
ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା 
ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ମଜାଦାର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁସ୍
ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 

ସମନ୍ୱୟ
ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଗୋଡ ଏବଂ ହାତକୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରେ
କଳା ଏବଂ ଧଳା କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ 
ହାତ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ମୁହଁକୁ ହାତ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ |

ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ  
ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଆଇବା ଶୋଷିବାକୁଶୋଷିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ଭୋକିଲା ନଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଗାଧୋଇବା ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଦିବା ବିନା ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମସକ୍ଷମ 

ନିଜସ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 
କୋଳେଇବା କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଶବ୍ଦରେ ବିରକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି 
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ଥାଏ 
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳର ଅନୁଭୂତି ଉପଭୋଗ କରେ (ଯଥା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଡେଇଁବା) 
ରକିଂ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଭଳି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହେ ନାହିଁ 

ସମୁଦାୟ (17 ରୁ) 

0-3 ମାସ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା 
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021
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ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳରେ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
(ଲୁଚକାଳି ଖେଳବା)
ଖେଳ ସମୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ୍ ହୁଅନ୍ତି 
ଶବ୍ଦ ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
ଖେଳରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସମୟରେ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ 
ବଜାୟ ରଖେ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ସଂଗୀତ ଖେଳନା ଉପଭୋଗ କରେ
ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଏ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗତିବିଧିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝୁଲିବା 
 

ସମନ୍ୱୟ
ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଦରେ ଓଜନ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 
ବସିବା, ପଛକୁ ଶୋଇବା ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟରେ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ପେଟରୁ ପଛକୁ (5 ମାସ) ଏବଂ ଆଗକୁ (6 ମାସ) କୁ ଗଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ
ଭୋକ ଲାଗିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ଏବଂ ହାତକୁ ଧରିଥାଏ 
ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରେ 
ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 
ଖେଳନା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 

ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଆଇବା ଶୋଷିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ଭୋକିଲା ନଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଗାଧୋଇବା ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଦିବା ବିନା ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି 

ପୃଷ୍ଠା 1

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
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ନିଜସ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 
କୋଳେଇବା କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଶବ୍ଦରେ ବିରକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି 
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ଥାଏ 
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳର ଅନୁଭୂତି ଉପଭୋଗ କରେ (ଯଥା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଡେଇଁବା) 
ରକିଂ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଭଳି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ 

ସମୁଦାୟ (26 ରୁ) 
 

ପୃଷ୍ଠା  2

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା



7-9 ମାସ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା 

ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳରେ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି (ଲୁଚକାଳି 
ଖେଳବା)
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଖେଳନାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି
ରଙ୍ଗିନ ବସ୍ତୁକୁ ଖେଳିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ 
କୋଳେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି 
ମଜାଦାର କାମ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ମିଳାନ୍ତି
ଚଟାଣରେ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗତିବିଧିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରାଦ୍ୱାରା 
ଧୀରେ ଧୀରେ ଝୁଲାଇବା 

ସମନ୍ୱୟ
ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଦରେ ଓଜନ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ଓ କହୁଣୀ ସହାୟତା ଠେଲିବା
ବସିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ରଖିବା
ପେଟରେ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଖେଳନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚଟାଣରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ 
ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ (ଯଥା ବସିବା, ପେଟ, ଏବଂ ହାତ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଦ୍ୱାରା) 
ଖେଳନା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ଓ ଅନୁସରଣ କରେ 
ବସିବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳନତା ବଜାୟ ରଖେ ଓ ଖେଳନାରେ ଖେଳିଥାଏ 
ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 

ପୃଷ୍ଠା 1

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା
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ଦୈନନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଆଇବା ଶୋଷିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଗାଧୋଇବା ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଦିବା ବିନା ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରେ ଓ କାନ୍ଦିନଥାଏ 
ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି 
କ୍ଷୀର ବା ଫର୍ମୁଲା ଠାରୁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ 

ନିଜସ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 
ପିତାମାତା କୋଳେଇବା ସମୟରେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରେ 
ଭୋକିଲା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ଥାଏ 
ଥାପୁଡ଼ାଇବା, ଛୁଇଁବା ଓ ଆରାମଦାୟକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ 
 ଦୈନନ୍ଦିନ ଶବ୍ଦକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ 
ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି

ସମୁଦାୟ (29 ରୁ) 
 

ପୃଷ୍ଠା 2

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା
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ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ (ଲୁଚକାଳି ଖେଳବା)
ଖେଳିବା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖେ 
ଉଠାଇବାକୁ ହାତ ଉଠାଏ 
ନା ଡାକିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚାଇଥାଏ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଖେଳିବା ଏବଂ ବାଜିବାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗତିବିଧିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ପିତାମାତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ 
ଝୁଲାଇବା
ଚଟାଣରେ ରଖାଯିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପରିବେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ |
ଏକ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଖେଳନା ପାଇବା ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ 

 ସମନ୍ୱୟ
ପରିବେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଖେଳନା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିତରକୁ 
ଏବଂ ବାହାରକୁ ଗତି କରେ (ଯଥା ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ଚଢ଼ିବା, ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଚାଲିବା) 
ଶୋଇବା ଠାରୁ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିବାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ରଖେ 
ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଟାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
11 ମାସ ବେଳକୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ଧରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଚ୍ଛାକୃତ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଣ୍ଡନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଲନ୍ତି 
ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ସମୟରେ ଏବଂ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଦେଇ 
ଓଜନ ରଖେ 
ସହାୟତା ବିନା ବସିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ନ ହରାଇ ବସ୍ତୁଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରେ 
ସକ୍ଷମ 
ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଖେଳନା ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 
ତାଳି ମାରିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଉପଭୋଗ କରେ 
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Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା
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ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ସାଧାରଣତଃ ସ୍ନାନ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ଭୋକିଲା ନଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଦିବା ବିନା ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ
ବସିବା ଠାରୁ ପଛପଟୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ 
ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇବାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି 
ସାଧାରଣତଃ ବିରକ୍ତ ନହୋଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶୋଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ 

ନିଜସ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 
ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହୁଏ 
ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ 
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି 
ରକିଂ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଭଳି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଶାନ୍ତ ରହିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଘାତ ପାଇଲେ କାନ୍ଦି ଥାଏ 
ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ 

ସମୁଦାୟ (37 ରୁ) 
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Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା



13-18 ମାସ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା 

ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ (ପ୍ୟାଟି କେକ୍ ଖେଳନ୍ତି)
କୋଳେଇବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଏ 
ଖେଳିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖେ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ 
ନାମ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚାଇଥାଏ 
ଆପଣ ସୂଚାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି 
ସାମାଜିକ ଖେଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକତ୍ର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତି
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ଏବଂ ଗଠନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବାଜିବା ଏବଂ ଖେଳିବା ଉପଭୋଗ କରେ 
ନୂତନ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଚଟାଣରେ ରଖାଗଲେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି
ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନରେ ଝୁଲାଇବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି
ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଖେଳିବାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଖେଳ ପଡିଆ ଝୁଲିବା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 

ସମନ୍ୱୟ
ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି (ଯଥା ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ଚଢ଼ିବା, ଠିଆ ହେବା 
ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଚାଲିବା) ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପାଇବା ପାଇଁ 
ଖେଳନା ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବସିବା କିମ୍ବା ଠିଆ ହେବାରେ 
ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ 
ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ନ ହରାଇ ବସ୍ତୁଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ 
ମଜାଦାର ସାମଗ୍ରୀ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ 
ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆଇଟମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଣ୍ଡନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଲନ୍ତି 
ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି 
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରେ 
ସନ୍ତୁଳନ ନ ହରାଇ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର 
କରେ 
ଚଳନ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜେ 

ପୃଷ୍ଠା 1

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା



13-18 ମାସ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା 

ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ସାଧାରଣତଃ ସ୍ନାନ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ଭୋକିଲା ନଥିବା ବେଳେ ଚାଳନାରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଦିବା ବିନା ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରେ 
ବସିବା ଠାରୁ ପଛକୁ ଯିବାବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ 
ସାଧାରଣତଃ ବିରକ୍ତ ନହୋଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶୋଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ 
ପୋଷାକର ନୂତନ ଏବଂ ବିବିଧ ଗଠନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ 

ନିଜସ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 
କୋଳେଇବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ 
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି 
ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଯେପରିକି ରକିଂ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏବଂ ଶାନ୍ତକାରୀ ଶବ୍ଦ 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଧ୍ୱନିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଘାତ କଲାବେଳେ କାନ୍ଦିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ
ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
ଘାସ କିମ୍ବା ବାଲି ପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ନୂତନ ପରିବେଶ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 

ସମୁଦାୟ (42 ରୁ) 
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ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା
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ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ନାମ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଗ୍ରହୀ, ସଚେତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ପରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଗ୍ରହର ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚାଇଥାଏ 
ଆପଣ ସୂଚାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି 
ଏକ ନୂତନ ଖେଳ ପଡିଆ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ 
ଖେଳ ପଡିଆ ଝୁଲାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି
ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନରେ ଝୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନୂତନ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ସାଧାରଣତଃ ଖେଳନା ସହିତ ପାଟି ନକରି ଖେଳନ୍ତି 
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ଏବଂ ଗଠନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି  
ଏକ ବହି ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ବସନ୍ତି 

ସମନ୍ୱୟ
ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପୋଜିସନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା (ଯଥା ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ଚଢ଼ିବା, ଠିଆ ହେବାକୁ 
ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଚାଲିବା) ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପାଇବା ପାଇଁ 
ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରେ 
ସାଧାରଣତଃ ହିଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ନୁହେଁ 
ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଉପଭୋଗ କରେ 
ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି 
ବଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧକା ଦେବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ 
ରଖିପାରେ 
ସନ୍ତୁଳନ ନ ହରାଇ ବଲ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରେ 
ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ 
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© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା



19-24 ମାସ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା 

ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ସ୍ନାନ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ଭୋକିଲା ନଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଚାଳନାରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଦିବା ବିନା ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରେ 
ବସିବା ଠାରୁ ପଛକୁ ଯିବାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ନେବାରେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ 
ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ବଢ଼ୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସାଧାରଣତଃ ବିରକ୍ତ ନହୋଇ ପୋଷାକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ 
ଏକ ସ୍ଥାପିତ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶୋଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ 
ପୋଷାକର ନୂତନ ଏବଂ ବିବିଧ ଗଠନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ 

ନିଜସ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି 
ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଯେପରିକି ରକିଂ, ସ୍ପର୍ଶ, ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଶବ୍ଦ 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଧ୍ୱନିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 
ହୁଏ ନାହିଁ 
ଏକ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ରୁଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଘାତ କଲାବେଳେ କାନ୍ଦି ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ
ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ବାହାରେ ଘାସ କିମ୍ବା ବାଲି ପରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ନୂତନ ପରିବେଶ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସହାୟକ ଏବଂ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ 
ସକ୍ଷମ
ସମୁଦାୟ (42 ରୁ) 
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା
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ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଗ୍ରହୀ, ସଚେତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ନାମ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
ଏକ ନୂତନ ଖେଳ ପଡିଆ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ 
ଖେଳ ପଡିଆ ଝୁଲାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ପରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଝୁଲିବା, ପବନରେ ଫୋପାଡିବା ଏବଂ ରୁଗ୍ ହାଉସିଂ ଉପଭୋଗ କରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ଏବଂ ଗଠନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଆଗ୍ରହର ବସ୍ତୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଆପଣ ସୂଚାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି 
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନୂତନ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ସାଧାରଣତଃ ଖେଳନା ସହିତ ପାଟିରେ ନପୁରାଇ ଖେଳନ୍ତି 
କିମ୍ବା ବହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସି ଶୁଣିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଅପରିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହାତ ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ 

ସମନ୍ୱୟ
ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଉପଭୋଗ କରେ 
ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି 
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରେ 
ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ 
ସାଧାରଣତଃ  ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ନୁହେଁ 
ବଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡେଇବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ 
ରଖିପାରେ 
ଅସମାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟିବା ବିନା ଏକ ନୂତନ କୋଠରୀ ଦେଇ ଗତି କରେ
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Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
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ସମନ୍ୱୟ
କ୍ଳାନ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆସବାବପତ୍ର, କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି 
ଥାଏ 
ସନ୍ତୁଳନ ନ ହରାଇ ବଲ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହାତକୁ ସମନ୍ୱୟ କରେ, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଟ୍ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଏକ ପାତ୍ର 
ଖୋଲିବା 
ଖେଳନା ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 
ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଖେଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହାତ ଏବଂ 
ଆଙ୍ଗୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ 

ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ   
ସ୍ନାନ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
କ୍ଳାନ୍ତ କିମ୍ବା ଭୋକିଲା ନଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଚାଳନାରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
କାନ୍ଦିବା ବିନା ଡାଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରେ 
ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନୁହେଁ 
ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶୋଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ପୋଷାକର ନୂତନ ଏବଂ ବିବିଧ ଗଠନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଖାଦ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇଥାଏ ଓ ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁରାଇ ନଥାଏ
ଏକ ଓଦା ଡାଏପର କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରପ୍ୟାଣ୍ଟ ପରି ବିଷୟରେ ଅବଗତ 
କେଶ କାଟିବା ସମୟରେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ 
ରୁଟିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସକ୍ଷମ 
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Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
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ନିଜସ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି  
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି 
ରକିଂ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଭଳି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଧ୍ୱନିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ 
ଏକ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଘାତ କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଓ କାନ୍ଦିଥାଏ 
ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ବାହାରେ ଘାସ କିମ୍ବା ବାଲି ପରି ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ନୂତନ ପରିବେଶ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସହାୟକ ଏବଂ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ 
ସାଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 

ସମୁଦାୟ (49 ରୁ) 
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Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
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ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ସଚେତନ ଏବଂ ସକ୍ଷମ 
ସମାନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଦଳରେ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ସମାନ ବୟସର ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ନାମ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
ନୂତନ ଖେଳ ପଡିଆ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ 
ନୂତନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସମାନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ 
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ / କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ଆଲୁଅ ପରି ଓଦା ଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ 
ସାଥୀ, ଭାଇଭଉଣୀ, କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିରାପଦ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଖେଳ ପଡିଆ ଝୁଲାରେ ଝୁଲିବା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ନୂତନ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଆପଣ ସୂଚାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି 
ଏକ ବହି ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିବାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି
ସାଧାରଣତଃ ଅଣ-ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଟିରେ ଆଣି ନଥାଏ 
15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା କିମ୍ବା ଥିମ୍ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
 
ସମନ୍ୱୟ
ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜନ୍ତି 
ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି 
ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧିକୁ ସଂଯୋଜନା କରେ 
ସାଧାରଣତଃ ପାଦ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ନୁହେଁ 
ବଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡେଇବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ 
ରଖିପାରେ 
ଅସମାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଡେଇ ନ ଦେଇ ନୂଆ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି
କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ କେବଳ ଆସବାବପତ୍ର, କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥାଏ 
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ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
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ସମନ୍ୱୟ
ସନ୍ତୁଳନ ନହରାଇ ବଲ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ହାତକୁ ସମନ୍ୱୟ କରେ, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଟ୍ ସୁଇଙ୍ଗ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ପାତ୍ର 
ଖୋଲିବା 
ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଖେଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହାତ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି 
ଗତିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ 
ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଆକୃତିର ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 
ସାଥୀ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଧରିବା ସମୟରେ 
ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 
ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ବସିବା ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 

ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ  
ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶୋଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ 
ନୂତନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକର ଗଠନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ସକ୍ଷମ, ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁରାଏ ନାହିଁ 
କାନ୍ଦିବା ବିନା କେଶ କାଟିବା ଏବଂ ନଖ କାଟିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ରୁଟିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସକ୍ଷମ 
ସ୍ନାନ କିମ୍ବା ସାୱର ନେଇ ପାରିବେ, ଯଦିଓ ପସନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ
ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗଠନ ସହିତ ଭରପୂର ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ 
ଢାଳି ନଦେଇ ଏକ କପ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପିଇପାରେ 
ବାଡ଼େଇ ହେବା, ଝୁଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ବାଧା 
ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ 
ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯାହାର ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି, ଯେପରିକି 
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା 
ବିଶ୍ରାମ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
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Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
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ନିଜସ୍ବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ  ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି
ଦୈନନ୍ଦିନ ଧ୍ୱନିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ 
ଏକ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, କୋଳାହଳ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଘାତ କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଓ କାନ୍ଦିଥାଏ 
ବିରକ୍ତିକର ଘଟଣା ପରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ 
ନୂତନ ପରିବେଶ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ 
ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 

ସମୁଦାୟ (50 ରୁ)  

ପୃଷ୍ଠା 3

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
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ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ସଚେତନ ଏବଂ ସକ୍ଷମ 
ସମାନ ବୟସର ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ବୟସ୍କଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ 
ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ପାରିବାରିକ ବାହାଘରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଏକ ନୂତନ ସେଟିଂରେ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର 
ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
କ୍ରାଫ୍ଟ / କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ଅଠା ପରି ଓଦା ଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ 
ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ, ଯେପରିକି ନୂତନ ଖେଳ ପଡିଆ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ 
ନୂତନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ସାଥୀ, ଭାଇଭଉଣୀ, କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିରାପଦ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ନୂତନ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଖେଳ ପଡିଆ ଝୁଲାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଆପଣ ସୂଚାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି 
ସମାନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ 
ସାଧାରଣତଃ ଅଣ-ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ନଥାଏ
ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହିଁ 
ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ 
ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ କରିପାରିବ 
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ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ହଁ ନା



ସମନ୍ୱୟ
ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜନ୍ତି 
ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି 
ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧିକୁ ସଂଯୋଜନା କରେ 
ସାଧାରଣତଃ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ନୁହେଁ 
ବଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡେଇବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ 
ରଖିପାରେ 
ଅସମାନ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଝୁଣ୍ଟି ଏକ ନୂତନ କୋଠରୀ ଦେଇ ଗତି କରିପାରେ
କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ କେବଳ ଆସବାବପତ୍ର, କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ଥାଏ
ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଯୋଜନା (ଯଥା ଫୁଟବଲ୍, କିକବଲ୍, ହପସ୍କଟ୍, 
ଏବଂ ମୋଟର ଭିଡିଓ ଗେମ୍) 
ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଖେଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହାତ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି 
ଗତିବିଧିକୁ ସଂଯୋଜନା କରେ 
ସାଥୀ କିମ୍ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଧରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ 
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 
ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଯୁକ୍ତ ବସିବା ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଖେଳ ପଡିଆରେ ଗତି କରୁଥିବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯେପରିକି ବାଇକ୍ 
ଚଲାଇବା 
ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯେପରିକି ଏକ ଟେବୁଲରୁ ମୁଦ୍ରା 
କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗେମ୍ ପିସ୍ (ଯଥା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଇଟ୍) 
ସରଳ ଡିଜାଇନ୍ କପି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
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ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
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ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା 
ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକାକୁ ମୁଦ୍ରଣ  କରନ୍ତୁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ ପେଶାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

6 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା 

ହଁ ନା



ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ଶୋଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ 
ନୂତନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକର ଗଠନକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଓ ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁରାଏ ନାହିଁ 
କେଶ କାଟିବା ଏବଂ ନଖ କାଟିବାରେ ସକ୍ଷମ 
ରୁଟିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସକ୍ଷମ 
ସ୍ନାନ କିମ୍ବା ସାୱାର ନେଇପାରିବେ, ଯଦିଓ ପସନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗଠନ ସହିତ ଭରପୂର ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ 
ବାଡ଼େଇହେବା, ଝୁଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ 
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯାହାର ଏକାଧିକ 
ସୋପାନ ଅଛି, ଯେପରିକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା
ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନକରି ଖାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ଥିବାବେଳେ ସଚେତନ ଥାଏ
ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ଏକାଧିକ ସୋପାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ଓ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିପାରେ 
ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପରିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ 
ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟୀ ପରି ଉଚ୍ଚ ମଜାଦାର ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରିବା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ 

 

ପୃଷ୍ଠା 3

Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଗଣା ରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ www.Pathways.org 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,  PATHWAYS.ORG କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି Pathways.org ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା 
ଆବଶ୍ୟକ ।  ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା କୌଣସି 

Pathways.org ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦେୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।
© କପିରାଇଟ୍ 2021
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ନିଜସ୍ୱ -ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି 
ଭୋକିଲା କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଧ୍ୱନିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 
ହୁଏ ନାହିଁ 
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଆଘାତ କଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଓ କାନ୍ଦିଥାଏ 
ବିରକ୍ତିକର ଘଟଣା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ନୂତନ ପରିବେଶ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ 
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ପର୍ଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଚାପ ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ସରଳ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ 
ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ 

ସମୁଦାୟ (71 ରୁ) 
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