
0-3 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା
ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ମୋଟର
ସେମାନେ ନିଜର ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ବାହୁ ରେ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ  
ସେମାନେ ନିଜର ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ, ଉପରକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଥାଏ 
ହାତ ମୁଠା ଖୋଲିପାରେ ଓ ବନ୍ଦ କରିପାରେ 
ମୁହଁକୁ ହାତ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ
ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଗୋଡ ଏବଂ ବାହୁକୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରେ

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ପିଠିରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ, ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଖେଳଣାକୁ ଦେଖି କରି ଟ୍ରାକ୍ କରେ 
ପିଠିରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ, ଛାତି ଉପରେ ରହିଥିବା ଖେଳଣା କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 
ପିଠିରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ, ମୁହଁ କିମ୍ବା ଖେଳନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଝିରେ ରଖେ 
ରକିଂ, ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ କୋମଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ
ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଯଥା: ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଡେଇଁବା

ଯୋଗାଯୋଗ
ଆଖିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାନ୍ଦେ, ଯଥା :  ଭୋକିଲା ବନାମ କ୍ଳାନ୍ତ 
ଖେଳ ଓ ହସ
ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ଆଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ସ୍ୱରର ଉତ୍ତରରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା ହସିଥାଏ 
ମୁଁହରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଏ 

ଖୁଆଇବା
ନିପଲ୍ କିମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଶୋଷି ଥାଏ 
ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଜିଭକୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଗତି କରେ 
ପ୍ରତି ଥର ଖାଇବାରେ 2 ଓଜ୍ ରୁ 6 ଓଜ୍ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଦିନକୁ 6 ଥର 
ଖାଇବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଷିଥାଏ ଏବଂ ଗିଳିଥାଏ |

ହଁ ନା

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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ମୋଟର
ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଖେଳନା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 
ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହାତରୁ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଖେଳନା ନିଏ 
ଚିତ୍ ହୋଇ ରହିବା ସମୟରେ, ଉଭୟ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ  ପାଦକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 
ବସିବାକୁ ନିଜକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହାତର ବ୍ୟବହାର କରେ । 
ପେଟରୁ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଓ ପିଠିରୁ ପେଟ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଥାଏ 
ଏକ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ, ଗୋଡ଼ରେ ସମଗ୍ର ଓଜନକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ଖେଳନାରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ହାତର ବ୍ୟବହାର କରେ 
ଭୋକ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବା କ୍ଳାନ୍ତ ନଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ଥାଏ 
ହାତ ଓ ବସ୍ତୁକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଏ 
ଥାପୁଡ଼େଇବା, ଛୁଇଁବା ଓ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ 
ଦୈନନ୍ଦିନ ଶବ୍ଦରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ 
ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଳନକୁ ଉପଭୋଗ କରେ 

ଯୋଗାଯୋଗ
କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର
କରେ ଯଥା ଦା, ଦା, ଦା 
ଅନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ 
ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କୁହେ 
କଥା କୁହାଯିବା ସମୟରେ ଶୁଣେ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ 
ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ 
ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଖେଳନାକୁ ଦେଖେ 

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

4-6 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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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ଖୁଆଇବା
ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଏ 
ଚାମଚ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ପାଟି ଖୋଲିଥାଏ 
ପାଟିରେ ଚକଟା ଖାଦ୍ୟକୁ ଢୋକି ଥାଏ 
ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଚକଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ 

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

4-6 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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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ମୋଟର
ବିନା ସହାୟତାରେ ବସିଥାଏ 
ପଡ଼ି ନଯାଇ ବସିଥାଏ ଓ ଜିନିଷ ଧରିଥାଏ 
ବସିବା ସମୟରେ ପେଟରୁ ବା ପିଠିରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ 
ଗୋଡ ଏବଂ ବାହୁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗତି ସହିତ ଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯଥା : 
କ୍ରିପିଂ, ଗୁରୁଣ୍ଡିବା 
ପେଟେଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଏ ଓ କହୁଣୀରେ ଠେଲିଥାଏ ।
ବସିବା ସମୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ 
ଗଡ଼ିବା ଏବଂ ବସିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଏ 
ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଛୋଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଏ
ସରଳ ଖେଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରେ 

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ଉଭୟ ହାତ ଏବଂ ପାଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରେ 
ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଚଙ୍କି (ବୋର୍ଡ) ପୁସ୍ତକର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଏ
ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଳର ପରିମାଣ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ
ନିକଟ ଏବଂ ଦୂର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ
ଖେଳନା ଏବଂ ପରିବେଶର ଆକୃତି, ଆକାର, ଏବଂ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖେ - ଯେତେବେଳେ ପିଠି କିମ୍ବା ପେଟରେ 
ଶୋଇଥାଏ, ବସିଥାଏ, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସହାୟତାରେ ଛିଡା ହୁଏ 
ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧିକୁ ଉପଭୋଗ କରେ - ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଡେଇଁବା, ପଛକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

7-9 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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

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 
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ଯୋଗାଯୋଗ
ଶବ୍ଦର ଅନୁକରଣ କରେ
କଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଧ୍ୱନି ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ 
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି 
ସେମାନଙ୍କ ନାମର ଧ୍ୱନି ଚିହ୍ନିଥାଏ 
ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ ପରିଚିତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ 
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ସାମିଲ୍ କରି କିଛି ରୁଟିନ୍ କମାଣ୍ଡ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି 
ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନେ 
ସରଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଯଥା “ନା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବା 

ଖୁଆଇବା
ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚେୟାରରେ, ଏକ ବୋତଲରୁ ଧରି ପିଅନ୍ତି 
ବହଳିଆ ଏବଂ ଚକଟା ଟେବୁଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ 
ଖେଳନାକୁ ଚୋବାଇଥାଏ ଯାହା ଟିଥିଂ ସମୟରେ ଘା ’ଏବଂ ଫୁଲିଯାଇଥିବା ମାଢ଼ିରେ କୁ ମସାଜ 
କରିପାରିବ 
ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହେ 
ବସ୍ତୁଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେପରିକି, ପାଖରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ 
ନୂତନ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଏ 

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

7-9 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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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ମୋଟର
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ମୁଁହ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ଛାଡିଦିଏ 
ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରେ |
ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ର ସହାୟତା ନିଏ
ଏକାକୀ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି 
ପରିବେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଖେଳନା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିତରକୁ 
ଓ ବାହାରକୁ ଗତି କରେ  
ବସ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ବସିବାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ 
ତାଳି ମାରିବା

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 
ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏବଂ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଖେଳନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ 
ଶିଶୁମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଣ୍ଡିଥାନ୍ତି

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

10-12 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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

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 
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ଯୋଗାଯୋଗ
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ “ମାମା” କିମ୍ବା “ଦାଦା” ବ୍ୟବହାର କରେ 
ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରେ 
କହିବା ସମୟରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ଶବ୍ଦ କୁହେ
“ନା” ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ
ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯଥା “ଏଠାକୁ ଆସ”
ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ 
ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ (ଜାର୍ଗୋନିଂ) ର ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସୃଷ୍ଟି  କରେ 
ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି 
ଚାହୁଁଥିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଏପଟ ସେପଟ କରେ, ଯଥା 
ଉଠାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚେ 
 

ଖୁଆଇବା
ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବା 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା 
ଏକ ଖୋଲା କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 
ନରମ ରନ୍ଧା ପନିପରିବା, ନରମ ଫଳ, ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖାଦ୍ୟ (କଦଳୀ କଟା, ରନ୍ଧା ପେଷ୍ଟ) 
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 
ବାସନ ସହିତ ନିଜେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

10-12 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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

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 
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ମୋଟର
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱଚିତ୍ ପଡ଼ନ୍ତି 
ଏକ ଖେଳନା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାଏ
ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦା କରେ

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ନିୟମିତ ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥାଏ 
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା/ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ 
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ 

ଯୋଗାଯୋଗ - 15 ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
5-10 ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି 
ସରଳ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରେ
ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ଏକତ୍ର କରେ 
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ 
ଛବି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଏ 
ନାମ କହିଲେ 1-2 ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ 
50 ଟି ଶବ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

13-18 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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

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 
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ଯୋଗାଯୋଗ - 18 ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି 
ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣିଥିବା ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ
କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 
ପରିଚିତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ 
“ଭିତରେ” ଓ “ଉପରକୁ” ବୁଝେ
ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ / ବୁଲାଇ ହଁ / ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ 

ଖୁଆଇବା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟା ଟେବୁଲ୍(ଚାମଚ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ) ବୃଦ୍ଧି କରେ 
ଏକ କପରୁ ଧରିଥାଏ ଏବଂ ପିଇଥାଏ 

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

13-18 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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

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 



ଯୋଗାଯୋଗ - 21 ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
ଅତିକମରେ 50 ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ 
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ 
ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହେ 
ସରଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ବୁଝିଥାଏ (ମୋତେ, ତୁମେ, ମୋର)
ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଥାଏ
ନାମ କହିଲେ 3-5 ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ 

ହଁ ନା

ଯୋଗାଯୋଗ - 24 ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
ଖେଳ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ 
2 ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 
ସରଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ (ମୋତେ, ତୁମେ, ମୋର)
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶବ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି 
2-ସୋପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ, ଯଥା “ତୁମର କୋଟ ଉଠାଇ 
ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ।”
କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି 

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

19-24 ମାସର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

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

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

2-3 ବର୍ଷ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

ଯୋଗାଯୋଗ - 30 ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 2-3 ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରେ 
“ଭିତରେ” ଓ “ବାହାରେ” ବ୍ୟବହାର କରେ 
ଅତିକମରେ 50% ଶବ୍ଦକୁ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୁଝି ପାରନ୍ତି 
2-ସୋପାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ, ଯଥା “ମୋତେ ବଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ 
ଏବଂ ତୁମର କୋଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଅ”
ସାଧାରଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବନାମକୁ ବୁଝନ୍ତି 
“ମୋର” ଏବଂ “ତୁମର” କୁ ବୁଝିପାରେ 

ହଁ ନା

ଯୋଗାଯୋଗ - 36 ମାସ ସୁଦ୍ଧା 
“କ’ଣ” ଏବଂ “କେଉଁଠାରେ” ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ 
ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯଥା “କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ”
ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା ଯତ୍ନପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଏ
ଅଧିକାଂଶ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି
ରଙ୍ଗ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ ସହିତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା 
“କାହିଁକି” ପ୍ରଶ୍ନ କୁ ବୁଝନ୍ତୁ

ହଁ ନା

ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କ 
ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ 
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା 
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେକଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ 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 


