एक र तन वष बचका बाल- बालकाहमा हुने
वलनताका (अटज़म पेम डसअडरको)ला"ग
प$रमािजत जांचसच
ू ी, साथै संशो"धत अनव
ु त. (एम-चाटआर/एफ) टएम
(Follow-Up M-CHAT-R/F)TM

थप जानकारका ला"ग, कृपया यसमा www.mchatscreen.com हे नु होला अथवा
डाइना र ब4सलाई यसमा DianaLRobins@gmail.com स6पक गनु होला।
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एम-चाट-आर/एफ टएम (M-CHAT-R/FTM) योग गनका लाग अनुमत
एक र तन वष बचका बाल- बालकाहमा हुने वलनतका ला"ग प$रमािजत जांचसूची साथै
संशो"धत अनुवत. ((फलो-अप) (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) आमा/बाबा को
खबर बाट Autism Spectrum Disorder (ASD) वलनताको खतरा थाह पाउने २- अवथाआमा/बाबा - खबर छान बन साधन हो । िलनकल, अनुस4धान र शै<=क कायह>का ला"ग एमचाट-आर/एफ
( M-CHAT-R/F) डाउनलोड नशु?क उपल@ध छ। एम-चाट-आर/एफ ( M-CHAT-R/F) र स6बि4धत
जानकारह> डाउनलोड गन यहाँ बाट- www.mchatscreen.com.

अनुमत छ। एम-चाट-आर/एफ (M-CHAT-R/F) एउटा कपीराइटे ड साधन हो र एमचाट-आर/एफ (M-CHAT-R/F) लाई Bयोग गदा न6न नदD शकाह> अनवाय पालन
गनुपछ।
1.

2.
3.

4.

एम-चाट-आरको(M-CHAT-R) पुनमEण/Bतक
ु
ृ त गदा, BतलGप अ"धकार
/copyright (© 2009 Robins, Fein, & Barton). तल समावेश गनH पछ।
लेखकको अनुमत बना Gवषय/वतुह>, नदD शनह> अथवा Gवषय/वतु Iम
प$रमाजनह> गन पाइ4दै न।
एम-चाट-आरको Bयोग पुरै त$रकाले गनH पछ। Bमाणले यतो संकेत द4छ Jक
कुनै Gवषय/वतुह>को उपसमह
ु ह>ले पयाKत मनोमतय गण
ु ह> दे खाउँ दै न।
एम-चाट-आर/एफको (M-CHAT-R/F) पुनमEण
(जतै, एउटा Jकताब वा जनल
ु
Gवषय/वतु) गन खोLने अथवा अ>का ला"ग इलेोनक पाराले (जतै,
डजीटल मेडकल रे कडको एउटा हसा अथवा अ> सMNवेर Kयाकेजह) Bयोग
होस ् भ4ने इQछुक प=ह>ले डाइना रबी4सलाई अनुमतीको ला"ग नबेदन गन
स6पक गनH पछ। (DianaLRobins@gmail.com)
यद तंपाई "चJकRसा @यवसाय भS हुनुहु4छ, र तंपाईको आMनै @यवसायको
इलेोनक मेडकल रे कड (इ एम आर) भS एम-चाट-आरको पहलो- अवथा
BTनह> समावेश गन चाहनुहु4छ भने, तंपाईलाई वागत छ। तर यद कुनै दन
तंपाईको आMनु @यवसाय भ4दा बाहर आMनु इएमआर पाना Gवतरण गन चाहनु
भयो भने, कृपया डाइना रबी4सलाई(DianaLRobins) लाइसे4स स6झौताका ला"ग
नबेदन गन स6पक गनु होला।
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योगका लाग नद शनह
एम-चाट-आर स
ु वाWय- बQचा Xमणमा Bयोग ग$र म?
ू याYकन/BाKतांक दन सJक4छ, साथै GवशेषZह>
र अ4य @यावसायकह>ले पन एयसडीको (ASD) खतरा हे नलाई Bयोग गन सछन। एम-चाट-आरको
Bथम ल[य संवेदनशीलता लाई अ"धक माSामा बढाउने, मतलब जत सदो
एयसडीको(ASD)अवथा/केसह पRता लाउने। Rयसकारण, Rयहाँ गलत सकाराRमक दर उQच हु4छ,
मतलब खतराको BाKतांक (कोर) पाउने सबै बालबालकाह>मा एयसडीको नदान हुँदैन। यसलाई
स6भोधन गनका ला"ग, हामीले अनव
ु त. (फलो-अप) BTनह>को (M-CHAT-R/F).(एम-चाट-आर/एफ)
Gवकास गरे का छ]। Bयोगकताह>लाई यो थाहा हुनुपछ Jक अनुवत. (फलो-अपले) पन, एम-चाट-आर बाट
जाँचदा सकाराRमक दे ^खएका बQचाह> खास सं_यामा एयसडी (ASD) नदान हुँदैनन ्; तर पन यी
बQचाह>लाई अ> कुराको Gवकासमा गडबडह> अथवा ढलाई हुने उQच खतरा छ, र Rयसैले गदा छनोट
BJIयामा सकाराRमक आउँ ने बQचाह>को मु?यांकन गन ज>$र छ। एम-चाट-आर दइु मनट भ4दा कममा
BाKतांक/कोर गन सJक4छ। छनोट BJIयाको नदD शनह> यहाँ बाट http://www.mchatscreen.com.
डाउनलोड गन सJक4छ। स6ब` कागजातह पन डाउनलोडका ला"ग उपलaध छन ्।
ेणीकरण /मू!या"कन गन #$या वा नयमह
२,५ र १२ बाहे क, सबै Gवषय/वतुह>को 'होइन' जवाबले एयसडीको खतरा दे खाउँ छ, २,५ र १२
Gवषय/वतुह>को 'हो' जवाबले एयसडीको खतरा दे खाउँ छ। न6न मू?याYकन गनD BJIया वा नयमह>ले
एम-चाट-आरको मनोमतीय गुणह> अ"धकतम बनाउँ छ।
कम-खतरा ज6मा BाKतांक(कोर) ०-२, यद बQचा चौ बस महना भ4दा कम छ भने, दोeो ज4म दवस
पछ फे$र जाँQनु हवस ्। थप काय (जाँच) गन ज>$र छै न, जब स6म नगरानीले एयसडीको खतरा
दे खाउँ दै न।
मfयम-खतरा ज6मा BाKतांक(कोर ३-७, खतरा जवाबको बारे मा थप जानकार लनको ला"ग, फलो-अप
एम-चाट-अर/एफको (M-CHAT-R/F). दोeो अवथा) Bयोग गनु हवस ् । यद एम-चाट-अर/एफको
BाKतांक(कोर) २ वा Rयो भ4दा मा"थ रiयो भने, बQचा को जाँच सकाराRमक आयो। काय आवTयक छ,
नैदानक मु?यांकन र छटो हत=ेपका नि6त योjयता मु?यांकन गन बQचालाई सफा$रस गनुहवस ्। ।
यद फलो- अपको BाKतांक(कोर) ०-१ रiयो भने, बQचाको जाँच नकाराRमक आयो। जब स6म नगरानीले
एयसडीको खतरा दे खाउँ दै न. थप काय (जाँच) गन ज>$र छै न,। भGवkयको सुवाWय- बQचा Xमणमा
बQचालाई फे$र (छनोट BJIया)जाँQनुपछ।
उQच-खतरा : ज6मा BाKतांक(कोर) ८-२, फलो अपलाई छोmन(बाइपास) गन म?छ र नैदानक म?
ु यांकन
र छटो हत=ेपका नि6त योjयता मु?यांकन गन तुर4तै सफा$रस गनुपछ।
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M-CHAT-RTM
यी BTनह>को जवाफ तपाnको नानीको बारे मा दनुहोस यसो गदा सो नानीको दनBतदनको आनीबानी मनमा रा_ने यहाँ सोधेको कुनै
आनीबानी एक- दइु प?ट माS सो नानीले गरे को यद दे _नु भाको हो तर सदा होइन भने Rयसको उRतर "होइन " मा "च4ह लगाएर दनुहोस
तलका सबै BTनह>को उRतर "हो " या "होइन " शaदमा गोलाकार "च4ह लगाएर दनु होस ् सो गरे बापत हजरु लाई धेरै ध4यबाद

1. तपाइंले कोठाको प?लो छे उमा केह कुरालाई हातले दे खाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले Rयसलाई हे नु हु4छ?
(जतै: कुनै खेलौना या जनावरलाई दे खाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले Rयो खेलौना या जनावरलाई हे नु हु4छ?)

हो

होइन

2. तपाइंलाई कह?यै आMनो नानी कान पो स4
ु दै नJक जतो लागेको छ?

हो

होइन

3. तपाइंको नानीले केह कुरा गरे को नकल वा नाटक गनु हु4छ ? (जतै: खाल कप बाट Gपएको
जतो गनD, फोनमा कुरा गरे को जतो गनD, गुडया या नरम कपडा भरे र बनाएको जनावरलाई खाना _वाए जतो गनु हु4छ?)

हो

होइन

4. तपाइंको नानी िजनसह> मा"थ चmन मन पराउनु हु4छ? (जतै: फन.चर (सोफा, टे बल, कुस.) खे?ने ठाउँ को खे?ने हो
िजनसह> या सढमा?)
5. तपाइंको नानीले आMनो आँखा अगाड औंलाह अनौठो पाराले चलाउनु हु4छ ? (जतै: आँखा अगाड औंलाह हो
नचाउने/ह?लाउने गनु हु4छ?)
6. तपाइंको नानीले केह कुरा माjदा अथवा सहायता चाहँदा एउटा औंलाले दे खाउनु हु4छ? (जतै, भेNन नसJकने
हो

होइन

होइन

7. कुनै चाखलाjदो कुरा,तपाइंको नानीले तपाइंलाई औंलाले दे खाउनु हु4छ?(जतै: आकाशमा हवाई जहाजलाई या

हो

होइन

8. तपाइंको नानीले अ> नानीहलाई मन पराउनु हु4छ? (जतै: अ> नानीह>लाई हे नD, हे रेर मस
ु 
ु क हाने या
छे उमा जाने गनु हु4छ?)
9. तपाइंको नानीले के के जात ?याएर मा"थ उचालेर तपाइंलाई दे खाउनु हु4छ - सहायता लनको ला"ग होइन
तपाइंलाई दे खाउनको ला"ग माSै? (जतै: एउटा फूल, नरम कपडा भरे र बनाएको जनावर या खेलौना क?)
10. तपाइंको नानीले वहाँको नाम बोलाउँ दा BतJIया गनु हु4छ? (जतै: नाम बोलाउँ दा हे रने, बोलने, बड़बड़ाउने
, या गररहे को काम छोmने गनु हु4छ ?)
11. तपाइंको नानी संग तपाn मुसुक हाँदा ,वहाँ पन हाँनु हु4छ?

हो

होइन

हो

होइन

हो

होइन

हो

होइन

12. तपाइंको नानी, दनदनै हुने आवाजह> सु4दा, >ने या "चQयाउने गनु हु4छ? (जतै: धुलो सोसने मशनको
आवाज (sयायुम िलनर).जोडले बजेको गीत/संगीत)
13. तपाइंको नानी हंmनु हु4छ?

हो

होइन

हो

होइन

14. तपाइंको नानी संग तपाइं बो?दा, खे?दा अथवा लुगा लगाइदँ दा, नानीले तपाइंको आँखामा हे नु हु4छ?

हो

होइन

15. तपाइंको नानीले तपाइंले जे गनु हु4छ Rयसको नकल गनु हु4छ? (जतै: बाइ-बाइ गनD, ताल बजाउने ,
मुखले अनौठो आवाजह> नका?दा Rयतै गनु हु4छ?)
16. तपाइंले केह कुरा हे नलाई टाउको घुमाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले पन के रहे छ भनेर Rयतै हे नु हु4छ?

हो

होइन

हो

होइन

17. तपाइंको नानीले वहाँलाई याद ग>न, हे >न भनेर Rयतो केह गनु हु4छ? (जतै: तपाइंले ‘Tयाबाश/राuो’
भ4नु हु4छ Jक भनेर तपाइंलाई हे नD,‘ हे नु होस ्’ ‘मलाई हे नु होस ् त’ भ4ने गनु हु4छ ?)
18. तपाइंको नानीले यसो - उसो गनु भ4दा बुvनु हु4छ? (जतै: हातले नदे खाई कन "यो Jकताब कुस. मा"थ राख
" या " उ Rयो ओxने/क6मल मलाइ ले ले " भ4दा बुvनु हु4छ ?
19. केह नौलो कुरो भयो भने, नानीले तपाइंको मुखमा हे नु हु4छ, तपाइंलाई कतो लाjयो भनेर?(जतै: अनौठो
या हासउyदो आवाज सु4दा या नया खेलौना दे _दा, तपाइंको मुखमा हे नु हु4छ?)

हो

होइन

हो

होइन

हो

होइन

20. तपाइंको नानीले वहाँ लाई चहलपहल गराएको मनपराउनु हु4छ? (जतै GपYग खेलाएको अथवा घुगत
ु ी
खेलाएको मनपराउनु हु4छ?)

हो

होइन

होइन

ठाउँ को खाने कुरा या खेलौनालाई औं?याउने)
सडकमा ठूलो कलाई)
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M-CHAT-R (एम-चाट-आर) अनुवत& (फलो-अप) M-CHAT-R/FTM
(एम-चाट-आर/एफ टएम) Bयोगका ला"ग अनम
ु त
एक र तन वष बचका बाल- बालकाहमा हुने वलनताका ला"ग
प$रमािजत जांचसच
ू ी, साथै संशो"धत अनव
ु त. (Follow-Up) (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) चाहँ
M-CHAT-R.( एम-चाट-आरलाई) साथ दनका नि6त बनाइएको हो। M-CHAT-R/F यहाँ बाट.
www.mchatscreen.com. डाउनलोड गन सJक4छ।
The M-CHAT-R/F(एम-चाट-आर/एफ) एउटा कपीराइट साधन हो, र यसको Bयोग लेखकह> र कपीराइट धारकह>
zवारा समत छ। M-CHAT-R(एम-चाट-आर) र M-CHAT-R/F(एम-चाट-आर/एफ) िलनकल, अनस
ु 4धान र
शै<=क कायह>का ला"ग Bयोग गन सJक4छ। यता कामका ला"ग हामी यो साधन नश?
ु क उपलaद गराउँ दै छ], भए
पन यो कपीराइट साधन हो र यो खल
ु ा eोत होइन। जुनै @यापा$रक र इलेनक सामानह>मा एम-चाट-आर/एफ
(M-CHAT-R/F) Bयोग गन कसैलाई इQछा भए, डाइना रबी4सलाई अनम
ु तीको ला"ग नबेदन गन यसमा
DianaLRobins@gmail.com स6पक गनHपछ।.
योगका लाग नद शनह
The M-CHAT-R/F(एम-चाट-आर/एफ) चाहं M-CHAT-R(एम-चाट-आरका) साथ Bयोग गनलाई बनाइएको हो; MCHAT-R(एम-चाट-आर) १६-३० महना उमेर पग
ु ेका बQचाह> लाई जाँच गनका ला"ग Gव"धमा4य छ, अटज़म
पेम डसअडरको (ASD) खतरा थाह पाउनलाई।. Bयोग कताह>लाई यो कुरा थाह हुनप
ु छ Jक M-CHAT-R(एमचाट-आरको) जाँचमा खास सं_यामा फेल हुने बQचाह> पन अनव
ु त.मा (फलो-अप) एयसडी(ASD) नदान हुँदैनन ्; तर
पन यी बQचाह>लाई अ> कुराको Gवकासमा गडबडह> अथवा ढलाई हुने उQच खतरा छ, र Rयसै कारण सकाराRमक
आउने बQचालाई अनव
ु त. (Follow-up)गन ज>$र छ। .
बाबा/आमाले एम -चाट-आर(M-CHAT-R) परु ा Bयोग ग$रसके पछ, नदD शन अनस
ु ार साधनलाई BाKतांक(score)
दनप
ु |यो। यद बQचा सकाराRमक आयो भने, एम -चाट-आरको (M-CHAT-R) कुन-कुन Gवषय/वतह
ु >मा फेल
भएको छ;, Rयसको आधारमा अनव
ु त.(Follow-Up) Gवषय/वतह
ु > छा4नप
ु |यो। जुन Gवषय/वतह
ु >मा पहला फेल
भएको छ, तनीह>लाई माS Bयोग गरे र परु ा अ4तवाता लनप
ु छ।
एक पkृ ठमा एम-चाट-आर (M-CHAT-R) बाट एउटा आइटम को अ4तवाता हुनेछ।
Bवाह तालका ढांचालाई मानेर, जब स6म पास वा फेल BाKतांक(कोर) आउँ दै न , तब स6म BTनह> सोधीरहनु प|यो
। कृपया याद गनु हवस ्, अ4तबतामा सोधेको BTनह>को जवाब बाबा/आमाले ''हुन सछ'' भ4लान। बाबा/आमाले
''हुन सछ'' भ4ने जवाब दँ दा, सोfनु प|यो Jक Rयो धेरै प?ट ''हो'' वा ''होइन'' अन Rयसको आधारमा
अ4तरबातालाई जार रा_न.ु प|यो। ‘’अ4य'' जवाब आउन सने ठाउँ ह>मा, BTनकताले आMनु नणय उपयोग ग$र
''पासंग'' जवाब हो Jक होइन नधारण गनH पछ। .
एम-चाट-आर/एफ-को(M-CHAT-R/F) BRयेक Gवषय/वतक
ु ो (आइटमको) जवाबलाई BाKतांक/कोर दनु हवस ्।
BाKतांक/कोर पाना(जसमा सबै Gवषय/वतह
>
एम-चाट-आरमा(
M-CHAT-R) जतै छन ् तर ''हो''/होइन'' हटाएर
ु
''पास''/ फेल'' रा^खएको छ। यद बQचा अनव
ु ातको (फलो-अपको) कुनै पन दइु टा Gवषय/वतह
ु >मा (आइटमह>मा)
फेल भयो भने, अ4तरबाताको जांच सकाराRमक आयो भनेर जा4नप
ु छ। यद एम-चाट-आर/एफ(M-CHAT-R/F) मा
बQचाको जाँच सकाराRमक आयो भने, छटो हत=ेप र नैदानक जाँचका ला"ग बQचालाई छटो भ4दा छटो लान
कडा सफा$रस ग$र4छ।.कृपया याद गनु हवस ् - यद वाWय सेवा Bदायक वा आमा/बाबालाई एयसडीको(ASDs)
"च4ता भयो भने, एम-चाट-आर/एफमा (M-CHAT-R/F) जतसक
ु ै BाKतांक(कोर) आवोस, बQचाह>लाई म?
ु यांकनका
नि6त सफा$रस गनु पछ।
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एम-चाट-आर अनुवत& ा(तांक/*कोर पाना
(M-CHAT-R Follow-UpTM Scoring Sheet)
कृपया fयान दनु हवस ्,: ''हो''/होइन'' हटाएर ''पास''/ फेल'' रा^खएको छ।
1. तपाइंले कोठाको प!लो छे उमा के ह कुरालाई हातले दे खाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले 2यसलाई हे नु हु4छ?
(ज*तै: कुनै खेलौना या जनावरलाई दे खाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले 2यो खेलौना या जनावरलाई हे नु हु4छ?)

पास फेइल

2. तपाइंलाई क ह!यै आ9नो नानी कान पो सु4दै न#क ज*तो लागेको छ?

पास फेइल

3. तपाइंको नानीले के ह कुरा गरे को न:कल वा नाटक गनु हु4छ ? (ज*तै: खाल; कप बाट =पएको
ज*तो गन, फोनमा कुरा गरे को ज*तो गन, गु>डया या नरम कपडा भरे र बनाएको जनावरलाई खाना @वाए ज*तो गनु
हु4छ?)

पास फेइल

4. तपाइंको नानी िजनसह माथ चCन मन पराउनु हु4छ? (ज*तै: फन&चर (सोफा, टे बल, कुस&) खे!ने ठाउँ को
खे!ने िजनसह या Eसढ;मा?)
5. तपाइंको नानीले आ9नो आँखा अगा>ड औंलाहH अनौठो पाराले चलाउनु हु4छ ? (ज*तै: आँखा अगा>ड औंलाहH
नचाउने/ह!लाउने गनु हु4छ?)

पास फेइल
पास फेइल

6. तपाइंको नानीले के ह कुरा माIदा अथवा सहायता चा हँदा एउटा औंलाले दे खाउनु हु4छ? (ज*तै, भेJन नस#कने

पास फेइल

7. कुनै चाखलाIदो कुरा,तपाइंको नानीले तपाइंलाई औंलाले दे खाउनु हु4छ?(ज*तै: आकाशमा हवाई जहाजलाई या

पास फेइल

8. तपाइंको नानीले अ नानीहHलाई मन पराउनु हु4छ? (ज*तै: अ नानीहलाई हे न, हे रेर मुसु:क हा*ने या
छे उमा जाने गनु हु4छ?)
9. तपाइंको नानीले के के जात !याएर माथ उचालेर तपाइंलाई दे खाउनु हु4छ - सहायता Eलनको लाग होइन
तपाइंलाई दे खाउनको लाग माLै? (ज*तै: एउटा फूल, नरम कपडा भरे र बनाएको जनावर या खेलौना Kक?)

पास फेइल

ठाउँ को खाने कुरा या खेलौनालाई औं!याउने)
सडकमा ठूलो Kकलाई)

पास फेइल

10. तपाइंको नानीले वहाँको नाम बोलाउँ दा त#$या गनु हु4छ? (ज*तै: नाम बोलाउँ दा हे रने, बोलने, बड़बड़ाउने , पास फेइल
या गर;रहे को काम छोCने गनु हु4छ ?)
11. तपाइंको नानी संग तपाN मुसु:क हाँ*दा ,वहाँ पन हाँ*नु हु4छ?
पास फेइल
12. तपाइंको नानी, दन दनै हुने आवाजह सु4दा, ने या चOयाउने गनु हु4छ? (ज*तै: धुलो सोसने मEशनको
पास फेइल
आवाज (Qया:युम ि:लनर).जोडले बजेको गीत/संगीत)
13. तपाइंको नानी हंCनु हु4छ?

पास फेइल

14. तपाइंको नानी संग तपाइं बो!दा, खे!दा अथवा लुगा लगाइ दँ दा, नानीले तपाइंको आँखामा हे नु हु4छ?

पास फेइल

15. तपाइंको नानीले तपाइंले जे गनु हु4छ 2यसको न:कल गनु हु4छ? (ज*तै: बाइ-बाइ गन, ताल; बजाउने ,
मुखले अनौठो आवाजह नका!दा 2य*तै गनु हु4छ?)
16. तपाइंले के ह कुरा हे नल
 ाई टाउको घुमाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले पन के रहे छ भनेर 2यतै हे नु हु4छ?

पास फेइल
पास फेइल

17. तपाइंको नानीले वहाँलाई याद गन, हे न भनेर 2य*तो के ह गनु हु4छ? (ज*तै: तपाइंले ‘Sयाबाश/राTो’
भ4नु हु4छ #क भनेर तपाइंलाई हे न,‘ हे नु होस ्’ ‘मलाई हे नु होस ् त’ भ4ने गनु हु4छ ?)
18. तपाइंको नानीले यसो - उसो गनु भ4दा बुVनु हु4छ? (ज*तै: हातले नदे खाई कन "यो #कताब कुस& माथ राख
" या " उ 2यो ओXने/कYमल मलाइ ले ले " भ4दा बुVनु हु4छ ?
19. के ह नौलो कुरो भयो भने, नानीले तपाइंको मुखमा हे नु हु4छ, तपाइंलाई क*तो लाIयो भनेर?(ज*तै: अनौठो
या हासउZदो आवाज सु4दा या नया खेलौना दे @दा, तपाइंको मुखमा हे नु हु4छ?)

पास फेइल

20. तपाइंको नानीले वहाँ लाई चहलपहल गराएको मनपराउनु हु4छ? (ज*तै =प"ग खेलाएको अथवा घुगुती
खेलाएको मनपराउनु हु4छ?)

पास फेइल
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पास फेइल
पास फेइल

1. तपाइंले कोठाको प?लो छे उमा केह कुरालाई हातले दे खाउनु भयो भने , [राuो : नानीको नाम
लाउने, योजना बी: हर BTनमा तपाइंको नानी लाउने ]_____________ Rयसलाई हे नु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन

तपाइंले केह कुरालाई हातले दे खाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले……
तपाइंलाई वाTतै गनह
हो होइन [फेइल]
ु ु 4न
कोठामा मेलस
ै ंग हे नु हु4न
हो होइन [फेइल]
Rयो चीजलाई हे नु हु4छ
हो होइन [पास]
Rयो चीजलाई औं?याउनु हु4छ
हो होइन [पास]
Rयो चीजलाई हे रेर केह भ4नु हु4छ
हो होइन [पास]
तपाइंको औंलालाई हे नु हु4छ
हो होइन [फेइल]
औंलाले दे खाएर “हे र!” भ4नह
ु ु 4छ Jक भनेर तपाइलाई हे नु हु4छ
हो होइन
[पास]

हो

माS
पास

हो दइ
ु टै

उदाहरणह
पास फ़ेइल र

उदाहरणह

हो माS
फेइल

उदाहरणह

वहां ले कुन चाहं
धेरै पटक
गनह
ु ु 4छ?

पास

धेरै पटक
पास
उदाहरण

धेरै पटक
फ़ेइल
उदाहरण
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फेइल

2. तपाइंलाई कह?यै आMनो नानी कान पो सु4दै नJक जतो लागेको छ?
तपाइंले हो भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
वहाँले…
धेरैजसो आवाजह> वाTतै गनुहु4न?
धेरैजसो मा4छे ह>लाई वाTतै गनुहु4न?

होइन
दइु टै लाई

पास

हो होइन
हो होइन

हो कुनै
एउटालाई
फेइल

तपाइंको नानीको कानको जांच
ग$रएको छ ?

हो

होइन

कानको जांच ग$रएको नतजा कतो "थयो ? (एउटा च4
ु न)ु
स4
ु ने - ठकै तहमा
ठकै तह भ4दा तल
नतजा - नचोड़ संग अथवा ठ6याएर भ4न नसJकने
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3. __________ केह कुरा गरे को नकल वा नाटक गनह
ु ु 4छ ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
वहाँ कह?यै …
खेलौना कप बाट Gपएको जतो गनु हु4छ ?
हो
होइन
खेलौना च6चा वा कांटा बाट खाएको जतो गनु हु4छ ?
हो
होइन
टे लफोनमा कुरा गरे को जतो गनु हु4छ ?
हो
होइन
गुडया वा नरम कपडा भरे र बनाएको जनावरलाई साँQचै वा
स6झेको/का?पनक खाना _वाए जतो गनु हु4छ ?
हो
होइन
स6झेको/का?पनक बाटोमा कारलाई ठे लेको जतो गनु हु4छ? हो
होइन
रोबोट, हवाई जहाज, aयाले नतक (aयाले डा4स गनD केट) वा
कुनै मनपद च$रS पाS/यारे टर याकटर भए जतो
नाटक गनु हु4छ ?
हो
होइन
खेलौना भाँडो बनौट/ नकल चल
हो
होइन
ु ा माथी रा_नु हु4छ ?
स6झेको/का?पनक खाना चलाउनु हु4छ ?
हो
होइन
Kलािटकको गुडया/सप
ु रहरो वा गुडयालाई ाइवर वा
पैसजेर जतो गरे र कार या कमा रा_नु हु4छ ?
हो
होइन
े ो
कापDट @याकुम/सफा गनD, भँइ
ु बडानD वा चौरमा घाँस फाँडक
जतो गनु हु4छ ?
हो होइन

हो
जन
ु ैलाई

होइन
सबैलाई

पास

फेइल
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4. ________ िजनसह> मा"थ चmन मन पराउनु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै
दनु भएन
वहाँ िजनसह> मा"थ चmन मन पराउनु हु4छ…..
सढह>?
कुस.ह>?
फन.चर (सोफा, टे बल,)?
खे?ने ठाउँ को खे?ने िजनसह>मा ?

हो
हो
हो
हो

होइन
होइन
होइन
होइन

हो
जन
ु ैलाई

होइन
सबैलाई

पास

फेइल
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5. ________ आMनो आँखा अगाड औंलाह अनौठो पाराले चलाउनु हु4छ?
तपाइंले हो भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन

वहाँले कह?यै …
आMनो आँखा अगाड औंलाह नचाउने/ह?लाउने गनु हु4छ ?
आMनो आँखा अगाड हात उठाउनु हु4छ ?
आँखाको छे उमा, एता /उता आMनो हातह उठाउनु हु4छ
आMनो हातहमा हे नु हु4छ ?
Gपका-बू /छापा खे?दा, वांहले औंलाह नचाउनु हु4छ ?
आMनो अनह
ु ारको छे उमा, एता /उता, तल/माथी
हातह>ह?लाउनह
ु ु 4छ?

हो
हो
हो
हो
हो

होइन [फेइल]
होइन [फेइल]
होइन [फेइल]
होइन [पास]
होइन [पास]

हो

होइन सबैलाई
फेइल
Gवक?पह

होइन

[फेइल]

हो
जुनल
ै ाई
फेइल
Gवक?पह
यो कुरा हKतामा दईु
चोट भ4दा धेरै हु4छ?

पास

होइन

हो

फेइल
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6. तपाइंको नानीले केह कुरा माjदा अथवा सहायता चाहँ दा ,एउटा औंलाले दे खाउनु
हु4छ ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
भेNन नसJकने ठाउँ को केह कुरा , तपाइंको नानीलाई चाहयो भयो भने , जतै
खाने कुरा या खेलौना, वहाँ (ले )…
>नु हु4छ ?
वहांको हातले Rयो सामानलाई भेNन/ु नका?नह
ु ु 4छ?
आंह/उं ह गरे र कराउनु हु4छ ?
Rयो समान तर तपाइंलाई लानु हु4छ ?
Rयो समान आMनु ला"ग लन कोशस गनह
ु ु 4छ ?
केह शaद वा आवाज नकालेर माjनह
ु ु 4छ?
केह गरे र/भनेर $रस दे खाउनु हु4छ ?

हो जन
ु ै
पास लाई

हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो

होइन [फेइल]
होइन [पास]
होइन [फ़ेइल]
होइन [पास]
होइन [पास]
होइन [पास]
होइन [फेइल]

होइन सबै
पास लाई

तपाइंले ‘मलाई दे खाऊ’ भ4दा,
वांहले Rयसलाई हातले दे खाउनु
हु4छ?

हो

होइन

फेइल

पास
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7. कुनै चाखलाjदो कुरा,तपाइंलाई दे खाउनको ला"ग तपाnको नानीले Rयसलाई
एउटा औंलाले दे खाउनु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन

कुनै चाखलाIदो कुरा, तपाइंको नानीले क ह!यै तपाइंलाई
दे खाउनु भएको छ ज*तै ….
हो
हो
हो
हो

आकाशमा हवाईजहाज
रोडमा क?
भइ
ु ँमा करा ?
आँगन/ याडमा जनावर ?

हो
जन
ु ैलाई

होइन
होइन
होइन
होइन

होइन
सबैलाई
l

तपाइंको नानीले Rयो कुरा
तपाइंलाई कसर दे खाउनु हु4छ
अथवा तपाइंको fयान Rयस तफ
कसर ?याउनह
ु ु 4छ ? वहाँले एउटा
औंलाले दे खाउनु हु4छ ?

हो

होइन

के यो वांहह>लाई राuो
लागेको माSै हो,
सहायता चाहएको
होइन ?

हो

होइन

फेइल

पास
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8. ____________ अ> नानीहलाई मन पराउनु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु
भएन
तपाN ह खे!ने ठाउं /चौर वा सप
ु र बजारमा हुँदा, तपाइंकोनानी…..
अक नानी संग खे?नह
ु ु 4छ?
अक नानी संग बो?नह
ु ु 4छ?
बड़बड़ाउने वा आवाजह> नका?ने गनह
ु ु 4छ ?
अक नानीलाई हे नह
ु ु 4छ/याद गनह
ु ु 4छ ?
अक नानी संग मस
ु 
ु क हाँनु हु4छ?
पहला लजाउने तर पछ मस
ु 
ु क हाँनु हु4छ?
अक नानी संग? रमाउनु हु4छ?
अ> नानीह दे ^ख पर बनु हु4छ?

हो जुनै

पास लाई
र होइन

फेइल लाई

हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो
हो

हो जन
ु ै
पास लाई
र हो फेइल लाई

होइन [पास]
होइन [पास
होइन [पास]
होइन [पास]
होइन [पास ]
होइन [पास ]
होइन [पास]
होइन [फेइल]

होइन सबै पास
कुरालाई

वहां ले कुन चाहं
धेरै चोट /पटक
गनह
ु ु 4छ?

पास

धेरै चोट
/पटक पास
उदाहरण

धेरै
चोट/पटक

फेइल

उदाहरण
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फेइल

9. ________ के के जात ?याएर मा"थ उचालेर तपाइंलाई दे खाउनु हु4छ?
सहायता ला"ग माSै होइन, तपाइंलाई दे खाउनको ला"ग ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
.
तपाइंको नानीले केह कुरा तपाइंकोमा ?याउनु हु4छ ……
एउटा नसा वा खेलौना तपाइंलाई
दे खाउनको ला"ग माSै ?
वांहले बनाएको "चS /नशा ?
वांहले टपेको एउटा फूल?
वांहले घाँस मा भेटाउनु भएको एउटा करा ?
वांहले मलाएको एक दइु टा aलस/खेलौनाह

हो जन
ु ैलाई

हो
हो
हो
हो
हो

होइन
होइन
होइन
होइन
होइन

होइन
सबैलाई

यो कुरा कहले काँह
तपाइंलाई दे खाउनको ला"ग
माSै, सहायता लनको ला"ग
होइन ?

हो

होइन

फेइल

पास
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………………..नाम बोलाउँ दा BतJIया गनु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
य द वांह कुनै खेल वा रमाइलो गनमा हुनह
ु ु 4न अथवा 2यसमा सहभागी
हुनह
ु ु 4न भने, तपाइंले वहाँको नाम बोलाउदा, क*तो त#$या गनह
ु ु 4छ?
के वांहले …
केह पन नगनD / कुनै BतJIया नदे खाउने ?
हो होइन [फेइल]
सन
ु ेको जतो लाjछ तर तपाइंलाई वातै नगनD ? हो होइन [फेइल]
सीधा मा"थ हे नD ?
हो होइन [पास]
तपाइं वहाँको अनह
ु ारको अगाडी हुँदा माSै
BतJIया गनD?
हो होइन [फेइल]
बो?ने वा बड़बड़ाउने ?
हो होइन [पास]
ग$ररहे को काम छोड़ने?
हो होइन [पास]
छुँदा माSै BतJIया गनD?
हो होइन [फेइल]

हो माS पास
उदाहरणह

हो दइ
ु टै

हो

उदाहरणह पास र

फेइल

माS

फेइल

उदाहरणह

वहां ले कुन चाहं धेरै
चोट /पटक गनह
ु ु 4छ?

पास

पास

जवाब

फेइल
जवाब
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फेइल

11. ____________, संग तपाn मस
ु 
ु क हाँदा ,वहाँ पन हाँनु हु4छ ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
.

तपाइंको नानी…
तपाn हाँदा हाँने ?
संधै हाँने ?
तपाn कोठामा पदा हाँने?
तपाn काहं टाढा गएर वापस आउँ दा हाँने ?
जतसक
ु ै बेला वा बना कारण हाँने ?
मनपरे को खेलौना वा कामकुरो संग हाँने?

हो माS पास
उदाहरणह

हो होइन [पास]
हो होइन [फेइल]
हो होइन [पास]
हो होइन [पास]
हो होइन [फेइल]
हो होइन [फेइल]

हो दइु टै उदाहरणह
पास र फेइल

हो माS

फेइल

उदाहरणह
वहां ले कुन चाहं धेरै
चोट /पटक गनह
ु ु 4छ?

पास

पास

जवाब

फेइल
जवाब
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फेइल

__________ दनदनै हुने आवाजह> स4
ु दा, झक मा4नु
हु4छ ?
तपाइंले हो भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
तपाइंको नानीलाई यी तलका कुराह बाट आउने
आवाजह
स4
ाई मनthis
पद]question.
न……
ु दा, झक\
You answered
YesलाIछ
or did/वहाँ
not ल
answer
लग
हो
ु ा धन
ु े मशन ?
नानी >एको ?
हो
कपाल सक
हो
ु ाउ ने / हएइर ायर ?
भयम
ु िलनर/ धल
ु ो सोसने मशन ? हो
सडकमा गाडी / ाJफक ?
हो
नानी कराएको "चQयाएको ?
हो
टे ल फोन/ दै लोको घ4ट ?
हो
ह?ला हुने ठाउँ ह> जतै सप
ु र बजार वा
खाना खाने पसल?
हो

हो श4
ु य वा एक =

पास

होइन
होइन
होइन
होइन
होइन
होइन
होइन

हो दई
ु वा धेरै

होइन

तपाइंको नानीले के-क*तो/ त#$या गनह
ु ु 4छ ( 'हो' भ4ने कुराह हा!ने )
तपाइंको नानी…
हो होइन [फेइल]
हो होइन [फेइल]
हो होइन [पास]

"चQयाउनह
ु ु 4छ ?
>नह
ु ु 4छ ?
आराम संग कान ब4द गनह
ु ु 4छ ?
वहाँलाई आवाज/ह?ला मनपरे न भनेर
तपाइंलाई भ4नह
ु ु 4छ?
झक लाjदा कान ब4द गनह
ु ु 4छ ?

हो माS पास
उदाहरणह

हो होइन {पास]
हो होइन [फेइल]

हो दइु टै उदाहरणह
पास र फेइल
वहां ले कुन चाहं धेरै
चोट /पटक गनह
ु ु 4छ?

पास

पास
जवाब

फेइल
जवाब
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हो माS
फेइल
उदाहरणह

फेइल

13. __________ हंmनह
ु ु 4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
.

वहाँ फन.चर(टे बल/चौक) वा मा4छे ह>लाई समातेर
हंmनह
ु ु 4छ?

होइन

हो

वहाँ केह नसमातकन
हंmनह
ु ु 4छ ?

हो

होइन

फेइल

पास
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14. तपाn वहाँ संग बो?दा, खे?दा अथवा लग
ु ा लगाइदँ दा, …….. ले
तपाnको आँखामा हे नु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
वहाँले तपाइंको आँखामा हे नु हु4छ ……

हो
हो
हो
हो
हो
हो

वहाँलाई केह चाहँ दा,?
तपाइं वहाँ संग खे?दा ?
खाना _व]दा ?
डाइपर/थाँYना फेदा ?
तपाइंले वहाँको लागी कथा पढधा?
तपाइं वहाँ संग बो?दा ?

होइन
होइन
होइन
होइन
होइन
होइन

होइन

हो माSै एउटालाई

हो दइु टा वा

सबैलाई

धेरैलाई

तपाइंको नानीले तपाइंको
आँखामा दनहुँ/हरे क दन हे नु
हु4छ ?

हो

होइन

एक दन दनभर तपाइंह> संगै
हुँदा, तपाइंको नानीले तपाइंको
आँखामा क6तीमा पाँच चोट
हे नह
ु ु 4छ?

पास

हो

होइन
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फेइल

15. तपाइंले जे गनु हु4छ ……..Rयसको नकल गन खोLनु
हु4छ ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु
भएन
तपाइंको नानीले तपाइंले जे गनु हु4छ Rयसको नकल गनु हु4छ?
य द तपाइंले …..
आMनु िजो बाहर नका?नु भयो भने?
हाँस उyदो आवाज नका?नु भयो भने?
बाई-बाई गनु भयो भने ?
ताल बजाउनु भयो भने?
“चप
ु ” भ4नको ला"ग आMनु ओठमा औंलाह
रा_नु भयो भने ?
च6
ु मा उmIउनु भयो भने ?
हो दइु टा वा
धेरैलाई

पास

हो
हो
हो
हो

होइन
होइन
होइन
होइन

हो
हो

होइन
होइन

हो एउटालाई
वा कुनैलाई
पन होइन

फेइल
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16. तपाइंले केह कुरा हे नलाई टाउको घम
ु ाउनु भयो भने, …………..पन के
रहे छ भनेर Rयतै हे नु हु4छ ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
.
तपाइंले के ह कुरा हे नल
 ाई टाउको घम
ु ाउनु भयो भने, वहाँ ले के गनु हु4छ ?
तपाइंको नानीले……
तपाइंलाई वातै गनह
हो होइन [फेइल]
ु ु 4न?
तपाइंले हे रेकै कुरालाई हे नह
हो होइन [पास]
ु ु 4छ ?
तपाइंले हे रेकै कुरालाईऔं?याउनु हु4छ ?
हो होइन [पास]
तपाइंको अनह
हो होइन [फेइल]
ु ारमा हे नु हु4छ?
तपाइंले केलाई हे नु भएको भनेर Rयतै हे नु हु4छ? हो
होइन [पास]

हो माS पास
जवाब(ह>)

हो दइु टै पास र फेइल
जवाब(ह>)

हो माS फेइल
जवाब(ह>) )

वहां ले कुन चाहं धेरै
चोट /पटक गनह
ु ु 4छ?

पास

पास
जवाब

फेइल
जवाब
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फेइल

17. _______ वहाँलाई याद ग>न, हे >न भनेर Rयतो केह गनु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
तपाइंको नानी खेलेको बेलामा, वहाँले……..
"हे नहोस
हो
्!” “मलाई हे नु होस ् त!" भ4नह
ु
ु ु 4छ ?
वहाँले ग$ररहे को काम /कुरा तपाइंलाई दे खाउनको ला"ग,
बड़बड़ाउने वा केह आवाजह> नका?ने गनह
हो
ु ु 4छ ?
“Tयाबाश/राuो” वा अ> केह भ4नह
ु ु 4छ Jक भनेर
तपाइंलाई हे नह
हो
ु ु 4छ ?
तपाइंले वहाँलाई हे $ररहनु भएकोछ Jक भनेर हे नह
ु ु 4छ? हो

होइन
होइन
होइन
होइन

हो जन
ु ैलाई

हो कुनैलाई

पास

फेइल

पन नाई
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18 ____________ तपाइंको नानीले यसो - उसो गनु भ4दा बv
ु नु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
.
ित"थ/अवथाले छनक/सरु ाग दयो भने, वहाँले
अराको/भनेको बv
ु नह
ु ु 4छ? जतै तपाइं लग
ु ा
लगाएर कतै जानलाई तयार हुनभ
ु एको छ,अन
तपाइंले, “तuो जुRता ?याऊ” भ4दा, वहाँले
बv
ु नह
ु ु 4छ?

होइन

हो

यद बेलक
ु ाको खाना खाने
समय भएको छ, र खाना
टे बलमा छ, तपाइंले
नानीलाई, "बस" भ4दा, वहाँ
टे बलमा आएर बनह
ु ु 4छ ?

होइन

फेइल

हो

ि*तथ/अव*थाले कुनै छनक/सुराग दएन भने, वहाँले
अराको/भनेको बुvनुहु4छ? जतै…[एक चोटमा एउटा
सोfनुहोस, यद "हो " जवाब आयो भने सधै "पास" मा
जाने। यद "होइन" जवाब आयो भने, अक BTन
सोfनुहोस।]
1) यद तपाइंले, औलाले नदे खाई कन, इशारा नग$रकन
वा छनकह> नदकन, "मलाई तuो जुRता दे खाऊ
भ4नु भयो भने, (तपाइं कतै जानलाई लुगा लगाएर तयार
हुनुभएको छै न तपाइंको नानीले तपाइंलाई वहाँको जRु ता
दे खाउनु हु4छ?
हो
होइन
2) यद तपाइंले , औलाले नदे खाई कन, इशाराह>
नग$रकन वा छनकह> नदकन, “Rयो ओxने/क6मल
मलाइ ले ले ” वा अक कुरा माjनु भयो भने, तपाइंको
नानीले Rयो कुरा तपाइंको ला"ग ?याउनुहु4छ ?
हो
होइन
3) यद तपाइंले,औलाले नदे खाईकन, इशाराह> नग$रकन
वा छनकह> नदकन, “Rयो Jकताब कुस. मा"थ राख
“भ4नु भयो भने, तपाइंको नानीले Rयो Jकताब कुस.
मा"थ रा_नुहु4छ?
हो
होइन

होइन
सबैलाई
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हो जुनल
ै ाई

पास

19. केह नौलो कुरो भयो भने,………………. तपाइंको मख
ु मा हे नु हु4छ, तपाइंलाई
कतो लाjयो भनेर ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
तपाइंको नानीले केह अनौठो वा
डरलाjदो आवाज स4
ु नभ
ु यो भने ,
BतJIया-तसन/ु डराउनु भ4दा
पहला तपाइंलाई हे नह
ु ु 4छ ?

हो

होइन
कोह नयाँ मा4छे छे उमा
आउँ दा, तपाइंको नानीले
तपाइंलाई हे नह
ु ु 4छ?

पास

हो

होइन

वहाँ को अगाड केह अनौठो वा
अलक डरलाjदो कुरा भयो भने,
तपाइंको नानीले तपाइंलाई हे नह
ु ु 4छ?

हो
पास
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होइन
फेइल

20. ___________ वहाँलाई चहलपहल गराएको मनपराउनु हु4छ?
तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै दनु भएन
तपाइंले =प"ग अथवा घग
ु ुती खेलाउदा , वहाँले क*तो
गनह
ु ु 4छ?
तपाइंको नानी…
तपाn मस
ु 
ु क हाँदा ,वहाँ पन हाँनु हु4छ ?
हाँनु वा मस
हो
ु 
ु क हाँनु हु4छ ?
बो?ने वा बड़बड़ाउने गनह
हो
ु ु 4छ ?
हात अगाड सारे र फेर गनहोस
भ4नह
हो
ु
ु ु 4छ?

हो जुनल
ै ाई

पास

त#$या

होइन
होइन
होइन

होइन

सबैलाई

फेइल
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