
ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣ
Pathways.org ହେଉଛି ଏକ 501 (c) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା |

ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ

ପାଥୱେଜ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ 
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କମିଟି

ଏହି ବାର୍ତ୍ତା 
ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ 
ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ, 
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ 
ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ 
ନର୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ, 
ଆମେରିକୀୟ କଲେଜ ଅଫ୍ 
ଅଷ୍ଟିଓପାଥିକ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ 
ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଫିଜିକାଲ୍ 
ଥେରାପି ଆସୋସିଏସନର 
ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 
ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ।

•   ପ୍ରତିଦିନ ଟମି ଟାଇମ୍(ପେଟେଇବା ସମୟ) ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ଶିଶୁର 
ଚଳନ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 

•   ଶିଶୁକୁ ଭରପୁର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରର ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ
•   ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚେହେରା ସହିତ ବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଶିଶୁର 

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ 
•  ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ 
   ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ

4-6 ମାସ

7-9 ମାସ 
•   ଗତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳନାକୁ ଶିଶୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ 
•   ଲୁଚ କାଳି ପରି ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ 
•   ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବସ୍ତୁର ନାମ ଏବଂ ଏହା 

ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ 
•   ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ବେଳକୁ  “ଜୁନିଅର”ଏବଂ କୋମଳ ଖାଦ୍ୟର ଆରମ୍ଭ 

କରନ୍ତୁ

10-12 ମାସ 

13-15 ମାସ 
•   ଶିଶୁମାନେ କିପରି ଚାଲିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସୋମନଙ୍କୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ଖେଳିବା 

ଖେଳନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ 
•   ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କୁ ଗଦା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ 

ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ 
•  ଭୋଜନ ସମୟ ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟ ଭଳି ରୁଟିନର ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ 
•   ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ବଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ 

ପଢ଼ନ୍ତୁ
•   ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ 

ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ 

ଜନ୍ମ -3 ମାସ 

•   ଶିଶୁକୁ ପେଟେଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ, ଗଡ଼ିବା ଏବଂ ଖେଳିବା ସମୟରେ 
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ । 

•   ଖେଳନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦୁଇ ହାତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ 
ଅନୁମତି ଦିଏ 

•   ଭାଷା ବିକାଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶିଶୁ 
ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ 

•   ଶିଶୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ; ଶିଶୁର ସ୍ବରକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା 
କରନ୍ତୁ

•   ଶିଶୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚଟାଣରେ 
କୁଶନ ରଖନ୍ତୁ 

•   ଶିଶୁ ସୋଫାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆସବାବପତ୍ର ସହାୟତାରେ ଖେଳଣା 
ନିକଟକୁ ଯାଇ ଧରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ  

•   ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବଣ୍ଡିଂ  ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ 
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 

•   ଶିଶୁର ହସ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ 
ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ 

Pathways.org ସମ୍ବନ୍ଧରେ
1985 ଠାରୁ Pathways.org ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଏକ 
ଶିଶୁର ମୋଟର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ 
ବିକାଶକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ 
ସହିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ 
ସଶକ୍ତ କରିବା କୌଶଳଗତ ଏବଂ ସହାୟକ ଦିଗ 

ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମିଶନ ହାସଲ କରିବାରେ ପାଥୱେ ମେଡିକାଲ 
ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ
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ଶିଶୁର 
ଶାରୀରିକ 

ବିକାଶ 

Pathways.org ଏକ ଶିଶୁର ମୋଟର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିକାଶକୁ 
ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସହିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 

ପେସାଦାରମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ ।
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Tସାଧାରଣ 
ବକ୍ତବ୍ୟ 
ବିକାଶ *

ସାଧାରଣ 
ଖେଳ 

ବିକାଶ*

ସାଧାରଣ 
ଶାରୀରିକ 
ବିକାଶ *

  ଖାଇବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ 
ଚୁଷିଥାଏଏବଂ ଗିଳିଥାଏ 

  ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ସ୍ୱରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ 
ଚୁପ ହୁଏ ବା ହସେ 

  ଖେଳିବା ଏବଂ ହସିବା

  ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସ୍ୱରର ଦିଗ 
ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 

ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ 

  ଏକ ଖେଳନାକୁ ଏପଟ 
ସେପଟ କରି ଦେଖିଥାଏ 

  ତାଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା 
ଖେଳନାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

  ମୁଁହ ବା ଖେଳନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ 
ମଝିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

  ବ୍ଯଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ 
କରେ, ଯଥା। “ଦା, ଦା, ଦା”

  ଧ୍ୟାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଣୁ ତେଣୁ 
ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । 

  ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଚକଟା ଖାଦ୍ୟ 
ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ

  ପେଟେଇ କରି ଖେଳନା 
ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ

  ଗୋଟିଏ ହାତରୁ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ 
ଖେଳନା ଏପଟ ସେପଟ କରେ 

  ପାଦରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

  ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ 
ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାଷାର 
ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ 

  ଡାକିଲେ ପରିଚିତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ 
ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ 

  ବହଳା ଏବଂ ଚକଟା ଟେବୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ 
ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ 

  ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚେୟାରରେ ଏକ 
ବୋତଲକୁ ଧରେ ଓ ପିଇଥାଏ 

  ଉଭୟ ହାତ ଓ ପାଟି ସହାୟତାରେ 
ବସ୍ତୁକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ 

  ଏକ ବହିର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠାକୁ 
ଏକାଥରକେ ଓଲଟାଇଥାଏ 

  ସରଳ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 
ଅନୁକରଣ କରେ 

  ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ “ମାମା” 
କିମ୍ବା “ଦାଦା”ବ୍ୟବହାର କରେ 

  ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 
ପ୍ରକାଶ କରେ ଯଥା ‘‘ଏଠାକୁ ଆସ’’

  ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ 
ଶବ୍ଦର (ଜାର୍ଗୋନିଂ) ର ଲମ୍ବା 
ଉଚ୍ଚାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 

  ଏକ ଖୋଲା କପ୍ ବ୍ୟବହାର 
କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 

  ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଏ 

  ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ସାମଗ୍ରୀ 
ଢାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

  ଛୋଟ ବସ୍ତୁକୁ ଉଠାଇବା 
ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ବିଶି 
ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରେ 

  5-10 ଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରେ 

 ସରଳ ଶବ୍ଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରେ 

  50 ଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିଥାଏ 

  ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟା ଟେବୁଲ୍ 
ଖାଦ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ 

  ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା 
ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରେ 

  ପୋଷାକ / ଅନାବୃତ 
ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ 

  ଏକ କପରୁ ଧରିଥାଏ ଏବଂ ପିଇଥାଏ 

  ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇବାରେ 
ସମସ୍ୟା 

  କମ୍ ବା ବିନା ଚଳାଚଳ 
ସହିତ ଗୋଡ଼ ଟାଣି ଧରିବା 

  ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ପଛକୁ ଠେଲିକା 

  ହାତ ମୁଠା କରି ରଖେ ଓ 
ବାହୁ ଚଳାଚଳ କରେ ନାହିଁ 

  ପଛ ଗୋଲାକୃତି ହେବା 

  ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇବାରେ 
ସମସ୍ୟା 

  ଦୁର୍ବଳ ମୁଣ୍ଡର 
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 

  ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହୁକୁ 
ଆଗକୁ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା 

  ପିଠି ମୋଡ଼ି ହେବା ଓ 
ଗୋଡ଼ ଟାଣି ଧରିବା 

  ବାହୁ ପଛକୁ 
ରଖିବା 

  ଗୋଡ଼ 
ଟାଣି 
ଧରିବା 

  ବିଶେଷ କରି 
ଗୋଟିଏ ହାତର 
ବ୍ୟବହାର କରେ 

  ପଛ ଗୋଲାକୃତି 
ହେବା

  ବସିବା ସମୟରେ 
ହାତର କମ୍ 
ବ୍ୟବହାର 

  ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବକୁ 
ଓଜନ ଦେଇ ବସେ 

  ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ ବା 
ଅଧିକ ସଂପ୍ରସାରିତ ବାହୁ 

  ବସିବା ପାଇଁ ହାତର ବ୍ୟବହାର 
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ 

  ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ସୋପାନ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ 

  ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନତା, 
ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଥାଏ 

  ଗୋଇଠିରେ ଚାଲିବା 

  ଗୁରୁଣ୍ଡିବାରେ 
ସମସ୍ୟା 

  ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ 
ଶରୀରର କେବଳ 
ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବର 
ବ୍ୟବହାର କରେ 

  ଗୋଡ଼ ଟାଣି 
ଧରିବା ଓ ଗୋଇଠି 
ଅସ୍ବାଭାବିକତା ହେତୁ 
ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ସମସ୍ୟା 

  ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କେବଳ 
ବାହୁର ବ୍ୟବହାର କରେ 

  ପଛକୁ ସଳଖ 
କରିବାରେ 
ଅକ୍ଷମତା 

  ଗୋଡ଼ରେ 
ଓଜନ ବହନ 
କରିପାରେ ନାହିଁ 

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା 
କଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ  
Pathways.org ର ଅନନ୍ୟ ଚାର୍ଟ 
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର 
ଶାରୀରିକ, ଖେଳ ଏବଂ ଭାଷାର ବିକାଶକୁ 
ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ 
। ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉପରେ 
ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଆପଣ 
ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 
ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ 
କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଏକ 
ଭିନ୍ନ ଗତିରେ ବିକାଶ କରୁଛି, ତେବେ 
ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ।

ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି 
ସର୍ବୋତ୍ତମ 
ପ୍ରତିରୋଧ!
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭାବକତ୍ବ ଧାରଣା:

  ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ 
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ 
ନୋଟବୁକ୍ ରଖନ୍ତୁ 

  ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 
ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଶିଶୁରେ 
ଦେଖୁଥିବା ଚିହ୍ନଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ 
କରନ୍ତୁ । **

  ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର 
ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 
ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ 
ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହି 
ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 
ନୋଟବୁକରେ ସେୟାର 
କରନ୍ତୁ।

“ସାଧାରଣ ବିକାଶ” ଏବଂ “ଦେଖିବା 
ପାଇଁ ସଙ୍କେତ” ସ୍ତମ୍ଭର ଉଭୟ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା 
ଉଚିତ 

3 
ମାସ ସୁଦ୍ଧା

6 
ମାସ ସୁଦ୍ଧା

9 
ମାସ ସୁଦ୍ଧା

12 
ମାସ ସୁଦ୍ଧା

15 
ମାସ ସୁଦ୍ଧା

ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ…

  ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଠେଲିହୋଇଥାଏ 

  ଉପରକୁ ଉଠାଏ ଏବଂ ଧରିଥାଏ 

ମାଗଣାରେ କପି କରନ୍ତୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହଁି, 

PATHWAYS.ORG କୁ ପରିଦର୍ଶନ 
କରନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯେ କୌଣସି 

ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ 
Pathways.org ରୁ ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ 
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 

ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ; ପୂର୍ବ 
ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ବିନା Pathways.org 
ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା 

ଦେୟ ଜଡିତ ହୋଇପାରିବ ନାହଁି।
© କପିରାଇଟ୍ 2021

* ଅପରିପକ୍ୱତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ 
   Please visit www.Pathways.org to find more 

FREE resources on child development. 

  ବସିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସହାୟତା 
କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରେ 

  ପଛରୁ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ 
ପେଟରୁ ପଛକୁ ଗଡ଼ିଥାଏ 

  ସହାୟତା ସହିତ ଛିଡା 
ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଗୋଡ ସହିତ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ଗ୍ରହଣ କରେ 

    ପଡ଼ିବା ବିନା ଖେଳନା 
ଧରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ 

  ପେଟରୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ବସିବା 
ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

   ବିକଳ୍ପ ଗୋଡ ଏବଂ 
ବାହୁ ସହାୟତାରେ ଗତି 
କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 
ଯଥ କ୍ରିପିଂ, ଗୁରୁଣ୍ଡିବା 

Pathways.org ହେଉଛି ଏକ 501 (c) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା 

®

  ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସହାୟତାରେ 
ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ 
ଚେଷ୍ଟା କରେ 

  ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଓ 
ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ 
ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

  ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଚାଲେ ଓ 
ବେଳେ ବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ 

  ଖେଳନା ଉଠାଇବାକୁ 
ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାଏ 

ଶାରିରୀକ ବିକାଶକୁ 
ଦେଖିବା ପାଇଁ 

ସଙ୍କେତ*


