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તમારા મમત્ર અથવા 
સબંંધીના અનભુવાો અનો 

Early Intervention સોવા 
શુ ંરજૂ કરો છો  તો સમજવામાં 
તમનો મદદરૂપ થતી પત્ત્રકા 
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અસામાન્ય અનો દુઃખદાયી અનભુવાો 
સમજવા બાબત
અસામાન્ય દુઃખદાયી અનુભવાોમાં સમાવોશ થાય 
છો અોવી બાબતાો જોમકો  પોરનાોઇઅા કો  અોવાો ડર 
કો  કાોઇ તમારાો પીછાો કરી રહું છો  અથવા તમનો 
નુકસાન પહાંચાડશો, અન્ય વવચચત્ર અથવા 
નનરાશાજનક વવચારાો અાવવા, અથવા અોવી 
બાબતાો જોવી, સાંભળવી, ગંધ અાવવી અથવા 
સ્ાદ અાવવાો જો બીજ લાોકાોનો ન અાવો.

લાોકાોનો અસામાન્ય દુઃખદાયી અનુભવાો 
પુષ્કળ માત્રામાં ભભન્ન કારણાોસર થઈ શકો . 
અા અનુભવાોનો અાધ્ાત્મિક અનુભવાો સાથો 
સાંકળી શકાય. અાવું ત્ારો પણ થઈ શકો  જ્ારો 
તમો લાંબા સમય સુધી ઊઘંાો નહીં, ડ્રગ લોતા 
હાો, વાઇથી પીડાતા હાો અથવા પુષ્કળ તાણ કો  
અાઘાત ભાોગવતા હાો.  

અાવા અનુભવાો બહુ સામાન્ય છો . તો કાોઇપણ 
વ્યક્તિની કકશાોર વસ્ામાં અથવા 20માં વર્ષની 
વયના દાયકાના પૂવા્ષ ધ્ષમાં શરૂ થઈ શકો  જોકો  
કોટલાક લાોકાોમાં અા ઘણા સમય બાદ પણ થઈ 
શકો .

જ્ારો અાવા અનુભવાો બબહામણા હાોય અનો 
કાોઇના જીવન પર અત્ંત અસર કરો ત્ારો તોનો 
સાયકાોબસસ (psychosis) થરીકો  અાોળખાય 
છો , પરંતુ બીજ લાોકાો અા અનુભવાોનો સામાન્ય 
અ સ્ સ્તાઅાોના વવસતરણ તરીકો  જ જોતા હાોય 
છો . સાયકાોબસસ (psychosis) તાો માત્ર તો શબ્દ 
છો જો અનુભવાોનું વણ્ષન કરો છો . 

અો સમયો અા બબહામણું લાગી શકો  જ્ારો તમારા 
મમત્ર કો  સંબંધી ડરી ગયા હાોય પણ તોઅાો સાજ 
થઈ શકો  છો , જીવન જીવી શકો  છો , સારી રીતો 
નાોકરી કરી શકો  છો  સંબંધાો અનો પકરવારનો 
જળવી શકો  છો . 

અસામાન્ય રીતો દુઃખદાયી અનુભવાોના બો મુખ્ય 
તબક્ાઅાો હાોય છો . તીવ્ર તબક્ામાં તમારા મમત્ર 
કો  સંબંધી પોરનાોઇઅા અનુભવી શકો , વસતુઅાો 
જોઇ કો  સાંભળી શકો , ઉંધા ચત્ા વવચારાો અાવી 
શકો  પરંતુ પછી તોઅાો સાજ થવાનું શરૂ કરો. 
સાજ થવાના તબક્ામાં તમારા મમત્ર કો  સંબંધીનો 
અોક સમાન માન્યતાઅાો અનો અનુભવાો થઈ શકો  
પરંતુ તોનાથીઊછી પરોશાની થાય અનો તોમનો 
અાોછી અસર કરો. 

ત્ાર બાદ તમો શું કરાો તો જ મહત્ત્વનું છો ! જો 
તમનો લાગો કો  તમારા મમત્ર કો  સંબંધીનો અાવા 
અનુભવાો થયા છો  તાો early intervention 
સોવાઅાો સાથો કાય્ષ કરવું તો તમારા મમત્ર 
કો  સંબંધીનો અાવા અનુભવાોમાંથી બહાર 
નીકળવામાં મદદરૂપ થવાનું મહત્ત્વનું પગલું 
પુરવાર થશો. 

પુરાવા સૂચવો છો  કો  તમારા મમત્ર કો  સંબંધી જો 
મદદ અાવા અનુભવાોવાળા અગત્ના પ્ારંભભક 
મકહનાઅાોમાં અનો વરાષોમાં મોળવશો તો વવનશષ્ટરૂપો 
મહત્ત્વપૂણ્ષ છો . 

Early Intervention સોવાઅાો શંુ છો? 
તો શુ ંકરો છો?
Early intervention (EI) સોવાઅાો ખાસ કરીનો 
રચાયોલ છો જોથી તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીનો 
તોઅાોના અસામાન્ય દુઃખદાયી અનુભવાોમાંથી 
સાજ થવા અનો તોનું સંચાલન કરવા માટો 
મદદરૂપ થઈ શકો , જોથી તોઅાોનો વધુ સાકારામિક 
લાગણી થઈ શકો , પાોતાના જીવનમાં અાગળ 
વધી શકો  અનો થાય તોની સંભાવના ઘટાડી 
શકાય. 

EI સોવાઅાો માનબસક અનો શારીકરક અારાોગયના 
તમામ પાસાઅાો પર ધ્ાન કો ન્દ્રિત કરો છો  અનો 
ઘણી બધી અલગ અલગ રીતો કાય્ષ કરો છો : 
તબીબી, માનબસક, સામાનજક અનો ભાૌવતક, 
કામકાજમાં મદદરૂપ થવું, શાળાના કો  કાોલોજના, 
મમત્રાો અનો પકરવાર, સંબંધાો, અાવાસ, નાણા, 
ડ્રગસ, મદ્યપાન અનો અારાોગય. તોનાો હો તુ ઉપયાોગી 
સારવાર અનો વ્યાપક સવાાંગી સહાયતા પૂરી 
પાડવાનાો છો  જો તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીની 
અાધ્ાત્મિક, ધામમમિક, સાંસ્કૃ વતક અથવા 
પાકરવાકરક પકૃષ્ઠભૂ સાથો પણ બંધ બોસો છો .  

EI સવાાંગી કાય્ષ કરતી હાોવાનો કારણો અોવા ઘણાં 
અલગ અલગ પ્કારના લાોકાો છો  જોઅાો સોવામાં 
કાય્ષ કરો છો . તોઅાોનો અાવા અનુભવાો ધરાવતા 
લાોકાો સાથો કાય્ષ કરવાનાો અનુભવ છો . અા 
લાોકાોમાં સામોલ છો કાળજી લોતા સંકલનકતા્ષઅાો, 
સાયકકઅોકરિસાો, સાયકાોલાોનજસાો, ફામ્ષબસસાો, 
નસાષો, અાોક્ુપોશનલ થોરપીસાો, સામાનજક 
કાય્ષકરાો, અનો સપાોટ્ષ ટાઇમ તથા કરકવરી 
કાય્ષકરાો. તમો અા વવનશષ્ટ લાોકાો વવશો વધુ 
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EI સોવાઅાો ત્રણ વર્ષ સુધી સહાયતા પ્દાન 
કરો છો , પછી ભલોનો થાોડા અઠવાકડયામાં જ 
સમસ્ાઅાો સારી થઈ જતી હાોય. અા અોટલા માટો 
છો  કો  ઘણાઅો લાોકાો અા અસામાન્ય દુ:ખદાયી 
અનુભવાો સાથો લાંબા સમય સુધી સંઘર્ષ કરી 
શકો  છો . તમારા મમત્ર કો  સંબંધીનો સાજ થવાની 
શ્ોષ્ઠ તક અાપવા માટો યાોગય સહાયતા મોળવવી 
ખરોખર અગત્ની છો . 



EI સોવાઅાો સામાન્યપણો પકરવાર અનો મમત્રાો 
સાથો કાય્ષ કરો છો  જોથી તોઅાો તમનો પણ 
સહાયતા કરી શકો . અા અોટલા માટો છો  કારણ કો  
તોઅાો સમજો છો  કો  માનબસક પીડાના અા સમયો 
પકરવારના સદસ્ અથવા મમત્રનો સહાયતા 
કરવી તો મુશકોલ છો , જ્ારો તમો પણ સંઘર્ષ કરી 
રહા હાોવ. તો અોટલા માટો પણ છો કો  જો તોઅાોના 
પકરવાર અનો મમત્રાો સહાયતા કરવા માટો તોમની 
અાસપાસ હાોય તાો કાોઇપણ માનબસક પીડામાંથી 
લાોકાોની સાજ થવાની સંભાવના વધુ ઝડપી 
થાય છો . 

તમારો EI સોવા પાસો અા બાબતાોની અપોક્ા 
રાખવી જોઇઅો: 

• તમારી સાથો માનબસક સ્ાસ્થ્ય, EI સોવાની 
ભૂમમકા, લાોકાો જોઅાો તમનો પ્દાન કરાતી સોવા 
અનો સારવારાો સાથો કાય્ષ કરો છો  તોઅાો અંગો 
તમારી સાથો વાતચીત કરો. 

• તમારી ચચંતાઅાો સાંભળો અનો તમો જો કરી 
શકાો તો બાબતાો વવશો તમારી સાથો વાતચીત કરો 
જો તમનો મદદરૂપ થઇ શકો  છો . 

• સંબંધી અથવા મમત્ર તરીકોની તમારી 
ભૂમમકામાં તમનો સહાયતા કરો છો . અામાં ફાોનથી 
તમારી સાથો વાતચીત કરવી, તમનો મળવું, 
કાળજીપ્દાતાઅાોના સમૂહમાં તમનો અામંવત્રત 
કરવા અથવા તમારી પાોતાની જરૂકરયાતાો મુજબ 
તમનો સહાયતા કરવાની કાળજીપ્દાતાઅાોની 
અાકારણી તમનો પ્દાન કરવાનું સામોલ છો .

જો તમારા મમત્ર અથવા સંબંધી તમારી સાથો 
માકહતી શોર કરવાથી ખુશ છો તાો EI સોવા પણ અા 
કરી શકો  છો : 

• તમારા મમત્ર અથવા સંબંધી જો વવનશષ્ટ 
સમસ્ાઅાોનાો અનુભવ કરી રહા છો  તો વવશો 
અનો મદદ કરવા માટો તોઅાો જો વવશોર સહાયતા 
અનો સારવારાો અાપી રહા છો  તો વવશો તમારી 
સાથો વાતચીત કરશો. 

• તમનો કાળજી યાોજના અનો મમકટંગાોની 
સમીક્ા માટો અામંત્રણ અાપો છો  

• જ્ાં જરૂર છો ત્ાં પાકરવાકરક હસતક્ોપ પ્દાન 
કરો છો  અનો તો મદદરૂપ થઇ શકો  છો . 

દરોક વ્યક્તિ સંસ્કૃ વત, નલંગ, ધમ્ષ, નકૃવંશીયતા, 
લૈંચગકતા અનો અન્ય ઘણી રીતો ભભન્ન છો . 
માનબસક અારાોગય સોવાઅાોનાો ઉપયાોગ કરતા 
ઘણા બધા લાોકાો જણાવો છો  કો  તોઅાોનો પાોતાના 
માનબસક અારાોગય પ્શાોનાં સંચાલન માટો ધમ્ષ 
અથવા અાધ્ાત્મિકતા મદદરૂપ થાય છો - પરંતુ 
કોટલીક વખત તોઅાોના અારાોગય સંભાળ 
વ્યવસાવયકાો સાથો અા વવશો વાત કરવાનું 
તોઅાોનો મુશકોલ લાગો છો .

તમો શાોધી શકાો છાો કો  તમારા મમત્ર અથવા 
સંબંધીના અનુભવાો ક્ાંથી અાવો છો  અનો 
તોમનાો સામનાો કરવાની શ્ોષ્ઠ રીતાો વવશો જુદા 
જુદા લાોકાોના જુદા જુદા અભભપ્ાયાો હાોય છો . 
ઉદાહરણ તરીકો , તમો, તમારા સંબંધી અથવા 
ધામમમિક અાગોવાન તોઅાોના અનુભવાોનો 

અાધ્ાત્મિક રૂપો જોઇ શકો  છો , અનો તોઅાો વવચારો 
છો  કો  તોમાંથી ઉભરવા માટો પ્ાથ્ષના અથવા 
પકરવારનાો ટોકાો શ્ોષ્ઠ માગ્ષ હાોઇ શકો , જ્ારો 
સાઇકાયકરિસ (મનાોચચકકત્સક) દવાની ભલામણ 
કરી શકો  છો . 

તમો તો પણ અનુભવી શકાો છાો કો  કોટલીક વખત 
અાપોલ સલાહ તમારા પાોતાના વ્યક્તિગત મૂલાો 
સાથો વવરાોધાભાસી જણાય છો . ઉદાહરણ તરીકો , 
કાોઇ વાર તમનો અોવું લાગો કો  તમારા મમત્ર અથવા 
સંબંધી સાથો તોમના પર નજર રહો  તો માટો તમામ 
સમયો સાથો રહો વું શ્ોષ્ઠ છો અનો તોથી ખાતરી 
રહો  કો  તોઅાો સલામત છો , જો કો , NHS ટીમ અોવી 
સલાહ અાપી શકો  કો  તમારા સંબંધી વધુ સ્તંત્ર 
બની શકો  છો . 

જો તમનો અાપવામાં અાવોલ કાોઇપણ માકહતીથી 
તમો મૂંઝવણમાં હાોવ અથવા જો તમો અથવા 
તમારા મમત્ર કો  સંબંધીનો સાંસ્કૃ વતક કો  ધામમમિક 
ચચંતાઅાો હાોય તાો તમારો તમારા મમત્ર અથવા 
સંબંધીના સંભાળ સંકલનકતા્ષ સાથો વાત 
કરવી. તમારા મમત્ર કો  સંબંધીના સંભાળ 
સંકલનકતા્ષનો તમારા સાંસ્કૃ વતક અથવા 
અાધ્ાત્મિક પકૃષ્ઠભૂ વવશો, કો  તમારા મમત્ર અથવા 
સંબંધી વવશો બધી જણકારી ન હાોય શકો , 
પરંતુ તોઅાો તમારા મંતવ્યાો અથવા તમારા મમત્ર 
કો  સંબંધીના મંતવ્યાોનો સાંભળવા, સમજવા 
અનો તોનાો અાદર કરવાનું ઉદ્ોશય રાખશો. તોઅાો 
તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીનો સાૌથી મદદગાર 
સારવારાો શાોધવામાં મદદરૂપ થશો અનો વવનશષ્ટ 
પકરસ્સ્વતમાં તોઅાોનાં અભભગમનાો સ્ીકાર 
કરશો. તમો તોમનો પૂછી શકાો છાો કો  તમારા મમત્ર 

અથવા સંબંધીની સહાયતા કરવામાં કોવી રીતો 
તોઅાો અાધ્ાત્મિક માન્યતાઅાોનાં પાસા અથવા 
ધામમમિક/અાધ્ાત્મિક વતુ્ષળાોનાં લાોકાોનાો સમાવોશ 
કરી શકશો.

NHS ટીમ ભારા અંતરાયાો સાથો કાય્ષ કરવાનાો 
પણ પ્યાસ કરશો અનો જો તમનો લાગો કો  
અાનાથી મદદ મળી શકો  અોમ છો તાો દુભાવરયાનો 
સામોલ કરી શકો . EI સોવાઅાો દરોકની ગાોપનીયાનો 
માન અાપશો અનો જ્ારો તોઅાો તમારા દ્ારા 
અથવા તમારા મમત્ર કો  સંબંધી દ્ારા કહો વામાં 
અાવો છો  તો બધી વસતુઅાોનો ગાોપનીય રાખશો. EI 
સોવા તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીનો મદદરૂપ થવા 
પર ધ્ાન કો ન્દ્રિત કરશો. કોટલીક વખત, તોઅાોનો 
અોવી વસતુઅાો ખાનગી રાખવાની કહો વામાં અાવો 
છો  જો વ્યક્તિ અથવા તોઅાોના પકરવાર શોર કરવા 
માંગતા ન હાોય અથવા ક્ારોક તોઅાોનો કહો વામાં 
અાવો છો  કો  પકરવાર અથવા મમત્રાો સાથો બબલકુલ 
વાત કરવી નહીં, પરંતુ EI સોવાઅાો સામાન્ય પણો 
કહો શો કો  વ્યક્તિની સહાયતા માટો મમત્રાો અનો 
સંબંધીઅાોનાો કોવી રીતો સમાવોશ કરવાો.

Early Intervention સોવાઅાો મમત્રાો અનો 
પરરવાર સાથો કોવી રીતો કાય્ય કરો છો?



સંશાોધન દશા્ષવો છો  કો  EI સોવાઅાો અસામાન્ય 
અનો દુ:ખદાયી અનુભવાો ઘટાડવામાં સારી રીતો 
સક્મ છો, અનો અા અનુભવાોનો પાછા થતા 
રાોકવામાં માનક કમ્ુનનટી અારાોગય સોવાઅાો 
કરતા સારી છો . 

EI સોવાઅાોનાો ઉપયાોગ કરનાર લાોકાો વધુ 
વ્યસત અનો સંતુષ્ટ રહો  છો  અનો વધુ પરંપરાગત 
કમ્ુનનટી સોવાઅાોનાો ઉપયાોગ કરનાર લાોકાો 
કરતા જીવનની ગુણવત્ા સારી હાોય છો .

EI સોવાઅાો વધુ સારા પકરણામાો તરફ દાોરી જય 
છો કારણ કો  તોઅાો વ્યાપક સમથ્ષન પ્દાન કરો છો  
જોમાં સામોલ છો દવા, મનાોવૌજ્ાનનક ઉપચારાો જોમાં 
વાતચીત અનો સમજવાના અનુભવાો સામોલ છો 
(દા.ત., જ્ાનામિક વત્ષણુકલક્ી ઉપચાર અનો 
કાૌટંુબબક ઉપચાર), વ્યવસાયલક્ી મદદ (દા.ત., 
નાોકરી મોળવવા અનો જળવી રાખવા માટોની 
સહાય), અનો શારીકરક સ્ાસ્થ્ય સંબંવધત 
સમસ્ાઅાો અનો સામાન્ય સુખાકારી માટોની 
મદદ (દા.ત., અાહાર, વ્યાયામ, સાથીદારાો 
તરફથી સહાય, બહાર લીલાોતરીવાળી જગયાનું 
અોક્ોસ). ચાોક્ક્પણો, સાઇકાોબસસ માટોની 
મુખ્ય સારવારાો પૌકી અોક અોટલો દવા જ છો , પરંતુ 
સામાન્ય રીતો તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીઅો 
સંપૂણ્ષપણો દવા લોવી જ અોવું નથી, અનો અહીં 
અન્ય સારવારાો છો  તો પણ મદદરૂપ થાય છો – EI 
સોવાઅાો લાોકાોનો હાૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવાનું 
ટાળવા માંગો છો . વાસતવમાં, તોઅાો હાૉસ્પિટલ 
સારવારની જોઅાોનો જરૂર પડો છો  તોવા લાોકાોની 
સંખ્યામાં ઘટાડાો કરવા માટો જ રચાયોલ હતી. 

અમારી ‘સારવારાોની પસંદગીઅાો’ પુન્સતકા અનો 
વોબસાઇટ likemind.nhs.uk તમનો અા તમામ 
પ્કારની બાબતાો જો મદદરૂપ થઇ શકો  તો વવશો 
વધુ જણાવશો.

તમારા મમત્ર કો  સંબંધીના સંભાળ સંકલનકતા્ષ 
તોમનો સારવારાોની પસંદગી કરવા અનો તોની 
સાથો અનુકૂલન સાધવામાં મદદ કરી શકો  
છો  અનો તોઅાોની સાંસ્કૃ વતક, ધામમમિક અથવા 
અાધ્ાત્મિક માન્યતાઅાો અનો વ્યવહારાો સાથો 
અનુકૂળ થવામાં સહાય કરી શકો  છો .

શુ ંEarly Intervention સોવાઅાો 
કામ કરો છો?



જ્ારો લાોકાોનો માનબસક સ્ાસ્થ્ય સમસ્ાઅાો 
હાોય ત્ારો, પકરવાર અનો મમત્રાો તરફથી ખરોખર 
સારાો સામાનજક ટોકાો મળવાથી માોટાો ફરક પડો છો . 
અા સામાનજક સમથ્ષનથી લાોકાોનો વધુ ઝડપથી 
અનો સંપૂણ્ષપણો સાજ થવામાં મદદ મળો છો . જો 
મમત્રાો, પકરવાર અનો અારાોગય સોવાઅાો તોઅાોના 
મમત્ર અથવા સંબંધીની શું સહાય કરી શકશો 
તો વવશો સામાન્ય કરાર કરોલ હાોય તાો પણ તોમાં 
મદદરૂપ થાય છો . 

અોવી બાબતાો માટોના કોટલાક સૂચનાો કો  જો 
તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીનો સારં લાગો તો 
માટો મદદરૂપ થઈ શકો  છો  તોમાં અા બાબતાોનાો 
સમાવોશ છો :

• તમારા મમત્ર અથવા સંબંધી તમનો શું કહો વાનાો 
પ્યાસ કરી રહા છો  અનો શા માટો તોઅાો તોવું 
વવચારો છો  તો સાંભળવાનાો અનો સમજવાનાો 
પ્યાસ કરવાો.

• તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીનો તોઅાો જીવનમાં 
અગાઉ માણી ચૂકોલી બાબતાો પર પાછા 
અાવવા અથવા નવા શાોખ કોળવવા, સામાનજક 
પ્વકૃવત્અાો, કાોલોજ અભ્ાસક્રમાો અથવા 
નાોકરીની તકાો મોળવવા માટો પ્ાોત્સાકહત કરવા

• તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીની સ્તંત્રતાનો 
પ્ાોત્સાહન અાપવું 

• તમારા મમત્ર અથવા સંબંધી જીવનમાં જો 
કરવા માંગો છો  વવશો હકારામિક વવચારવું અનો તો 
બાબતાો વવશો અાશાવાદી રહો વું 

• શાંત રહો વું અનો તમારા માટો સમય કાઢવાો

• તોમની સાથોના તમારા સંબંધમાં ટકરાવ અનો 
તણાવ ટાળવાનાો પ્યાસ કરાો

• વાસતવવક હાોય તોવી અપો ક્ાઅાો રાખવી અનો 
તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીનો તોમની રીતો ઠીક 
થવા દાો

• તમારા મમત્ર અથવા સંબંધીનો રજૂ કરોલ જો 
સારવારાો છો  તોની પસંદગી અનો ઉપયાોગમાં 
સહાયતા કરવી 

મારા મમત્ર અથવા સંબધંીનો સાજા થવામાં 
મદદરૂપ થવા હંુ બીજંુ શંુ કરી શકંુ?



હંુ વધુ મારહતી કા ંમોળવી શકંુ?

અા હૉ ન્ડઅાઉટ (માકહતી પત્રક)માં રહો લ 
વવરયવસતુ “Early intervention in 
psychosis” અનો “Friends and family” 
પુન્સતકા પર અાધાકરત છો . તો EI સોવાઅાોનાો 
ઉપયાોગ કરનાર યુવાન લાોકાો (14-35 વયનાં)નાં 
પ્વતભાવનાં અાધારો વવકસાવવામાં અાવોલ છો . 

અા પુન્સતકાઅાો અનો અન્ય પુન્સતકાઅાોની 
નકલાો માટો, મદદ મોળવવા માટોની જગયાઅાો 
વવશોની માકહતી માટો અનો સમાન અનુભવાો 
ધરાવતા અન્ય લાોકાોનાં પ્વતભાવ અનો સલાહ 
સકહતની વધુ માકહતી માટો અમારી વોબસાઇટ, 
likemind.nhs.ukની મુલાકાત લાો. જો કો  
અનુવાદાો પકરપૂણ્ષ નથી, તમો ડાબી બાજુઅો 
“ભારા” વવભાગમાં તમારી ભારા પર ક્લિક કરીનો 
વોબસાઇટની સામગ્ી તમારી પાોતાની ભારામાં 
અનુવાકદત કરી શકશાો.



અા પસુ્તકા અંગોના ંપ્રત્તભાવ

કકૃ પા કરીનો નીચો અાપોલા પ્શાોનો પૂણ્ષ કરીનો તમનો તમારી મૂળ ભારામાં અા માકહતી મળવાથી કોટલું 
ઉપયાોગી થયું તો અમનો જણાવાો. તમારાો પ્વતભાવ અનામી રહો શો અનો તમારા માટો નવા અનો સારા 
સંસાધનાો વવકસાવવામાં અનો early intervention સોવાઅાોમાં સુધારાો કરવામાં અમનો મદદરૂપ થશો.

1. હંુ (કકૃ પા કરીનો વવકલ્પ 1 ફરતો વતુ્ષળ કરાો): 

a) Early intervention સોવાઅાોનાો ઉપયાોગ કરી રહો લ વ્યક્તિ

b) Early intervention સોવાઅાોનાો ઉપયાોગ કરી રહો લ કાોઇ વ્યક્તિનાં મમત્ર અથવા પકરવારના સદસ્

2. વય વર્ષ તરીકો :                   વર્ષ

3. નલંગ: પુરર / સ્તી / કંઇ ન કહો વાનું પસંદ કરવું / અન્ય (કકૃ પા કરી પિષ્ટ કરાો)

 

4. કકૃ પા કરીનો સૂચચત કરાો કો  તમારી માતકૃ ભારામાં લખાયોલ અા પુન્સતકા તમનો કોવી મદદરૂપ થાય છો તો 
નીચો અાપોલ નંબરાો પૌકી અોક પર વતુ્ષળ કરીનો 1 થી (બબલકુલ મદદરૂપ નથી) થી 5 (ખૂબ મદદરૂપ)નાં 
ક્રમાંકમાં દશા્ષવાો:

1 2 3 4 5

5. કકૃ પા કરી અહીં કાોઈપણ વધારાની કટપ્પણીઅાો લખાો, ઉદાહરણ તરીકો , તમનો કઈ માકહતી સાૌથી વધુ 
ઉપયાોગી લાગી અનો અા વવશો તમનો વધુ શું જણવાનું ગમશો:

અા પ્શાો પૂણ્ષ કરવા બદલ અાપનાો અાભાર. કકૃ પા કરી પુન્સતકાના અા વવભાગનો ફાડીનો EI સાફ 
સદસ્નો અા અાપશાો. તમનો પૂરં પાડવામાં અાવોલ સોમ્પ મારોલ અનો સરનામું લખોલ પરબબડીયાનાો 
ઉપયાોગ કરીનો અા અમનો પાછંુ પણ પાોસ કરી શકાો છાો.

કૃપા કરી અહીંથી ફાડી નાખાો


