु कुराको खतरा र जल पर��ण हेनुर्होस-् See Toxic Hazards and Water Test 
बाल दवु्यर्वहार र उपे�ा Child Abuse and Neglect पषृ्ठ 2, 27 - 28, 30, 35, 54, 85, 91 -93  
बाल मलू्यांकन (Child Assessments) पषृ्ठ 34, 73 (कागजात प�न हेनुर्होस ्also see Documentation)  
बाल हेरचाह उपभोक्ता लाइन (Child Care Consumer Line ) पषृ्ठ 36 
बाल अन्तर�क्रया (Child Interactions)  अन्तर�क्रयाहरू हेनुर्होस ्- See Interactions 
बाल सरु�ा पेट� (Child Safety Belt) पषृ्ठ 63 (यातायात र वाहन सुर�ा प�न हेनुर्होस ्- also see 
Transportation and Vehicle Safety) 
बाल सहायता (Child Support) पषृ्ठ 16, 19 

अस�मता भएका बाल-बा�लका (Child with Disabilities)  पषृ्ठ 32, 35 - 36, 47, 85 (आवास, अमे�रकन 
�वकलांगता अ�ध�नयम, �वशेष खाँचोमा रहेका बाल-बा�लका, �वशेष स्वास्थ्य हेर�वचार आवश्यकता र �वशेष 
पोषण -also see Accommodations, Americans with Disability Act, Child with Special Needs, 
Special Health Care Needs and Special Nutrition) 

�वशषे खाचँोमा रहेका बाल-बा�लका (Child with Special Needs) पषृ्ठ 3, 29, 32, 35, 71, 83 (आवासहरु, 
अमे�रकन �वकलांगता अ�ध�नयम, �वकलांग बच्चाहरु, �वशेष स्वास्थ्य हेर�वचार आवश्यकता र �वशेष पोषण  
प�न  हेनुर्होस - also see Accommodations, Americans with Disability Act, Child with 
Disabilities, Special Health Care Needs and Special Nutrition)  

बच्चाको फाइल Child's File पषृ्ठ 28 - 29, 35 - 36, 41, 44, 45, 61, 63 - 64, 83 

बच्चाहरुको कपडा Children's Clothing पषृ्ठ 38, 43 

क�ा कोठा Classroom Aide पषृ्ठ 3, 7, 80, 89 

सफाई Cleaning पषृ्ठ 3, 37 - 41, 55 - 56, 60 - 61, 65, 68 (�डस्टाफेिक्लंग, सानाइिजङ र �वषाक्त 
पदाथर्हरू प�न हेनुर्होस ्also see Disinfecting, Sanitizing, and Toxic Substances) 
सफाई सामग्री Cleaning Materials पषृ्ठ 40 

एक लाइसेन्स (Closing a License) पषृ्ठ 6 – 7, 9 - 11 (रद्द र �नलम्बन प�न हेनुर्होस ्-also see 

Revocation and Suspension) 

कपडाको डायपर (Cloth Diapers) - डायप�रगं हेनुर्होस -See Diapering  
लगुा लगाउन ु(Clothing) - बालबा�लकाको लगुा हेनुर्होस - See Children's Clothing 
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आयकु्तको समी�ा (Commissioner's Review)  पषृ्ठ 23 - 24 (अपील र मानव सेवा बोडर् प�न हेनुर्होस ्also see 
Appeal and Human Services Board) 
सचंार (Communication) पषृ्ठ 34 – 35, 63, 91 – 92 (अ�भमु�खकरण र अ�भभावक संचार प�न हेनुर्होस ्-also 
see Orientation and Parent Communication) 
उजुर� (Complaint) पषृ्ठ 9 - 10, 36 
अनपुालन (Compliance) पषृ्ठ 1 - 2, 4, 6 - 11, 16 - 17, 20 - 22, 26 - 27, 42, 48 - 49, 52 - 53, प�र�शष्ट बी 
(स्वयं �रपोटर् ग�रएको उल्लङ्घन, �वचलन र उल्लङ्घन प�न हेनुर्होस-् Appendix B , also see Self-Reported 
Violations, Variance and Violations) 
 
 
कम्पोष्ट बनाउन ु(Composting)  पषृ्ठ 49 - 50, 57 (फोहर-मैला र पुन:प्रयोग प�न हेनुर्होस ्also see Recycling 
and Trash)  
गोप्यता Confidentiality पषृ्ठ 3, 33, 35, 91 - 92 (कागजात प�न हेनुर्होस ्also see Documentation)  
शीतलन/�चसो बनाउन ु(Cooling)  पषृ्ठ 50 – 51 (तातो बनाउनु र वायुसंचार प�न हेनुर्होस ्also see Heating 
and Ventilation) 
शार��रक दंड (Corporal Punishment)  पषृ्ठ 3, 7, 26, 82 (सकारात्मक �दशा�नद�श अभ्यास प�न हेनुर्होस ्also 
see Positive Guidance Practices) 
सधुारात्मक कारवाह� (Corrective Action)  पषृ्ठ 10, 22, 27 
बस्ने खाट (Cots) – गुन्द्र� वा बस्ने सुकुल हेनुर्होस -See Mats 
अदालती आदेश (Court Order) पषृ्ठ 29, 32 
सीपीआर (CPR पषृ्ठ) 1, 30, 61 - 62, 84, 90, 92 (व्यावसा�यक �वकास प�न हेनुर्होस ्also see Professional Development) 

बच्चा सतुाउने कोक्रो (Cribs) पषृ्ठ 40, 42 - 44, Appendix B (�बस्तरा र गुन्द्र�/सुकुल प�न हेनुर्होस also see 
Bedding and Mats) 

पाठ्यक्रम (Curriculum) पषृ्ठ 3, 4,7 - 8, 35 - 36, 68 - 73, 84 - 85 (बच्चाहरूको आकलन, �वशेष 
आवश्यकताहरुका साथ बाल �वकास, �वकासशील उपयुक्त, बा�हरको खेल, र ता�लकाहरु र मागर्हरु - also see Child 
Assessments, Child with Special Needs, Developmentally Appropriate, Outside Play, and 
Schedules and Routines) 
गद्दावाल/गद्दा लगाउन ु(Cushioning)  पषृ्ठ 58 - 59 (बाह्य-सुर�ा प�न हेनुर्होस ्also see Outside Safety) 
दै�नक स्वास्थ्य जाँच Daily Health Check पषृ्ठ 29, 41 
खतरनाक व्यवहार Dangerous Behavior - हा�नकारक व्यवहार हेनुर्होस ्-See Disruptive Behavior 
मतृ्यु (Death)  पषृ्ठ 2 9, 41 सूचनाहरू हेनुर्होस ्-See Notifications  

Developmentally Appropriate पषृ्ठ 2, 4, 38, 40, 68 - 73, 80 - 81, 84 - 85 (also see Child with 
Special Needs, Curriculum, Outside Play, and Schedules and Routines) 
डायपर लगाउन ु (Diapering)  पषृ्ठ 34, 37 - 39, 41, 71, 80, 83, 85 
फैलन ु(Diffuse) - �वषाक्त पदाथर्हरू हेनुर्होस ्-See Toxic Substances 
जुठो भाँडा-वतर्न धुन ु(Dishwashing) पषृ्ठ 55 
Disinfecting पषृ्ठ 4, 39 - 42, 60 - 61 (also see Cleaning and Sanitizing) 
हा�नकारक व्यवहार (Disruptive Behavior)  पषृ्ठ 54 
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�व�वधता Diversity पषृ्ठ 35, 70 
अिग्न सरु�ा �ड�भजन (Division of Fire Safety) पषृ्ठ 8, 15, 48 - 50, 52 अिग्न सरु�ा प�न हेनुर्होस ्also see Fire 
Safety)  
दस्तावेज/कागजात (Documentation) पषृ्ठ 14, 18 - 20, 28 - 31, 33, 36, 41 - 42, 54, 62, 67 - 68, 73, 83, 
91, 93 (बाल आकलन, गोपनीयता, अ�धसूचनाहरू, योग्यता र रेकड�राख्नु प�न हेनुर्होस ् also see Child 
Assessments, Confidentiality, Notifications, Qualifications and Recordkeeping) 
औष�ध/हरू (Drug/s) पषृ्ठ 53  (पषृ्ठभू�म जांच प�न हेनुर्होस ् also see Background Check) 
आपातकाल�न सम्पकर्  (Emergency Contact) पषृ्ठ 29, 32, 53 - 54 (बच्चाको फाइल प�न हेनुर्होस ्also see 
Child's File) 
आपातकाल�न तयैार� प्र�श�ण (Emergency Preparedness Training ) पषृ्ठ 32 - 33 
आपातकाल�न प्र�त�क्रया योजना (Emergency Response Plan)  पषृ्ठ 32 - 33, 35, 46, 84 – 8 

ईपीए दतार् (EPA Registered) -  इन्फेक्शन हुन ्न�दनु, क�टनाशक र स्वच्छताको ला�ग आवश्यक साधन..हेनुर्होस ्

-See Disinfecting, Pesticides and Sanitizing 
आवश्यक ममर्त अभ्यास (Essential Maintenance Practice (EMP) - नेततृ्व हेनुर्होस ् See Lead  
�नकास/खाल� गनुर्  (Evacuation) पषृ्ठ 30, 32 - 33, 48, 84 - 85 
बच्चाहरूको ब�हष्करण (Exclusion of Children) पषृ्ठ 35- 36, 42, 84 - 85, प�र�शष्ट ए: �बरामी बालबा�लक, 
व्यवस्थागनुर्.. प�न हेनुर्होस ्Appendix A : also see Ill Child, Managing  Infections Diseases, Signs 
and Symptoms Illness Chart and Transitions) 
कमर्चार�को ब�हष्कार (Exclusion of Staff)  पषृ्ठ 84, 91 - 92, प�र�शष्ट ए Appendix A (पषृ्ठभू�म जांच, 
संक्रामक रोग प्रबन्ध, �चन्ह र ल�णहरू, �बमार�-चाटर्, र कमर्चार� स्वस्थ.. प�न हेनुर्होस ्- also see Background 
Check, Managing Infectious Disease, Signs and Symptoms Illness Chart and Staff Health 
अनमु�तपत्रबाट मकु्त Exempt from Licensure पषृ्ठ 1 
बा�हर �निस्कने ठाउँ (Exits) पषृ्ठ 48, 57, 59 - 60, 64 
�नष्कासन (Expulsion) पषृ्ठ 36, 84 (संक्रमण अव�ध also see Transitions) 
प�रवार बाल हेरचाह सहायक (Family Child Care Assistant)  पषृ्ठ 4, 7, 74, 77, 80, 89 
पा�रवा�रक बाल हेरचाह गहृ (Family Child Care Home (FCCH) पषृ्ठ 1 - 2, 4 
पा�रवा�रक बाल सेवा प्रदायक (Family Child Care Provider (FCCP) पषृ्ठ 1 - 2, 4, 7, 88 – 89 
 
प�रवार सलंग्नता (Family Engagement) - पुिस्तका, बच्चाको चोट, आमाबाबुको संचार, आमाबाबु 
सम्मेलन, आमाबाबु को सहभा�गता, अ�भभावक सूचना-पत्र.. हेनुर्होस।् See Handbook, Injury of 
Child, Parent Communication, Parent Conferences, Parent Involvement, Parental 
Notification Letter (PNL) 
पखंाहरु   (Fans) – शीतलक  See Cooling  
छेकबार/बेरा (Fencing) – बा�हर� सुर�ा र जल सुर�ा.. हेनुर्होस ्See Outside Safety and Water Safety 
फ�ल्ड भ्रमण (Field Trips) पषृ्ठ 35, 46, 64 - 65 (प्राथ�मक उपचार सामग्री, सामान्य सरु�ा,  यातायात र 

जल सरु�ा.. प�न हेनुर्होस ्also see First Aid Kit, General Safety, Transportation and Water Safety) 

ओंठाछापको आवश्यकता (Fingerprint Requirements)  पषृ्ठ 11 - 12, 17 - 18, 81, 85 - 86 (पषृ्ठभू�म जांच 
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प�न हेनुर्होस ्also see Background Check) 
आगो/अग्नी (Fire) - अग्नी सुर�ा र अिग्न सुर�ा �ड�भजन हेनुर्होस ् See Division of Fire Safety & Fire Safety 

आगो सरु�ा Fire Safety पषृ्ठ 26, 48 - 49, 52 
बन्दकु/ह�तयार  (Firearms) – हात-ह�तयार.. हेनुर्होस ् See Weapons 
प्राथ�मक उपचार (First Aid) पषृ्ठ 1, 30, 47, 62, 84, 90, 92 (प्राथ�मक उपचार सामग्री  र व्यावसा�यक �वकास 

प�न हेनुर्होस - also see First Aid Kit and Professional Development) 
प्राथ�मक उपचार सामग्री (First Aid Kit)  पषृ्ठ 46 
खाद्य तयैार� (Food Preparation) पषृ्ठ 
38, 41, 55, 65  
खाद्य एलज� (Food Allergies) - See  
�वशषे पोषण खाद्य सरु�ा (Special Nutrition Food Safety) पषृ्ठ 56 - 57, 65, 85 
खाद्य भण्डारण (Food Storage) पषृ्ठ 55 – 56, 65 
फोस्टर हेरचाह (Foster Care) पषृ्ठ 2, 5 
सामान्य स्वास्थ्य पर��ा General Health Exam (Rule 5.1.2) पषृ्ठ 29, 36 

सामान्य सरु�ा General Safety पषृ्ठ 36, 47 - 48, 51, 59 - 60, 84 - 85, प�र�शष्ट बी Appendix B (फ�ल्ड 
�ट्रप्स, खाद्य सुर�ा, भान्सा उपकरण, ल�ड, रखरखाव, बाह्य सुर�ा, क�टनाशक, �वषाधी,  यातायात र जल-सुर�ा यो 
प�न हेनुर्होस - also see Field Trips, Food Safety, Kitchen Equipment, Lead, Maintenance, Outside 
Safety, Pesticides, Toxic Substances, Transportation and Water Safety) 
समूह Group पषृ्ठ 25 - 26, 69, 71 - 74, 77, 81 (�मता, योग्यता र अनुपात प�न हेनुर्होस ्also see Capacity, 
Qualifications and Ratio) 
हात सफागन� स्यानीटाईजर  (Hand Sanitizer )  हात धुलाई हेनुर्होस ् See Hand Washing 
हात धुलाई (Hand Washing) पषृ्ठ 7, 37 - 39 
पिुस्तका (Handbook) पषृ्ठ 28, 35 - 36, 65, 84 - 85, 91 
खतराहरू (Hazards) - सामान्य सुर�ा र �वषाक्त पदाथर्हरू हेनुर्होस ्See General Safety and Toxic Substances 

तातो बनाउन ु(Heating) पषृ्ठ 15, 19, 50 -51, 63 (शीतलन र वायुसंचार also see Cooling and Ventilation) 

सञ्चालनको अव�ध Hours of Operation पषृ्ठ 9, 27, 35, 85 
मानव सेवा बोडर् (Human Services Board) पषृ्ठ 5 - 7, 23 - 24 (अपील र आयुक्तको समी�ा प�न हेनुर्होस ्
also see Appeal and Commissioner's Review) 
बीमार बच्चा (Ill Child) पषृ्ठ 35, 42, 85, प�र�शष्ट ए Appendix A (बच्चाहरुको ब�हष्कार र संक्रामक 
रोगहरु को प्रबन्धन.. प�न हेनुर्होस also see Exclusion of Children and Managing Infectious Diseases) 

बीमार कमर्चार� (Ill Staff) - संक्रामक रोग र कमर्चार� स्वास्थ्य व्यवस्थापन.. हेनुर्होस ् See Managing 
Infectious Diseases and Staff Health 
खोप (Immunization) पषृ्ठ 29, 35- 36 
व्यिक्तगत व्यावसा�यक �वकास योजना (Individual Professional Development Plan -IPDP) पषृ्ठ 5, 
30, 90 (व्यावसा�यक �वकास प�न हेनुर्होस ्also see Professional Development) 
सकं्रामक रोग / बीमार� (Infectious Diseases/Illnesses) पषृ्ठ 29, 35, 41 - 42, 84 - 85, 91 - 92, प�र�शष्ट ए  
�शश ुपोषण (Infant Nutrition) पषृ्ठ 67 - 68 (पोषण र �वशेष पोषण प�न हेनुर्होस ्also see Nutrition and 
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Special Nutrition) 
प्रारिम्भक अनमु�तपत्र (Initial Licensure) पषृ्ठ 11 - 17 (वा�षर्क अनुम�तपत्र आवश्यकताहरु, अनुम�तपत्र, 
लाइसेन्स न�वकरण र अस्थाई लाइसेन्स प�न हेनुर्होस.्. also see Annual Licensing Requirements, License, 
License Renewal and Provisional License) 
बाल घाऊ-चोट (Injury of Child) पषृ्ठ 26, 30 - 31, 46 - 47, 84 (आपातकाल�न स्वास्थ्य  र अ�धसूचनाहरू प�न 
हेनुर्होस ्also see Medical Emergencies and Notifications) 
अन्त�क्रर् या (Interactions)  पषृ्ठ 4, 7, 34, 47, 72 - 73, 80 - 81 
�नर��ण (Inspection) पषृ्ठ 8 - 9, 18 - 19, 25, 31, 48 (अनुम�त भ्रमण प�न हेनुर्होस ्also see Permit Visits) 
बीमा (Insurance) पषृ्ठ 15, 18, 62 
भान्सा उपकरण (Kitchen Equipment) पषृ्ठ 55 (भाँडा माझ्ने म�शन र �सकं प�न हेनुर्होस ् also see 
Dishwashing and Sinks) 
भान्सा तयार� �ते्र  (Kitchen Preparation Area)  पषृ्ठ 38, 42, 54 – 55 

ल�ड /�ससा/लवन  (Lead)  पषृ्ठ 14 -15, 18, 51 (also see Water Testing) 
अनमु�त-पत्र (License)  पषृ्ठ 1 - 2, 5 - 6, 9 - 11, 20 – 21 (वा�षर्क अनुम�त-पत्र आवश्यकताहरू, अपील, लाइसेन्स 
बन्द गन�, आयुक्तको समी�ा, मानव सेवा बोडर्, प्रारिम्भक अनुम�त-पत्र, लाइसेन्स न�वकरण, प्रा�धकरण अनुम�त-पत्र, 
रद्द र �नलम्बन प�न हेनुर्होस ्- also see Annual Licensing Requirements, Appeal, Closing a License, 
Commissioner's Review, Human Services Board, Initial Licensure, License Renewal, Provisional License, 
Revocation and Suspension) 

अनुम�त-पत्र न�वकरण (License Renewal) पषृ्ठ 9, 18 - 20 (वा�षर्क अनुम�त-पत्र आवश्यकताहरु, 
प्रारिम्भक अनुम�त-पत्र, लाइसेन्स र प्रा�धकरण लाइसेन्स प�न हेनुर्होस ्also see Annual Licensing 
Requirements, Initial Licensure, License and Provisional License) 

अनुम�त-पत्र स्थान (Licensed Space) पषृ्ठ 5, 9, 21, 57, 59 

अनुम�त-पत्र �नयमावल� (Licensing Regulations) - अनुपालन हेनुर्होस ् See Compliance 

अनुम�त-पत्र प्रदानकतार् (Licensure) - अनुपालन हेनुर्होस ्अनुम�त-पत्र - वा�षर्क अनुम�त-पत्र आवश्यकताहरु, अपील, 

लाइसेन्स बन्द गन�, आयुक्तको पनुरावलोकन, मानव सेवा बोडर्, प्रारिम्भक अनमु�त-पत्र, लाइसेन्स न�वकरण प्रा�धकरण अनुम�त-पत्र, 

�वस्थापन र �नलम्बन हेनुर्होस ्- See Annual Licensing Requirements, Appeal, Closing a License, 
Commissioner's Review, Human Services Board, Initial Licensure, License Renewal Provisional License, 
Revocation & Suspension 
 
जीवनर�क/लाइफगाडर् (Lifeguard)  पषृ्ठ 62 (अनुपात र जल सुर�ा प�न हेनुर्होस ्also see Ratio and Water Safety) 

प्रकाश (Lighting) पषृ्ठ 43, 51, 59, 62 

रखरखाव Maintenance पषृ्ठ 42, 51, 55, 60, 63 (सामान्य सुर�ा, वाहन सुर�ा प�न हेनुर्होस ्also see General 
Safety, Vehicle Safety) 
सकं्रामक रोगहरुको व्यवस्थापन (Managing Infectious Diseases) पषृ्ठ 35, 41 - 42, 84 - 85, 91 - 92, 

प�र�शष्ट ए Appendix A (बच्चाहरु को ब�हष्कार, स्टाफ को ब�हष्कार, �बमार बच्चा, कमर्चार� स्वास्थ्य र मान्य 
अभ्यास प�न हेनुर्होस also see Exclusion of Children, Exclusion of Staff, Ill Child, Staff Health and Standard 
Practices) 
अ�नवायर् �रपो�ट�ग (Mandated Reporting) - बाल दवु्यर्वहार र अपमान हेनुर्होस ्See Child Abuse and Neglect  
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गनु्द्र�/बस्ने सकुुल (Mats) पषृ्ठ 40, 42 - 43 (�बस्तरा र कोक्रो प�न हेनुर्होस ्also see Bedding and Cribs)  
भोजन Meals पषृ्ठ 20, 35, 55, 65 - 66, 68, 80 
�च�कत्सा आपातकाल�न Medical Emergencies पषृ्ठ 29, 46 - 47 (अ�धसूचनाहरू प�न हेनुर्होस ्also see 
Notifications) 
औष�ध/ दबाइ (Medication) पषृ्ठ 29 - 31, 35 - 36, 37, 53 (औष�ध व्यवस्थापन प्रशासन प�न हेनुर्होस ्also see 
Medication Administration) 
औष�ध प्रशासन Medication Administration पषृ्ठ 1, 29 - 31, 35 - 36, 44 - 46, 85 (औष�ध प�न हेनुर्होस ्
also see Medication) 
बच्चा हराउन ु(Missing Child) पषृ्ठ 26 
�दनको समयमा एक झपक सतु्न ु (Nap) पषृ्ठ 42 - 44 (प्रकाश, आराम, सुर��त �नद्रा अभ्यास र �नद्रा प�न 
हेनुर्होस ् also see Lighting, Rest, Safe Sleep Practices and Sleep) 
 
भेदभाव र�हत नामांकन (Non-Discriminatory Enrollment) पषृ्ठ 32, 35 
नदर्न लाइट्स क्या�रयर डभेेलोपमेन्ट सेन्टर (Northern Lights Career Development Center 
NLCDC) पषृ्ठ 5, 31, 90 (व्यावसा�यक �वकास प�न हेनुर्होस ् also see Professional Development) 
अ�धसचूना Notifications पषृ्ठ 26 - 27, 31, 46 - 47 (सीडीडी दे�ख बाट सम्म from and to CDD) (दस्तावेज र 
रेकड��नङ प�न हेनुर्होस also see Documentation and Recordkeeping) 
पोषण (Nutrition) पषृ्ठ 35, 65 - 68, 84 - 85 (�शशु पोषण र �वशेष पोषण प�न हेनुर्होस ् also see Infant 
Nutrition and Special Nutrition) 
पोषण प्र�तबन्ध Nutrition Restrictions - �वशेष पोषण हेनुर्होस ् See Special Nutrition  
अवलोकन Observations - बाल मूल्यांकन र दस्तावेज मौ�खक स्वास्थ्य पषृ्ठ 44 हेनुर्होस ् See Child 
Assessments and Documentation  
ओ�रन्टेसन (अ�भमु�खकरण) Orientation पषृ्ठ 30, 84 - 85, 92 - 93 (व्यावसा�यक �बकाश प�न हेनुर्होस ्also see 
Professional Development) 
बा�हर खेल्न ु(Outside Play)  पषृ्ठ 37, 69 - 70 (पाठ्यक्रम, गद्दा, �वकासशील उपयुक्त, बा�हर� सुर�ा र 
ता�लका र �दनचयार् प�न हेनुर्होस ्also see Curriculum, Cushioning, Developmentally 
Appropriate, Outside Safety and Schedules and Routines) 
बा�हर� सरु�ा Outside Safety पषृ्ठ 52 - 53, 57 - 59, 61 - 62, 64 - 65 (कुशन र सामान्य सुर�ा प�न हेनुर्होस ्
also see Cushioning and General Safety) 

अ�भभावक सञ्चार (Parent Communication) पषृ्ठ 34 - 36, 85 (यो प�न बालबा�लका, आमाबाबु सम्मेलन, 

आमाबाबु को �नदान, र अ�भभावक अ�धसूचना पत्र (पीएनएल) हेनुर्होस ्also see Injury of Child, Parent 
Conferences, Parent Involvement, and Parental Notification Letter (PNL)) 
आमाबाब ुसम्मेलन (Parent Conferences) पषृ्ठ 34, 73 (आमाबाबुको सम्बन्ध प�न हेनुर्होस ्also see Parent 
Communication) 
अ�भभावक पिुस्तका (Parent Handbook) - See Handbook ह्यान्डबुक पुिस्तका हेनुर्होस ्
अ�भभावक सहभा�गता (Parent Involvement) पषृ्ठ 35, 84 - 85  
अ�भभावक अ�धसचूना पत्र (Parental Notification Letter -PNL) पषृ्ठ 5, 25 – 26 (�हसंा/हरू प�न हेनुर्होस ्
also see Violation(s)) 
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पाटर्नर स्टाफ (Partner Staff) पषृ्ठ 5, 7, 27, 30, 33, 54, 80, 84 - 85 
अनमु�त �दन (Permit Visits) पषृ्ठ 8, 23 (�नर��ण प�न हेनुर्होस ्also see Inspection) 
का�मर्क फाइल (Personnel File) पषृ्ठ 30, 91 
पर�मट/अनमु�त (Permits) पषृ्ठ 15, 17 (वा�षर्क अनुम�तपत्र आवश्यकताहरु, प्रारं�भक अनुम�तपत्र, अनुम�तपत्र 
नवीकरण र जल पर��णलाई प�न हेनुर्होस ्also see Annual Licensing Requirements, Initial Licensure, 
License Renewal and Water Testing) 
क�टनाशक Pesticides पषृ्ठ 51 - 52 (सामान्य सुर�ा र �वषाक्त पदाथर्हरू प�न हेनुर्होस ्also see General Safety 
and Toxic Substances) 
घर पालत ूजनावरहरु  (Pets) पषृ्ठ 54 
�बरुवाहरू (Plants) - �वषाक्त पदाथर्हरू हेनुर्होस ्See Toxic Substances 
पानी/नल सम्बिन्ध काम (Plumbing) पषृ्ठ 49 (पानी र / वा अप�शष्ट प�ट्टहरु र पानी पर��ण प�न हेनुर्होस ्also 
see Water and/or Wastewater Permits and Water Testing) 
पौडी खेल्ने पोखर�/पलूहरू (Pools) - पानी सुर�ा हेनुर्होस ् See Water Safety 
फोिल्डगं कोक्रो (Port-a-Crib) – कोक्रो हेनुर्होस ्See Cribs 
सकारात्मक �दशा�नद�श अभ्यास (Positive Guidance Practices) पषृ्ठ 35, 38 - 39, 82, 84 (also see 
Corporal Punishment) 
पोिष्टंग (Posting) पषृ्ठ 9, 26 
पवूर्-नामांकन भ्रमण (Pre-Enrollment Visit) पषृ्ठ 34 
 
व्यावसा�यक �वकास Professional Development  पषृ्ठ 1, 6, 17 - 18, 31, 33, 44, 84 - 85, 90 (बीएफआईएस 
गुणस्तर र प्रमा�णक खाता, ब्राइट फ्यूचर इन्फम�शन �सस्टम (बीएफआईएस), सीपीआर, प्राथ�मक उपचार, व्यिक्तगत व्यावसा�यक 
योजना (आईपीडीपी ), नदर्न लाइट क्या�रयर डभेेलप्मेन्ट सेन्टर (एनएलडीसी) र योग्यता हेनुर्होस ्also see BFIS Quality and 
Credential Account, Bright Futures Information System (BFIS), CPR, First Aid, Individual Professional 
Development Plan (IPDP), Northern Lights Career Development Center (NLCDC) and Qualifications) 

 
कायर्क्रम मलू्यांकन (Program Assessment) - वा�षर्क कायर्क्रम आकलन/ मूल्यांकन हेनुर्होस ्See Annual 
Program Assessment 
कायर्क्रम सधुार योजना (Program Improvement Plan) पषृ्ठ 6, 22 ((�हसंा/हरु प�न हेनुर्होस ्also see 
Violation(s) 
प्र�तबिन्धत (Prohibited) पषृ्ठ 2, 12 - 14, 50, 53, 62, 85, 86 - 88 (पषृ्ठभू�म जाँच प�न हेनुर्होस ्also see Background 
Check) 
अस्थाई अनमु�तपत्र (Provisional License) पषृ्ठ 2, 6, 10 - 11, 20, 23 (वा�षर्क इजाजतपत्र आवश्यकताहरु, प्रारिम्भक 
इजाजत पत्र, लाइसेन्स र इजाजतपत्र न�वकरण प�न हेनुर्होस ्also see Annual Licensing Requirements, Initial 
Licensure, License and License Renewal) 
सावर्ज�नक अ�भलेख/रेकडर् (Public Record) – उल्लङ्घन/हरू हेनुर्होस ्See Violation(s) 
तान्न ु(Pull-Up) – डायप�रगं/डायपर लगाउनु हेनुर्होस ् See Diapering 
योग्यता (Qualifications) पषृ्ठ 1, 3 - 4, 14, 18, 31, 63, 88 - 90, 92 (ब्राइट फ्यूचसर् इन्फम�शन �सस्टम (बीएफआईएस), 
बीएफआईएस योग्यता र प्रमाणपत्र खाता, प्रलेखन, व्यावसा�यक �वकास, र अ�भलेख/रेकड��डङ प�न हेनुर्होस।् also see Bright 
Futures Information System (BFIS), BFIS Qualifications and Credential Account, Documentation, 
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Professional Development, and Recordkeeping) 
गणुस्तर र प्रमा�णक खाता (Quality and Credential Account) -- बीएफआईएस गुणस्तर प्रमा�णक र अ�भलेख 
हेनुर्होस ्- See BFIS Quality and Credential Account 

अनपुात Ratio पषृ्ठ 3, 62, 64 - 65, 74 - 80, 84, 92 (�मता र समूह प�न हेनुर्होस ्also see Capacity and Group) 
अ�भलेख (रेकडर्) जांच अ�धकार (Record Check Authorization) - पषृ्ठभू�म जाँच उपिस्थ�त हेनुर्होस।् See 
Background Check 
अ�भलेख Recordkeeping पषृ्ठ 28 - 31, 84 - 85 (ब्राइट फ्यूचसर् इन्फम�शन �सस्टम (बीएफआईएस),, 
बीएफआईएस योग्यता र प्रमाणपत्र खाता र प्रलेखन प�न हेनुर्होस ्also see Attendance, Bright Futures 
Information System (BFIS), BFIS Quality and Credential Account and Documentation) 

 
पनुचर्क्रण/पनु:प्रयोग (Recycling)  पषृ्ठ 49 - 50 (कम्पोष्ट बनाउनु र फोहर-मैला प�न हेनुर्होस ्also see 
Composting and Trash)  
 

�फ्रज (Refrigerator)  पषृ्ठ 41, 56 (भान्सा उपकरण हेनुर्होस ्see Kitchen Equipment)  
�व�नयमन प्र�श�ण (Regulation Training) पषृ्ठ 1 
 
�व�नयामक कायर् (Regulatory Action) पषृ्ठ 22 - 25, 53 
बाल/बा�लका �रहाई (Release of Child(ren) पषृ्ठ 29, 32, 64, 84 - 85 

आराम गनुर् (Rest) – �नद्रा हेनुर्होस ्See Sleep 
रद्द वा रद्दीकरण (Revocation) पषृ्ठ 6, 9 - 10, 22 - 24 (एक लाइसेन्स अनुम�त बन्द र �नलम्बन गन� प�न हेनुर्होस ्
also see Closing a License and Suspension) 

बच्चा/हरुको सरु��त �रहाई (Safe Release of Child(ren) - बच्चाको �रहाई हेनुर्होस ्See Release of Child(ren) 

सरु��त �नद्रा अभ्यास (Safe Sleep Practices) पषृ्ठ 6, 35, 43 - 44, 84 - 85 (�दनको समयमा एक झपक सुत्नु र 
�नद्रा प�न हेनुर्होस ्also see Nap and Sleep) 

अनमु�त-पत्रको �ब�क्र (Sale of License) पषृ्ठ 9 
स्यानीटाईजर/सफागन� पदाथर् (Sanitizer) - हात धुलाई हेनुर्होस ्See Hand Washing 
स्यानीटाईजगनुर्/सफागनुर्  (Sanitizing) पषृ्ठ 6, 37 - 38, 40 - 41, 52, 55, 60 (सफाई गनुर् र संक्रामकर�हतपानुर्  प�न 
हेनुर्होस ्also see Cleaning and Disinfecting) 

कायर्क्रम ता�लका र �दनचयार् (Schedules and Routines) पषृ्ठ 35, 44, 67, 69 (पाठ्यक्रम, �वकासशील 

उपयुक्त र बा�हर खेल्नु प�न हेनुर्होस ्also see Curriculum, Developmentally Appropriate and Outdoor Play) 

जांचपड्तालको समय (Screen Time) पषृ्ठ 6, 71 
सीट पेट�  (Seat Belt) - बाल सुर�ा पेट� र यातायात हेनुर्होस ् 
आत्म-सचूना �नयम उल्लङ्घन (Self-Reported Violation(s) पषृ्ठ 27 (�नयम उल्लङ्घनहरु प�न हेनुर्होस ्also 
see Violation(s) 
सवेंदना (Sensory) पषृ्ठ 6, 70 
गम्भीर �नयम उल्लङ्घन (Serious Violation) - उल्लङ्घनहरू हेनुर्होस ्See Violation(s) 
 
�वमार�को �चन्ह र ल�णहरूको चाटर् (Signs and Symptoms Illness Chart) पषृ्ठ प�र�शष्ट ए Appendix 
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A (बच्चाहरूको ब�हष्कार, कमर्चार�को ब�हष्कार, �बरामी बच्चा, संक्रामक रोग व्यवस्थापन र कमर्चार� स्वास्थ्य 
व्यवस्थापन प�न हेनुर्होस,  also see Exclusion of Children, Exclusions of Staff, Ill Child, Managing Infectious 
Diseases and Staff Health) 
एकल प्रयोग तौ�लया (Single Use Towel) पषृ्ठ 7, 37 
भाडा मज्ने �सकं (Sinks) पषृ्ठ 37 - 38, 41, 55, 59, 60 (शौचालय र तापक्रम लाई प�न हनुर्होस also see Toilets and 
Temperatures) 
�नद्रा Sleep पषृ्ठ  30, 33 - 35, 42 - 44, 49, 71, 81 - 82, 84 (प्रकाश प�न हेनुर्होस,् नेप र सुर��त �नद्रा अभ्यास 
also see Lighting, Nap and Safe Sleep Practices) 
धूम्रपान (Smoking) – तंबाकू/खैनी हेनुर्होस ्See Tobacco 
खाजा/ नाश्ता/चमेना/अन� (Snacks) - भोजन हेनुर्होस ्See Meals 
�वशषे स्वास्थ्य हेरचाह आवश्यकताहरु (Special Health Care Needs) पषृ्ठ 29, 35, 47, 84 - 85 (आवास, 
अमे�रकन �वकलांगता अ�ध�नयम, अ�म बालबा�लका, �वशेष आवश्यकता भएका बाल-बा�लका र �वशेष पोषण 

प�न हेनुर्होस,्  also see Accommodations, Americans with Disability Act, Child with Disabilities, Child 
with Special Needs and Special Nutrition) 
�वशषे पोषण (Special Nutrition) पषृ्ठ 68 (�शशु पोषण र पोषण प�न हेनुर्होस ्also see Infant Nutrition 
and Nutrition) 
कमर्चार� फाइल (Staff File) – व्यिक्तगत फाइल हेनुर्होस ्See Personnel File 
कमर्चार� पिुस्तका (Staff Handbook) – पुिस्तका हेनुर्होस ्See Handbook 
कमर्चार� स्वास्थ्य (Staff Health) पषृ्ठ 84, 91 - 92, प�र�शष्ट ए Appendix A (कमर्चार�हरु को ब�हष्कार, 
संक्रामक रोगहरु को प्रबंधन, बीमार� �चन्ह र ल�णहरुको चाटर् र सामान्य/मनक अभ्यास)also see 
Exclusion of Staff, Managing Infectious Diseases, Signs and Symptoms Illness Chart and Standard 
Practices) 

कमर्चार� / बाल अन्तर�क्रया (Staff/Child Interactions )- अन्तर�क्रयाहरू हेनुर्होस ्See Interactions 
कमर्चार� अनसुचूी (Staffing Schedule) पषृ्ठ 31, 84 - 85 (योग्यता, अनुपात र गंभीर �हसंा/�नयम उलंघन प�न 
हेनुर्होस ्also see Qualifications, Ratio and Serious Violation) 

मानक अभ्यास (Standard Practices) पषृ्ठ 40, 84 - 85 (संक्रमण रोगहरुको व्यवस्थापन प�न हेनुर्होस also see 
Managing Infections Diseases) 
सट्टा वा �वकल्प (Substitute) पषृ्ठ 7, 21, 44, 80, 90 - 92 
बच्चाहरु को सपुर�भजन/पयर्वे�ण (Supervision of Children) पषृ्ठ 4, 7, 26, 38, 43, 45, 50 - 51, 57, 60 - 

65, 81, 84 - 85 (पषृ्ठभू�म जांच, औठाछाप आवश्यकताहरु, प्र�तबिन्धत, अनुपात र कमर्चार� ता�लका प�न हेनुर्होस 
also see Background Check, Fingerprint Requirements, Prohibited, Ratio and Staffing Schedule) 
पाटर्नर स्टाफ, कमर्चार� र स्वयसेंवकहरूको (Supervision of Partner Staff, Staff and Volunteers) 
पषृ्ठ 4, 7, 30, 54, 79 - 80, 91 (अनुपात र स्वयंसेवक प�न हेनुर्होस ्also see Ratio and Volunteer) 

सतहहरु (Surfaces) पषृ्ठ 43, 51, 54 - 55, 58 - 59, 60 (सफाई, संक्रमणर�हत बनाउनु, क�टनाशक र 
स्वच्छता/स्यानीटाईिजंग प�न हेनुर्होस also see Cleaning, Disinfecting, Pesticides and Sanitizing) 

�नलम्बन (Suspension) पषृ्ठ 7, 10 - 11, 22 - 24 (अनु�मत-पत्र स्थगन र प्र�तस्थापन प�न हेनुर्होस ्also see 
Closing a License and Revocation) 

लपेटन ु/ बेनुर् (Swaddle) पषृ्ठ 43 
पौडी खेल्न ु(Swimming) – जल सुर�ा हेनुर्होस ्See Water Safety 
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करहरु (Taxes) पषृ्ठ 16, 19 
प्र�व�ध (Technology) –दृश्य सामग्री हेन� िस्क्रन समय हनुर्होस See Screen Time  
टे�लफोन (Telephone) पषृ्ठ 53 - 54, 63  
टे�ल�भजन (Television) - दृश्य सामग्री हेन� िस्क्रन समय हनुर्होस See Screen Time 

तापक्रम/तापमान (Temperatures) पषृ्ठ 37, 50, 56, 63, 69, प�र�शष्ट AAppendix A 
खैनी/तबंाकू (Tobacco) पषृ्ठ 35, 53 
शौचालय (Toilets) पषृ्ठ 40, 59 (सफाई, संक्रमण र�हत बनाउनु, स्यानीटाईिजङ, �सङ्क, शौचालय �सकाई र प्र�श�ण, 
र शौच प�न हेनुर्होस ्also see Cleaning, Disinfecting, Sanitizing, Sinks, Toilet Learning and Training, and 
Toileting) 

शौचालय �सकाई र प्र�श�ण (Toilet Learning and Training) - शौच  हेनुर्होस See Toileting 
शौच (Toileting)  पषृ्ठ 39 - 40, 59 - 60, 80 - 83 (हात धुनु, �सकं र शौचालय प�न हेनुर्होस ् also see Hand Washing, 
Sinks and Toilets) 
दाँतमाझ्ने ब्रश/ टूथब्रश (Toothbrush) - मौ�खक स्वास्थ्य हेनुर्होस ् See Oral Health 

�वषाक्त पदाथर्हरू (Toxic Substances) पेज 52 - 53, 60, 84 (एक गम� प्र�तरोधी ख�नज, सामान्य सुर�ा र क�टनाशक 
प�न हेनुर्होस ् also see Asbestos, General Safety and Pesticides) 

प्र�श�ाथ� (Trainee) पषृ्ठ 7 - 8, 79 - 80, 84 - 85, 89 

सकं्रमण (Transitions) पषृ्ठ 83 (पूवर्-नामदतार् भ्रमण प�न हेनुर्होस ्also see Pre-Enrollment Visit) 

यातायात (Transportation) पषृ्ठ 15, 29, 33, 35, 46, 62 - 64, 85 (बाल सुर�ा पेट� , बीमा, अनुपात, पयर्वे�क, 
यातायात चालक र वाहन सुर�ा प�न हेनुर्होस ्also see Child Safety Belt, Insurance, Ratio, Supervision, 
Transportation Driver and Vehicle Safety) 
यातायात चालक (Transportation Driver) पषृ्ठ 63 (यातायात प�न हेनुर्होस ् also see Transportation)  

रद्दी टोकर�/कुडादान  (Trash) पषृ्ठ 49 - 50, 57 (कम्पोिष्टंग र पुनचर्क्रण प�न हेनुर्होस ्also see Composting and 
Recycling)  

 �वश्वव्यापी सावधानीहरू (Universal Precautions) मानक अभ्यासहरू हेनुर्होस ्see Standard Practices 
भाडा-बतर्न (Utensils) पषृ्ठ 41, 55 (भान्सा उपकरण हेनुर्होस ्see Kitchen Equipment) 
�भन्न (Variance) पषृ्ठ 2, 8, 21, 23 - 25 (अपील, पषृ्ठभू�म जाँच र प्र�तबिन्धत प�न हेनुर्होस ्also see Appeal, 
Background Check and Prohibited) 
सवार� साधन (Vehicle) – यातायात हेनुर्होस ्See Transportation 
सवार� साधन सरु�ा (Vehicle Safety) पषृ्ठ 62 - 63 (बाल सुर�ा पेट�, पयर्वे�क र यातायात प�न हेनुर्होस ्also 
see Child Safety Belt, Supervision and Transportation) 
वायसुचंार (Ventilation) पषृ्ठ 50 - 51 (शीतलन र तातो बनाउनु also see Cooling and Heating) 
�नयम उल्लघंन Violation(s) पषृ्ठ 5 - 8, 10, 22 - 26 (अनपुालन र स्वयम सु�चत �नयम उल्लङ्घन प�न हेनुर्होस ्see 
also Compliance and Self-Reported Violation(s) 
स्वयसेंवक (Volunteer) पषृ्ठ  7 - 8, 31, 35, 53 - 54, 85, 92 - 93 

जल र/तथा फोहर पानी परमीट (Water and/or Wastewater Permits) पषृ्ठ 15 - 16, 18 - 19, 35 (पानी/नल 
सम्बिन्ध काम प�न हेनुर्होस  also see Plumbing) 

जल सरु�ा (Water Safety)  पषृ्ठ 29, 61 - 62, 64 – 65 (सामान्य सुर�ा, जीवन र�क/लाइफगाडर्, बा�हर� सुर�ा, अनुपात र 
जल स्वच्छता प�न हेनुर्होस ्also see General Safety, Lifeguard, Outside Safety, Ratio and Water Sanitation) 
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जल स्वच्छता (Water Sanitation) पषृ्ठ 61 - 62 
पानीको तापमान (Water Temperature )- तापमान हेनुर्होस ्See Temperature 

जल पर��ण (Water Testing) पषृ्ठ 15 - 16, 18 - 19, 35, 49 
हात-ह�तयार (Weapons) पषृ्ठ 53 
राम्रो हेरचाह पर��ा (Well-Care Exam) - सामान्य स्वास्थ्य पर��ा हेनुर्होस ्See General Health Exam 
�ल�खत अ�भभावक�य अनमु�त (Written Parental Permission) पषृ्ठ 28 - 29, 35, 44 - 45, 61, 63 - 64, 97 
�ेत्रांकन/जो�नगं (Zoning) पषृ्ठ 17 
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आभार (ACKNOWLEDGEMENTS) 
 
यस �दशा�नद�श पिुस्तका �वकासको ला�ग सहयोग गनर् भमर्न्ट बाल र प�रवार �बभाग (The Vermont 

Department for Children and Families),  बाल �वकास �ड�भजन (Child Development 

Division) अल� चाइल्डहुड एसो�सएट्स ईन्क (Early Childhood Associates, Inc. -ECA) सँग 
अनबु�ंधत �थयो |  ईसीए  (ECA) �वकास समहूका सदस्यहरु एन र�मगंर, �लडंा वरेन र बे�नता डानिजङ 
हुनहुुन्थ्यो। बाल हेरचाह अनमु�त-पत्र �नयमावल�को �वकास र समी�ाको ला�ग आफ्नो अमलू्य समय र 
�वशषे योगदान �दनभुएको ला�ग �नम्न एजेन्सीहरू, ससं्थाहरू, कायर्क्रमहरू, र व्यिक्तहरूलाई धन्यवाद �दन  
चाहन्छ�: दतार् ग�रएको र अनमु�त-पत्र प�रवार बाल हेरचाह गहृ (FCCH) �दशा�नद�श पिुस्तका: 

 
• एप्पलट्र� ल�न�ग सेन्टर लाइसेन्सी / डाईरेक्टर सोन्जा रेमडं 

• �बिल्डगं ब्राईट फ्यचूर �रजनल को�ड र्नेटर डन पावर र एमी जॉनसन 

• ज्याक्स प्लेसेस लाइसेन्स एफसीसीपी �वक� लङै्�ग�भन ्

• नोदर्न लाइट क्या�रयर डवेेलोपमेन्ट सेन्टर डाईरेक्टर न�सी सगुरम्यान 

• �रजनल �म�लटर� चाईल्ड केयर लायाजन डायन काटर्र 

• रिजष्टर एफसीसीपी लाउरा बटलर 

• स्टाटर्�टगं पोइन्ट �लडसर् एंड स्टे एण्ड प्ले ड-ेकेयर सेन्टर डाईरेक्टर एनेका �बक्फफोडर् र सह-
डाईरेक्टर एम्बर बोल्लमन 

• भमार्न्ट एजेन्सी अफ एजकेुशन प्रोग्राम सयंोजक �टरनी ओ’�मयार  

• भमार्न्ट बथर् टु फईभ �रजनल मेनेजर लोरेन भन�ट  

• भमार्न्ट बथर् टु फईभ वम�ट मेन्टर र स्टेटवाइड प्रोजके्टस ्बे्रन्डा श्राम्म 

•  भमार्न्ट चाईल्ड डभेेलप्मेन्ट �ड�भजन: �रभा मफ�, �क्रस्टेल माइकउड, जुडी िस्प�टल, केल� �लफोडर्, 
शनैा िस्मथ, हेथर म्या�टसन, रेचेल िस्मथ, डोना लो�पक्लो, एलेन �ल�वगंस्टोन, हेदर प�रन्टन, 
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	एफसीसीपी जिम्मेवारी (FCCP Responsibilities)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	प्रतिरक्षा/खोप (Immunizations (नियम 5.1.3)
	यो नियमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)?
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	   धार्मिक छूट (Religious Exemption)
	एफसीसीपी जिम्मेवारी (FCCP Responsibilities)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	भर्मन्ट बाल-हेरचाह प्रतिरक्षा/खोप रिपोर्ट (नियम 5.1.4)
	Vermont Child Care Immunization Report
	यो नियमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	एफसीसीपी जिम्मेवारी (FCCP Responsibilities)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	5.2 ‘नियमित स्वास्थ्य अभ्यास’ शिर्षकलाई नजिकबाट हेर्दा
	Routine Health Practices
	हात-धुलाई (5.2.1 उप-शीर्षक) Hand washing
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	एफसीसीपी जिम्मेवारीहरू  (FCCP Responsibilities)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	शरीर द्रव (दिशा/पिसाप) अनावरणको लागि सामान्य अभ्यासहरु  (नियम 5.2.5)
	Standard Practices for Exposure to Bodily Fluids
	यो नियमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रो-साधनतहरू  (Resources)

	सफाई, स्वच्छता, र किटाणु रहित (5.2.6 उप शिर्षक)
	Cleaning, Sanitizing, and Disinfecting
	यो नियमको उद्देश्य के हो?  What Is the Purpose of This Rule?
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	5.3 “संक्रामक रोगहरूको प्रबन्ध” शिर्षकलाई नजिकबाट हेर्दा
	(Managing Infectious Diseases)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	एफसीसीपी (र कर्मचारी) को जिम्मेवारीहरू FCCP (and Staff) Responsibilities
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	 भर्मन्ट 2-1-1को हेल्प-मी-ग्रो Help Me Grow लाई बाल हेरचाह सल्लाहकारको शिफारिसको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् | यो सेवाको लागि तपाईको फोनमा 211 डायल गर्नुहोस्।

	5.4: निद्रा र आराम आवासहरू शिर्षकलाई नजिकबाट हेर्दा
	Sleep and Rest Accommodations
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules?
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	  बालबालिकाहरू सुत्दै वा आराम गर्दैगर्दा तपाई (र/वा तपाईको स्टाफ)ले निरीक्षण गरेको हुनुपर्छ (नियम 5.4.1.5)।
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू (Resources)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	फोहर-मैला, पुनर्चक्रण/पुन:प्रयोग, र कम्पोष्ट बनाउनु (उप-शीर्षक 5.10.1.4) Trash, Recycling, and Composting
	श्रोत-साधनहरु (Resources)
	 तपाईले कुनै पनि मर्मत र पुनर्निर्माणगर्नु भन्दा पहिले, भरमन्ट-लाईसेन्स एस्बेस्टोस इन्स्पेक्टरलाई एस्बेस्टोस भएका सामग्रीहरुको साइट निरीक्षण गर्नको लागी भाडामा लिन सक्नुहुन्छ | यसको अतिरिक्त, तपाईंको घर पुनर्निर्माणगर्नु वा रिमोडलिंग गर्नुभन्दा पहिले...
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	बालबालिकाले खाना सुरक्षित राख्न, सर-सफाई (सेनेटरी) गर्न, र  अपिलगर्नेबारे बनेको नीति र अभ्यासहरूबाट लाभ उठाउँछन्। उचित खाना भण्डारणले खानको स्वाद, रंग, बनावट र पोषक तत्वहरूलाई संरक्षण गरी खानाको गुणस्तर बनाईराख्छ, र बिरामी हुने सम्भावनालाई पनि कम गर्छ।
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	के आवश्यक छ सोको लागी एफसीसीएच FCCH विनियमितहरू निर्दिष्ट छन्। शिक्षण गर्नको लागि दुई प्रकारका स्रोतहरू, सहयोग नीति विकास, अतिरिक्त थप सुझावहरू प्रदान गर्नु जस्ता नियमहरु यहाँ किन छन भनि यसले व्याख्या गर्दछ जो तल समावेश छन्:
	बाहिरी खेल्ने क्षेत्र (उप-शीर्षक 5.10.3) Outdoor Play Area
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? What Is the Purpose of These Rules?
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू (Resources)

	पौडी, पानी र पूलहरूमा पहुँच (उप-शीर्षक 5.10.5) Swimming and Access to Water and Pools
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	  सतही पूलमा (wade pools) दैनिक पानी भर्नुहोस्। प्रयोग नगरेको अवस्थामा ढुसी, र किट प्रजनन नहोस भनि जस्तै लामखुट्टे, पूल खाली गर्नुहोस् र सुक्खा राख्नुहोस |
	• स्रोत-साधनहरू (Resources)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	फील्ड भमणहरु/ट्रिप्स (उप-शिर्षक 5.10.7) Field Trips
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	5.11: “खाद्य र पोषण” शिर्षकलाई नजिकबाट हेर्दा (Food and Nutrition)
	खाना र नाश्तामा पोषण सामग्री (उप-शिर्षक 5.11.2) Nutritional Content of Meals and Snacks
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोतहरू  (Resources)
	शिशु-पोषण (5.11.6 उप-शिर्षक) Infant Nutrition
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)
	शिशुको पोषण र भावनात्मक आवश्यकताहरू पूरा गर्न “क्यु खानपान” (मांग अनुसार खुवाउने) उत्तम तरीका हो। यसले शिशुलाई तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ,  जसले उसको भरोसा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मदद गर्दछ। “क्यु खानपान”ले बच्चाहरुलाई आफ्नो शरीरलाई सुन्न, भोकाए...
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	एफसीसीपी (र कर्मचारी) को जिम्मेवारीहरू (FCCP and Staff Responsibilities)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)


	एफसीसीएच सेक्शन 6 - शिक्षण र सिकाई ( Teaching and Learning)
	Program of Developmental Activities (Curriculum)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	लाइसेन्स अनुमतिपत्र पाएका एफसीसीएच मात्र: शिक्षण र सिकाई अवसरहरु  (6.1.5 उप-शिर्षक)
	Teaching and Learning Opportunities
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	6.2: स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण शिर्षकलाई नजिकबाट हेर्दा
	Building Healthy Relationships
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	लाइसेन्स अनुमति पाएका एफसीसीएच (FCCH) मात्र: चार्ट र नियमहरू
	स्रोतहरू  (Resources)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	6.3: विशेष आवश्यकतामा रहेका बच्चाहरुलाई सहयोगगर्नु (Supporting Children with Special Needs)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	एफसीसीपी जिम्मेवारीहरू (FCCP Responsibilities)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	General Requirements for the FCCP and Staff
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	 संक्रामक रोग सम्बन्धि बीमारीको चिन्ह र लक्षण चार्ट एफसीसीएच (FCCH) विनियममा, परिशिष्ट A)।
	 बाल हेरचाह कल्याण सल्लाहकारलाई सिफारिशको लागि भर्मन्ट 2-1-1 मा सम्पर्क गर्नुहोस् | यो सेवाको लागि फोन गर्न, 211 डायल गर्नुहोस्।
	7.1.3 कर्मचारी ओरिन्टेसन (अभिमुखिकरण) नियमलाई नजिकबाट हेर्दा (Orientation of Staff)
	यो नियमको उद्देश्य के हो?  (What Is the Purpose of This Rule?)?

	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	नीतिहरू र अभ्यासहरू (Policies and Practices)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)

	7.2: “पृष्ठभूमि जाँच र उपयुक्त सफाई” शिर्षकलाई नजिकबाट हेर्दा
	Background Checks and Appropriate Clearances
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)
	तपाईंको कार्यक्रममा यो कस्तो देखिन सक्ला? (What It May Look Like in Your Program)
	औठाछाप समर्थित पृष्ठभूमि सफाई (नियम 7.2.1) Fingerprinted supported background clearance
	जब कुनै व्यक्ति/ विषय-वस्तु पृष्ठभूमि जाँचको निष्कर्षमा असहमत हुन्छ भने
	यदि पृष्ठभूमि जाँचले निज व्यक्तिलाई निषेधित रूपमा पहिचान गर्दछ भने
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	शिर्षक 7.3 देखि 7.7 सम्मको शिर्षकलाई नजिकबाट हेर्दा
	योग्यता र अनुभव, वार्षिक व्यावसायिक विकास, कर्मचारी नीतिहरू र कार्यविधिहरू, वैकल्पिक कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूको उपयोग
	यी नियमहरूको उद्देश्य के हो? (What Is the Purpose of These Rules?)
	योग्यता समयरेखा र मत-भिन्नता (Qualifications Timeline and Variances)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)
	स्रोत-साधनहरू  (Resources)


	परिशिष्ट I - आवश्यक सूचनाहरू (Appendix I - Required Notifications)
	बीएफआईएस (BFIS) बाल हेरचाह कार्यक्रम खाता  (BFIS Child Care Program Account)
	अधिकारिक अनुमतिकर्ता (Licensor on Duty):  1 (800) 649-2642 बिकल्प 3 वा /or  (802) 241-0837
	अधिकारिक अनुमतिकर्ता (Licensor on Duty)  लाई फोन 1(800) 649-2642  विकल्प 3 वा (802) 241-0837 मा सम्पर्क गनुहोस

	परिशिष्ट II: जल प्रणाली परीक्षण र सुरक्षा मार्गनिर्देशनहरू
	Appendix II: Water System Testing and Safety Guidelines
	परिशिष्ट III - आवश्यक पदस्थापना  (Appendix III - Required Postings)
	परिशिष्ट IV - आवश्यक FCCH नीतिहरु र प्रक्रियाहरुको सारांश        Appendix IV - Summary of Required FCCH Policies and Procedures
	कर्मचारी नीतिहरू र प्रक्रियाहरू (Personnel Policies and Procedures)
	परिशिष्ट IV - एफसीसीएच (FCCH) आवश्यक नीति र प्रक्रियाहरूको सारांश (निरन्तर)
	Appendix IV - FCCH Summary of Required Policies and Procedures (continued)
	अन्य नीति र प्रक्रिया Other Policies and Procedures
	परिशिष्ट IV - एफसीसीएच (FCCH) आवश्यक नीति र प्रक्रियाहरूको सारांश (जारी)
	Appendix IV - FCCH Summary of Required Policies and Procedures (continued)
	अभिभावकहरूलाई एफसीसीएच (FCCH)  नीति र प्रक्रियाहरू संचार गर्नु (नियम 4.7)
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