
 

 

थप टिपोिहरू 

थप जानकारीका लाग िः 
सघंीय संकिकालीन प्रबन्धन एजन्सी (Federal Emergency Management Agency [FEMA]) – www.ready.gov 

अमटेरकी रेड क्रस (American Red Cross) - www.redcross.org 
 

गिपदा सन्ताप हल्पलाइन (Disaster Distress Helpline) – www.disasterdistress.samhsa.gov/ 

यदद तपाईंका पटरगित कुनै व्यगि गिपदाले प्रभागित भएको छ र उसलाई सहायता िागहएको छ भने कृपया गिपदा सन्ताप (Disaster Distress) 

िोल फ्री हल्पलाइनलाई जानकारी, सहायता, र सल्लाहका लाग  1-800-846-8517 मा फोन  नुुहोस्। दोभाषे सेिा उपलब्ध छ। 
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शरणाथी पनुिाुस कायालुय 

मानि सेिा सकंिकालीन तयारी र प्रगतदक्रया कायालुय 

संकिकालीन गथथगतका लाग  तयारीसंकिकालीन गथथगतका लाग  तयारी::  
शरणाथीहरूका लाग  ददशाशरणाथीहरूका लाग  ददशा--गनदशेनगनदशेन  

यो पुगथतकालाई राम्ररी पढ्नुहोस् र सगजलै भेट्टाइने ठाउँमा राख्नुहोस्यो पुगथतकालाई राम्ररी पढ्नुहोस् र सगजलै भेट्टाइने ठाउँमा राख्नुहोस्  

                                          

 



 

 

सकंिकाल को अथु हो जब थिाथ्य, जीिन, िा सम्पगिलाई तत्काल जोगिम उत्पन्न भइरहकेो हुन्छ। 

संकिकालीन गथथगतमा, जथतै आ ला ी हुदँा, िोरी भएको, िा  म्भीर गिदकत्सकीय समथया उत्पन्न भएको िण्डमा 

(उदाहरणाथु, सास नफेरेको, बेहोस भएको, िा रिस्राि नरोदकएको गथथगत) मा, कुनैपगन फोनबाि 9-1-1 डायल 

 नुुहोस्। के-कथतो संकिकालीन गथथगत छ भन्ने बारेमा उनीहरूलाई बताउनुहोस् जसबाि तपाईंले सही प्रकारको 

सहायता, जथतै प्रहरी, दमकल गिभा , िा एम्बुलेन्सको सहायता प्राप्त  नु सकु्नहुनेछ। कल  नुमा अबेर पिकै्क न नुुहोस्, तपाईंले अङ्ग्रेजी बोल्न 

सकु्नहुन्न भने पगन उनीहरूले तपाईंलाई मद्दत पुऱ्याउन सक्दछन्।  

िैयगिक संकिकालीन गथथगतहरू बाहके, व्यापक थतरका संकिकालीन गथथगतहरू प्राकृगतक िा मानि-सृगजत गिपदाका घिनाहरूद्वारा आइलाग्न 

सक्दछन्। कैय  ँठूला गिपदाकारी घिनाहरूले ताप, गबजुली, र सञ्चार व्यिथथालाई ध्िथत पानु सक्दछन्। 

प्रकृगतद्वारा उत्पन्न हुने गिपदाकारी घिनाहरूका केही उदाहरण— र यथता घिनाहरूको द रान तपाईंले आफैलाई र आफ्नो पटरिारलाई सुरगित 

 नु के  नुु पछु भन्ने सल्लाहहरू तल ददइएका छन्। प्राकृगतक गिपदाहरूको अन्य उदाहरणहरूमा बाढी, जं ली आ ला ी, अत्यगधक तापमान, र 

पैह्रो जानु सामेल छन्। थप जानकारीका लाग  http://www.ready.gov/natural‐disasters हनेुुहोस्। 
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भमुरी (िोनाडुो): यो एक यथतो शगिशाली आँधी हुन्छ जो आकाशबाि भूगमसम्म बेह्रह्रद ै रेको सोली आकारको हुन्छ। िोनाुडोहरूले 

भिनहरूलाई उडाउन सक्छन्। 

 यदद तपाईंको इलाका िोनाुडो िेतािनी अन्त ुत छ भने तुरुन्तै 

ओत लाग्ने ठाउँ िोज्नुहोस् ! 

 कुनै अग्लो भिनमा हुनुहुन्छ भने सबभन्दा मुगनको तलामा 

झनुुहोस्, झ्याल र ढोकाहरूबाि िाढा बस्नुहोस्। 

 धेरैजथता िोिपिक उडेर आउने िथतुहरूले लाग्ने हुदँा, आफ्नो 

गसरलाई बिाउनुहोस्। 

15 तपाईं सुरगित हुनहुुन्छ भन्ने जानकारी गछमकेीहरूलाई ददनका  

लाग  झ्यालमा यो OK को गिह्न ल ाउनहुोस ्

OK 



 

 भइँुिालोिः अिानक भुइँ हगल्लनु। भुइँिालोले जमीन िर्ककन सक्छ र भिनहरूलाई धराशायी पानु सक्छ। 

 

समुन्री आधँीिः िको हािा, भारी िषाु, र अग्लो लहरहरूका साथ समुन्रमा उठ्ने आँधीहरू। समुन्री आँधीहरूले  दाु आउने हािा र बाढीले 

भिनहरूलाई धराशायी पानु सक्छन्। 

जाडो यामको हुरीबतास र अत्यगधक जाडोिः गनकै गहमपात, अत्यागधक न्यून तापमान, िको हािा र बरफ जम्नु। 
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 यदद तपाईं गभत्र हुनुहुन्छ भने भुइँमा पल्िनुहोस्, मजबूत िेबलमुगन ओत लाग्नुहोस्, र 

जमीन हगल्लन बन्द नहुञ्जेल त्यही ँबसीराख्नुहोस्। 

 यदद तपाईं घर बागहर हुनुहुन्छ भने भुइँ हगल्लन बन्द नहुञ्जेल बागहर नै रहनुहोस्। 

भिनहरू, थरीिलाइिहरू, र गबजुलीका तारहरूबाि िाढा बस्नुहोस्। 

 हुरीबतास िल्दा घरगभत्रै बस्नुहोस्। 

 सुख्िा लु ाहरू पगहरनुहोस्। गभजेका लु ाहरूले शरीरको तापमानलाई घिाउँछन्। 

 बरफ जमेका सडकहरूमा साह्रै जरूरी नभएसम्म मोिर नहाँकु्नहोस् दकनदक मोिर 

दघुुिनाको सम्भािना हुन्छ। 

 घरलाई तातो बनाउन थिोभहरूको प्रयो  न नुुहोस्। 

14 तपाईंलाई मद्दत िागहन्छ भनी गछमकेीहरूलाई जानकारी  

ददनका लाग  यो HELP को गिह्न झ्यालमा ल ाउनहुोस् 

HELP 
 समुन्री आँधी आउने सम्भािना छ भने के  ने हो भन्ने जानकारी प्राप्त  नुका लाग  

रेगडयो सुन्नुहोस् िा िेगलगभजन हनेुुहोस् अथिा इन्िरनेि हनेुुहोस्। 

 गभतै्र बसु्नहोस्, झ्याल र ढोकाहरूबाि िाढा रहनुहोस्। 

 थथानीय अगधकृतहरूद्वारा भगनएको िण्डमा त्यो ठाउँबाि सुरगित थथानमा सनुुहोस्। 



 

 

मानि सृगजत गिपदाकारी घिनाहरूका केही उदाहरण— र यथता घिनाहरूको द रान तपाईंले आफैलाई र आफ्नो पटरिारलाई सुरगित  नु के 

 नुु पछु भन्ने सल्लाहहरू तल ददइएका छन्। अन्य उदाहरणहरूमा परमाणु गबजुली संयत्र दघुुिनाहरू, गबजुली बन्द हुनु, र आतङ्ग्की हमलाहरू 

सामेल छन्। बढी जानकारीका लाग  http://www.ready.gov/accidental-emergencies हनेुुहोस्। 
 

रासायगनक ितराहरूिः केही रसायनहरू दघुुिनािश िोगलए िा छोगडए भने गतनले भिनहरूलाई नोक्सान पुऱ्याउन सक्छ र थिाथ्यका लाग  

हागनकारक हुन सक्छन्। केही अिथथाहरूमा, गिथफोिन हुन सक्छ ; केही अन्य अिथथामा, तपाईंले रसायनलाई दखे्न िा त्यसको  न्ध पाउन पगन 

सकु्नहुन्न। 
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 के  ने हो भन्ने बारे जानकारीका लाग  रेगडयो सुनु्नहोस् िा िेगलगभजन हनेुुहोस् अथिा 

इन्िरनेि हनेुुहोस्। 

 थथानीय अगधकृतहरूद्वारा भगनएको िण्डमा त्यो ठाउँबाि सुरगित थथानमा सनुुहोस्। 

 घरगभत्रै बस्न भगनएको छ भने सबै झ्याल र ढोकाहरू बन्द  नुुहोस्। बागहर जाने कुनैपगन 

ठाउँहरू छन् भने त्यसलाई थुन्नुहोस्। 

 थमोक गडिेक्िर बज्ने गबगिकै, तत्काल घरबाि गनथकनुहोस्। 

 यदद धूिाँ भटरएको छ भने धूिाँ मुगनबाि घस्रेर बागहर गनथकनुहोस्। 

 यदद तपाईंको लु ामा आ ो लाग्यो भने, भुइँमा पगल्िनुहोस्, आफ्ना हातले आफ्नो मुि छोप्नुहोस्, र आ ो 

नगनभेसम्म लडीबडी  नुुहोस्। तुरुन्तै गिदकत्सा सहायता माग्नुहोस्। 

 यदद तपाईं बागहर गनथकन सकु्नभएन भने ढोका थुन्नुहोस् अगन हािादानी र ढोकामुगनको िाली ठाउँलाई 

थुन्नुहोस् जसबाि धूिाँ कोठामा नभटरयोस्। 9-1-1 मा कल  नुुहोस् र तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी 

ददनुहोस्। 

घरमा आ ला ीिः हरेक ददन, अमेटरकीहरूले घरमा हुने आ ला ीको सामना  रीरहकेा हुन्छन्। आ ो तेजीले फैलन्छ र 

तपाईंले बागहर गनथकनका लाग  िणभर मात्रै समय पाउन सकु्नहुन्छ। 

थमोक गडिेक्िरहरू सीगलङ्ग् मा जगडत 

हुन्छन्। धूिाँ उठ्ने गबगिकै गतनले िको 

आिाज  छुन्। गतनका ब्यारीहरू िालू 

अिथथामा छन् भन्ने सुगनगित  नुुहोस् 

र िषेनी ब्यारीहरू फेनुुहोस्। 

काबुन मोनोक्साइड गिषािता रोकु्नहोस्! 
गिपदाको द रान, तपाईंको घरमा गबजुली काटिन सक्छ। यो पृष्ठमा गबजुली गबना तातो राख्ने िा िाना पकाउने केही तटरकाहरूबाि कसरी काबुन 

मोनोक्साइड गिषािता हुन सक्छ, र तपाईंले आफैलाई सुरगित राख्नका लाग  के  नु सकु्नहुन्छ भन्ने बताइएको छ। 
 

काबुन मोनोक्साइड एक यथतो ग्यास हुन्छ जसलाई हामी दखे्न सक्दनै ,ँ सँुघ्न सक्दनै  ँिा त्यसको कुनै थिाद हुदँनै, तर यो हानीकारक हुन सक्छ—

यसबाि मृत्युसम्म हुन सक्छ—यदद हामीले त्यो ग्यासलाई धेरै मात्रामा सासद्वारा गभत्र्याय  ँभने। काबुन मोनोक्साइड ईंधन जलाइनाले उत्पन्न हुन्छ। 

घरगभत्र ईंधन जलाइनाले घरगभत्र काबुन मोनोक्साइड उत्पन्न हुन्छ जो घातक हुन सक्छ। 

  

 कगहल्यै घर तताउनका लाग  ग्यास थिोभको प्रयो  न नुुहोस्। 

 कगहल्यै कोइला िा ग्यास गरलमा घरगभत्र िाना नपकाउनुहोस्। 

 कगहल्यै घरगभत्र, ग्यारेजमा, िा कारपोिुहरूमा पोिेबल जेनरेिरको प्रयो  न नुुहोस्। पोिेबल जेनरेिर ग्यासोगलन-ईंधन सञ्चागलत मेगशन हुन्छ 

जसले गबजुली नहुदँा केही इलेगक्रकल यन्त्रहरू िलाउन सक्छ। 

 जेनरेिरको प्रयो  घर बागहर मात्रै र िुल्ला झ्याल र हािादानीहरूभन्दा पर  नुुहोस्। 

 राम्ररी काम  ने गिमनी गबना आ ो नजलाउनुहोस्। 

 तपाईंको घरमा राम्ररी काम  रीरहकेा काबुन मोनोक्साइड र धूिाँ गडिेक्िरहरू जडान  टरएको कुरा सुगनगित  नुुहोस्।  

 

काबनु मोनोक्साइड गिषािताका लिणहरूिः 

िाउको दखु्नु, थकाई लाग्नु, सास फेनु साह्रो पनुु, टरङिा िल्नु, िाकिाक लाग्नु। 

 

तपाईंलाई काबनु मोनोक्साइड गिषािता भएको ठान्नहुुन्छ भनिेः 

तुरुन्तै घर बागहर गनथकेर ताजा हािा गलनुहोस्। गिदकत्सा सेिा हागसल  नुुहोस्। 
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काबुन मोनोक्साइड गडिेक्िरहरू र धूिाँ 

गडिेक्िरहरू कगहलेकाह्रह एउिै यन्त्रमा हुन्छन्, 

अथिा ती बेग्ला-बेग्लै उपकरण हुन सक्छन्। 

तपाईंको घरमा कुन उपकरणहरू छन् भन्ने कुरो 

राम्ररी थाहा  नुुहोस्!  
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कसरी सुरू  ने 
गिपदाहरू आइलाग्नुभन्दा पगहले नै राम्ररी योजना बनाएर तपाईंले तयारी  नु सकु्न हुन्छ। आफैलाई र आफ्नो पटरिारलाई तयार  नुु जरूरी हुन्छ 

जसबाि उनीहरूले जानुन् दक सहायता नआइपुग्दासम्म के  नुु पने हो र कहाँ जानु पने हो। यसपगछका केही पृष्ठहरूमा तपाईंलाई कसरी तयारी  ने 

र सुरगित रहने भन्ने गिषयमा सल्लाह ददइने छ। 
 

तपाईं बसोबास  ने इलाकामा कथता गिपदाहरू प्रायिः आइलाग्छन् भन्ने बारेमा थाहा  नुुहोस्। प्रत्येक गिपदाका लाग  कसरी तयारी  ने भन्ने बारेमा 

जानकारी हागसल  नुुहोस्। आफ्नो पटरिारसँ  गिपदा आइलाग्नुभन्दा पगहले, द रान, र पगछ के  नुु पछु भन्ने गिषयमा कुरा  नुुहोस्। तपाईंको घर 

भिनमा गनकासी द्वारहरू र अगग्न-शमन उपकरणहरू कहाँ छन् भन्ने बारेमा सबैलाई थाहा होस् भनी पक्का  नुुहोस्। 

 

गिपदा आइला ेपगछ तपाईं र तपाईंको पटरिार गबछोगडएको िण्डमा कुन ठाउँमा भेट्ने हो भन्ने गिषयमा पगहले नै ििाु  नुुहोस्। भेट्ने थथानको 

नाम यहाँ लेख्नुहोस्: _______________________________ 

 

यदद तपाईं घरमा बस्न सकु्नहुन्न भने कुनै साथी, नातादार, अथिा प्रायोजकको बारेमा सोच्नुहोस् जहाँ तपाईं बस्न सकु्नहुन्छ। उनीहरूको बारेमा 

जानकारी यहाँ लेख्नुहोस्: 

नाम: ___________________ फोन: _____________ ठे ाना: __________________________ 

 

केही गिपदाहरू पगछ संकिकालीन आश्रयहरू थथागपत  टरन सक्छन्। तपाईं आश्रयमा जानु पने हो दक भन्ने गिषयमा मीगडया िा तपाईंले गिन्ने 

व्यगिहरूसँ  सोध्नुहोस्। 

 

यदद गिपदा अत्यन्तै ठूलो छ र थुप्रै मागनसहरू आहत भएका छन् भने संकिकालीन कायुकताुहरूले तपाईंलाई तत्कालै मद्दत  नु सिम नहोलान्। 

तपाईंले कगम्तमा पगन 4 ददन—िा गिपदा कगि ठूलो छ भन्ने कुराको आधारमा त्यसभन्दा पगन बढी समय सम्म, आफ्नो र आफ्नो पटरिारको ध्यान 

आफै राख्नका लाग  तयारी  रेको हुनु पदछु। 

केही नराम्रो घिना भएको गथथगतमा 
 

पटरिारका सदथयहरूलाई िोिपिक त ला ने भनी जािँ  नुहुोस:् 

 यदद कसैको र त बग्दछै भने घाउलाई दबाउनुहोस् र र त बग्न कम  नुका लाग  सम्भि भए शरीरको त्यो गहथसालाई मागथ 

उठाउनुहोस्। 

 घाइते व्यगिलाई शान्त र सुरगित राख्नुहोस्। 

 घाइते व्यगिलाई न्यानो राख्नुहोस्। 

 सहायताका लाग  9-1-1 मा कल  नुुहोस्। 

 

आफ्नो घरको ध्यान राख्न ेतटरकािः 

 समािारका लाग  रेगडयो सुन्नुहोस् िा िेगलगभजन हनेुुहोस् अथिा इन्िरनेि हनेुुहोस्। 

 सानोगतनो आ ला ी भएको छ भने पोिेबल अग्नी-शमन यन्त्रले गनभाउनुहोस्। 

 गिपदा हुनुअगघ पानी, गबजुली, र ग्यास बन्द  ने तटरका गसकु्नहोस्। 

 गिपदाको द रान, पानीको सप्लाईमा फोहोर गमगथसएर आउन सक्छ। तपाईंको घरमा आउने पानीको सप्लाईलाई 

अगधकृतहरूले गपउनका लाग  सुरगित छ भने्न घोषणा न रूञ्जेल बन्द राख्नुहोस्। 

 यदद तपाईंले गझल्काहरू दखे्नुहुन्छ भने गबजुलीलाई मुख्य गबजुली प्यानल िा फ्युज बक्सबािै बन्द  नुुहोस्। 

 ग्यास िुहािि भइरहकेो छ भने गिथफोिन हुन सक्छ। ग्यास िुहािि हुदँछै भने त्यसबाि सडेको अण्डाको जथतो द ुुन्ध 

आउँछ। यदद तपाईंलाई ग्यासको  न्ध आउँछ िा तपाईंले हािा गनथकेको िा सीिीको जथतो आिाज सुन्नुहुन्छ भने झ्याल 

िोलेर बागहर गनथकनुहोस्। गछमेकीको घरबाि ग्यास कम्पनीलाई बोलाउनुहोस्। यदद तपाईंले ग्यास बन्द  नुुभएको छ भने 

ग्यास कम्पनीले मात्रै त्यसलाई फेटर िोलेको हुनु पदछु। 
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तयारी कसरी  नेिः 
घरमा न ैबस्नका लाग  सकंिकालीन कीि बनाउनहुोस् 
संकिकालीन गथथगत आइला केो िण्डमा घरमा एकठाउँमा हुन ुपन ेकुराहरूिः 

 प्राथगमक उपिार बाकस (जसमा पट्टीहरू, 

एगन्िबायोटिक अइन्िमेन्ि, कँैिी, ट्िीजरहरू, 

 ज प्याड एिं रोल्स, एगन्िसेगप्िक िाइप्स 

सामेल हुनु पदछु) 

 ब्यारी सञ्चागलत िा ह्याण्ड क्र्याङ्ग्क रेगडयो  

(गबजुली बन्द भएको गथथगतमा) 

 फ्ल्याश लाइि र ब्यारीहरू 

 सहायता माग्नका लाग  सीिी 

 डक्ि िेप 

 

 का त र पेगन्सल पेनहरू 

 औषधीहरू 

 मजबूत जुिा र दथतानाहरू 

 अगतटरि डब्बाबन्द सुख्िा िाना र क्यान ओपनर 

 गशशुलाई िागहने सामानहरू 

 फोहोर फ्याँके्न ब्या  एिं बच्चालाई सफ्फा राख्ने  

सामान टिश्यु पेपर त गलयाहरू 

 पानी िा गबजुली बन्द  नुका लाग  िागहने  

सन्यासो िा रेञ्ची 

 अगतटरि न दी 
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जरूरी का तपत्रहरू 
 

तपाईंका जरूरी का तपत्रहरू कहा ँरागिएका छन ्भन्न ेकुरा जान्नहुोस।् गतनलाई एक ठाउँमा राख्नाल ेमद्दत 

पगु्न सक्छ। 
 

यदद तपाईंल ेघर छाड्न ुपन ेगथथगत आइलाग्छ भन ेती का तपत्रहरूलाई साथमा गलएर गनथकन तयार 

बस्नुहोस।् 

 

 जन्म प्रमाणपत्र I-94 फाराम 

 राहदानी ड्राइभर लाइसेन्स अन्य फोिोयिु पटरिय-पत्र 

 सामागजक सुरिा काडुहरू 

 बीमा काडुहरू 

 ATM/के्रगडि काडु र बैंदकङ्ग्  जानकारीहरूका प्रगत 

 सम्पगि दकनबेिको का ज धीतोका प्रगत 

 पगछल्लो ट्याक्स टरिनु 

 रो -प्रगतरोधण रेकडुहरू 

 अन्य का तपत्रहरूिः (सूिी बनाउनुहोस्) ___________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

कगम्तमा पगन 4 ददनका लाग  पयापु्त िाना र पानी राख्नहुोस:् 

 एकजना व्यगिलाई प्रगतददन एक ग्यालन पानी िागहन्छ। 

 हाम्रो पटरिारमा ____जना मान्छे छन् x 4 ददन = ____ ग्यालन पानी। 
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महत्िपूणु नामहरू र फोन नम्बरहरू 
 घरको फोन नम्बर, पटरिारका सदथयहरूका सेल फोनहरू: ______________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 कायाुलय: ________________________________________________________________________ 

 फामेसी: _________________________________________________________________________ 

 हडे थिािु गशशु थयाहार: _______________________________________________________________ 

 थकूल: ___________________________________________________________________________ 

 घरपगत धीतो कम्पनी: _______________________________________________________________ 

 घर भाडा बीमा: ____________________________________________________________________ 

 कार बीमा: ________________________________________________________________________ 

 इलेगक्रक कम्पनी: ___________________________________________________________________ 

 ग्यास कम्पनी: ______________________________________________________________________ 

 पानी कम्पनी: ______________________________________________________________________ 

 शहरको जानकारी: ___________________________________________________________________ 

 बस यातायात जानकारी: _______________________________________________________________ 

 धार्ममक सम्पकु: ______________________________________________________________________ 

 नातादारहरू: _______________________________________________________________________ 

 साथीहरू: __________________________________________________________________________ 

 पुनिाुस एजेन्सी: _____________________________________________________________________ 

 केस िकुर: __________________________________________________________________________ 

 औषधीहरू (प्रेगथक्रप्शन र ओभर द-काउन्िर) 

 गिदकत्सा उपकरणहरू 

 सेल फोन र िाजुरहरू 

 गनजी सर-सफाईका गजगनसहरू (िुथब्रश, िुथपेथि, काँग यो) 

 िश्मा, कन्ट्याक्ि लेन्सहरू, नक्कली दाँतहरू 

 आरामदायक ह्रहड्ने जुिाहरू 

 

 फेने लु ाहरू 

 बरसाती 

 बच्चाहरूका िेल ना र  ेमहरू 

 सुगिधा िथतुहरू (िमेनाहरू, लु ाका िेल ना, दकताब) 

 न दी र िेकबुक 

 जरूरी का तपत्रहरू 

 साँिोहरू 

 बोतलहरू 

 डाइपरहरू 

 गशशु फामूुला, गशशु आहार, र रालदानीहरू 

 गशशु िाइप्स 

 फोहोर फ्याँके्न ब्या हरू 

 डाइपर ऱ्याश क्रीम 

 गशशुको लाग  ज्िरोका औषधीहरू गसटरञ्ज 

 थमोमीिर 

 प्यासीफायर 

 गशशु कम्बलहरू 

 ह्याण्ड थयागनिाइजर 

तयारी कसरी  नेिः 
जान ेबलेाका लाग  संकिकालीन कीि तयार  नुुहोस् 
तपाईंल ेआफ्नो घर छाड्न ुपने गथथगतमा तयार राख्न ुपन ेकुराहरूिः 

 
 
 
 
 
 
 
 

गशशहुरू र साना बच्चाहरूका लाग  गिशषे िथतहुरूिः 
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पटरिारका प्रत्येक सदथयको गिदकत्सा जानकारी 
 नाम: _______________________________ 

 डाक्िर क्लीगनक: _______________________ 

 फोन: _______________________________ 

 बीमाको प्रकार एिं नम्बर: _________________ 
     ___________________________________ 
 

एलजीहरू: _____________________________ 

थिाथ्य अिथथा: _________________________ 
_____________________________________ 
हाल िगलरहकेा औषधीहरू: __________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 नाम: _______________________________ 

 डाक्िर क्लीगनक: _______________________ 

 फोन: _______________________________ 

 बीमाको प्रकार एिं नम्बर: _________________ 
     ___________________________________ 
 

एलजीहरू: _____________________________ 

थिाथ्य अिथथा: _________________________ 
_____________________________________ 
हाल िगलरहकेा औषधीहरू: __________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 नाम: _______________________________ 

 डाक्िर क्लीगनक: _______________________ 

 फोन: _______________________________ 

 बीमाको प्रकार एिं नम्बर: _________________ 
     ___________________________________ 
 

एलजीहरू: _____________________________ 

थिाथ्य अिथथा: _________________________ 
_____________________________________ 
हाल िगलरहकेा औषधीहरू: __________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
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पटरिारका प्रत्येक सदथयको गिदकत्सा जानकारी 

 नाम: _______________________________ 

 डाक्िर क्लीगनक: _______________________ 

 फोन: _______________________________ 

 बीमाको प्रकार एिं नम्बर: _________________ 
     ___________________________________ 

एलजीहरू: _____________________________ 

थिाथ्य अिथथा: _________________________ 
_____________________________________ 
हाल िगलरहकेा औषधीहरू: __________________ 

_____________________________________ 

 नाम: _______________________________ 

 डाक्िर क्लीगनक: _______________________ 

 फोन: _______________________________ 

 बीमाको प्रकार एिं नम्बर: _________________ 
     ___________________________________ 

एलजीहरू: _____________________________ 

थिाथ्य अिथथा: _________________________ 
_____________________________________ 
हाल िगलरहकेा औषधीहरू: __________________ 

_____________________________________ 

 नाम: _______________________________ 

 डाक्िर क्लीगनक: _______________________ 

 फोन: _______________________________ 

 बीमाको प्रकार एिं नम्बर: _________________ 
     ___________________________________ 

एलजीहरू: _____________________________ 

थिाथ्य अिथथा: _________________________ 
_____________________________________ 
हाल िगलरहकेा औषधीहरू: __________________ 

_____________________________________ 

आफ्नो पटरिारको हरेक सदथयको गिदकत्सा जानकारी भनुुहोस् जसबाि यो जानकारी एक ठाउँमा राख्न सदकयोस्। संकिकालीन गथथगतमा, तपाईं िा तपाईंको 

पटरिारलाई गिदकत्सा सहायता िागहन्छ भने तपाईंले आफ्ना थिाथ्य सेिा प्रदातालाई सम्पकु  नमुा यो जानकारीको प्रयो   नु सकु्नहुन्छ, िा यसलाई 

संकिकालीन अथिा थिाथ्य सेिा कमीहरूलाई दिेाउन सकु्नहुन्छ। 


