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ପରିଚୟ 

ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଉପକରଣଗୁଡିକ
Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ

Pathways.org ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୋଟର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ 
ବିକାଶ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଲାଭ ଉପରେ ମାଗଣା 
ଉତ୍ସ ସହିତ ପିତାମାତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପେସାଦାରମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ |
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Pathways.org ହେଉଛି 501 (ସି) (3) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ

ସେନ୍ସୋରୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ / 
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡି଼କର କିଛି 
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିହ୍ନ:

  ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ପରିବେଶରେ ସ୍ପର୍ଶ, 
ଚଳନ, ସ୍ଥାନ, କିମ୍ବା ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ 

  ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ତର 

 ସହଜରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ; କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କମ୍  ଧ୍ୟାନ ଦେବା

  ବକ୍ତବ୍ୟ, ମୋଟର କୌଶଳ, କିମ୍ବା 
ଏକାଡେମିକ୍ ସଫଳତାରେ ବିଳମ୍ବ 

  ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ୟା; ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଏ 

  ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସଚେତନତା 

  ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ଖେଳନା ସହିତ 
କିପରି ଖେଳାଯିବ ତାହା ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା 

  ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅସଂଗଠିତ ଦେଖାଯାଏ 

  କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ରେ ଅସୁବିଧା 

 ଅପରିପକ୍ୱ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା 

  ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ବା ଆତ୍ମ- ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ର ଅଭାବ  

  ଥରେ ‘‘ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ’’ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା  

କାହିଁକି ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ 
ଚିକିତ୍ସା ପରିବାରକୁ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ 

ଚିତ୍କିତ୍ସା ଜଣେ ଶିଶୁର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି 
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ 
ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏକୀକରଣରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଚିତ୍କିତ୍ସକମାନେ ଏକ 
ଖେଳ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନୁକୁଳ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ଶିଶୁମାନେ ଏକ ସେଟିଂରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା 
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର 
ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ମଜାଦାର 
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି |
ଚିତ୍କିତ୍ସା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା କିମ୍ବା କେବଳ 
ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୃଦ୍ଧ 
ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

®

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା 
ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର ଡାକ୍ତର 
ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନଜର ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 
ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 
ପାଇଁ ଏକ ନୋଟବୁକ୍ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ | ଡାକ୍ତର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯତ୍ନ 
ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟବୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

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 2020
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ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ (ଟାକଟାଇଲ୍) 
ସ୍ପର୍ଶ ସୂଚନା ଆମ ଚର୍ମରୁ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା 
ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ 
ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ; ଏହା 
ଚର୍ମର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା 
ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 
ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାହୁରେ ଏକ କୀଟ ସ୍ପର୍ଶ 
ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚୀତ କରେ । 

ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ଏହି ଶିଶୁକୁ କୋଣରୁ 
ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଓ ଏହା 

ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି । 

ଇନ୍ଦ୍ରିଯ ୟୁନାଇଟ୍ 
ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡିକ (ଦୃଶ୍ୟ, ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱାଦ, ଏବଂ 

ଗନ୍ଧ) ସହିତ ଟାକଟାଇଲ୍, ପ୍ରୋପ୍ରିଓସେପଟିଭ୍ ଏବଂ 
ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ସୂଚନାକୁ ଏକୀକରଣ ଏବଂ 
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ 

ସଫଳତାର ସହ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । 

ଟାକଟାଇଲ୍ (ସ୍ପର୍ଶ) ଅନୁଭବ ଶିଶୁକୁ ତାର ବ୍ୟାଟକୁ ସଠିକ 
ଭାବରେ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପ୍ରୋପ୍ରିଓସେପ୍ସନ 

(ଶରୀରର ସ୍ଥିତି) ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର 
ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର (ସନ୍ତୁଳନ ଓ ଚଳନ) 

ସୂଚନା ତାକୁ ବ୍ୟାଟ ବୁଲାଇବା ସମୟରେ ସଳଖ ଭାବରେ ରହିବାକୁ 
ସହାୟତା କରେ । ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି (ଦୃଶ୍ୟ) ଏବଂ ଶ୍ରବଣ 

(ଧ୍ୱନି) ମଧ୍ୟ ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ।

ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ (ପ୍ରୋପ୍ରିଓସେପସନ୍ ) 
ପ୍ରୋପ୍ରିଓସେପସନ୍  ହେଉଛି ଆମର ଶାରିରୀକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ 

| ଶାରିରୀକ ସ୍ଥିତି ଚେତନା(ପ୍ରୋପ୍ରିଓସେପସନ୍ ) ହେଉଛି 
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି 

ତାହାକୁ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା, ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ 
ଆମକୁ କେତେ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି 
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ପେପର କପ ରେ ପାଣି ନଢ଼ାଳି ବା ଅଧିକ 
ଟାଇଟରେ ନଧରି କୁ ଉଠାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ 

ଏହାକୁ ଚେତନା କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ।

ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଧାରଣା ହେତୁ ଶିଶୁକୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଭାଙ୍ଗି 
ଆରାମରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଚଳନ/ ଗ୍ରାଭିଟି ଅନୁଭବ (ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର) 
ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ତୁଳନତା ଓ 

ଚଳନ ସ୍ଥିତି ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର୍ ଚେତନା ଆମକୁ 
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ 
ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗତି କରିବାକୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ 
ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏକ ସ୍କେଟ 
ବୋର୍ଡ ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ଖେଳ ପଡିଆରେ 
ଏକ ସ୍ଲାଇଡ୍ ତଳକୁ ଖସିବା ସମୟରେ 
ଆମେ ଏହି ଚେତନା ବ୍ୟବହାର କରୁ।

ପିଲାଟି ଏକ କୁର୍ବ ଉପରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାର ସନ୍ତୁଳନ 
ରଖିବାକୁ ଶାରିରୀକ ସ୍ଥିତି ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ।  
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ସ୍ପର୍ଶ   •    ଶରୀରର ସ୍ଥିତି    •    ଚ
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ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 
ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ 
କରନ୍ତୁ 

ଏହି ସୂଚନାକୁ 
ସଂଗଠିତ କରନ୍ତୁ

ଦୈନନ୍ଦିନ 
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ 
ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହାକୁ 
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ଆମେ ସାଧାରଣତ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ: ଦୃଶ୍ୟ, 
ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱାଦ, ସ୍ପର୍ଶ (ଟାକ୍ଟାଇଲ୍), ଏବଂ ଗନ୍ଧ। ଆମେ ମଧ୍ୟ 
ଆମ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ (ପ୍ରୋପ୍ରିଓସେପ୍ସନ), ଏବଂ 
ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଗତିବିଧି (ଭେଷ୍ଟିବୁଲାର୍) ରୁ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରୁ

ସେନ୍ସୋରୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ / 
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କଣ?

ସେନ୍ସୋରୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ / ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ 
ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜଗତକୁ “ବୋଧଗମ୍ୟତା”କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | 
ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଗାଧୋଇବା, ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ 
ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ |

ସେନସୋରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ 
ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ:

®


