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અસામાન્ય અને દુઃખદાયી અનુભવ�ો
સમજવા બાબત

Early Intervention સવ
ે ાઓ�� શું છે?
તે શું કરે છે?

અસામાન્ય દુઃખદાયી અનુભવ�ોમાં સમાવેશ થાય
છે એ�વી બાબત�ો જેમકે પેરન�ોઇઆ� કે એ�વ�ો ડર
કે ક�ોઇ તમાર�ો પીછ�ો કરી રહ્યું છે અથવા તમને
નુકસાન પહોંચાડશે, અન્ય વિચિત્ર અથવા
નિરાશાજનક વિચાર�ો આ�વવા, અથવા એ�વી
બાબત�ો જોવી, સાંભળવી, ગંધ આ�વવી અથવા
સ્વાદ આ�વવ�ો જે બીજા લ�ોક�ોને ન આ�વે.

Early intervention (EI) સેવાઓ�� ખાસ કરીને
રચાયેલ છે જેથી તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીને
તેઓ��ના અસામાન્ય દુઃખદાયી અનુભવ�ોમાંથી
સાજા થવા અને તેનું સંચાલન કરવા માટે
મદદરૂપ થઈ શકે , જેથી તેઓ��ને વધુ સાકારાત્મક
લાગણી થઈ શકે , પ�ોતાના જીવનમાં આ�ગળ
વધી શકે અને થાય તેની સંભાવના ઘટાડી
શકાય.

લ�ોક�ોને અસામાન્ય દુઃખદાયી અનુભવ�ો
પુષ્કળ માત્રામાં ભિન્ન કારણ�ોસર થઈ શકે .
આ� અનુભવ�ોને આ�ધ્યાત્મિક અનુભવ�ો સાથે
સાંકળી શકાય. આ�વું ત્યારે પણ થઈ શકે જ્યારે
ં �ો નહીં, ડ્રગ લેતા
તમે લાંબા સમય સુધી ઊઘ
હ�ો, વાઇથી પીડાતા હ�ો અથવા પુષ્કળ તાણ કે
આ�ઘાત ભ�ોગવતા હ�ો.
આ�વા અનુભવ�ો બહુ સામાન્ય છે . તે ક�ોઇપણ
વ્યક્તિની કિશ�ોરવસ્થામાં અથવા 20માં વર્ષની
વયના દાયકાના પૂર્વાર્ધમાં શરૂ થઈ શકે જોકે
કે ટલાક લ�ોક�ોમાં આ� ઘણા સમય બાદ પણ થઈ
શકે .
જ્યારે આ�વા અનુભવ�ો બિહામણા હ�ોય અને
ક�ોઇના જીવન પર અત્યંત અસર કરે ત્યારે તેને
સાયક�ોસિસ (psychosis) થરીકે ઓ��ળખાય
છે , પરં તુ બીજા લ�ોક�ો આ� અનુભવ�ોને સામાન્ય
અસ્વસ્થતાઓ��ના વિસ્તરણ તરીકે જ જોતા હ�ોય
છે . સાયક�ોસિસ (psychosis) ત�ો માત્ર તે શબ્દ
છે જે અનુભવ�ોનું વર્ણન કરે છે .

એ� સમયે આ� બિહામણું લાગી શકે જ્યારે તમારા
મિત્ર કે સંબંધી ડરી ગયા હ�ોય પણ તેઓ�� સાજા
થઈ શકે છે , જીવન જીવી શકે છે , સારી રીતે
ન�ોકરી કરી શકે છે સંબંધ�ો અને પરિવારને
જાળવી શકે છે .
અસામાન્ય રીતે દુઃખદાયી અનુભવ�ોના બે મુખ્ય
તબક્કાઓ�� હ�ોય છે . તીવ્ર તબક્કામાં તમારા મિત્ર
કે સંબંધી પેરન�ોઇઆ� અનુભવી શકે , વસ્તુઓ��
જોઇ કે સાંભળી શકે , ઉંધા ચત્તા વિચાર�ો આ�વી
શકે પરં તુ પછી તેઓ�� સાજા થવાનું શરૂ કરે .
સાજા થવાના તબક્કામાં તમારા મિત્ર કે સંબંધીને
એ�ક સમાન માન્યતાઓ�� અને અનુભવ�ો થઈ શકે
પરં તુ તેનાથીઊછી પરે શાની થાય અને તેમને
ઓ��છી અસર કરે .
ત્યાર બાદ તમે શું કર�ો તે જ મહત્ત્વનું છે ! જો
તમને લાગે કે તમારા મિત્ર કે સંબંધીને આ�વા
અનુભવ�ો થયા છે ત�ો early intervention
સેવાઓ�� સાથે કાર્ય કરવું તે તમારા મિત્ર
કે સંબંધીને આ�વા અનુભવ�ોમાંથી બહાર
નીકળવામાં મદદરૂપ થવાનું મહત્ત્વનું પગલું
પુરવાર થશે.
પુરાવા સૂચવે છે કે તમારા મિત્ર કે સંબંધી જે
મદદ આ�વા અનુભવ�ોવાળા અગત્યના પ્રારં ભિક
મહિનાઓ��માં અને વર્ષોમાં મેળવશે તે વિશિષ્ટરૂપે
મહત્ત્વપૂર્ણ છે .

EI સેવાઓ�� માનસિક અને શારીરિક આ�ર�ોગ્યના
તમામ પાસાઓ�� પર ધ્યાન કે ન્દ્રિત કરે છે અને
ઘણી બધી અલગ અલગ રીતે કાર્ય કરે છે :
તબીબી, માનસિક, સામાજિક અને ભ�ૌતિક,
કામકાજમાં મદદરૂપ થવું, શાળાના કે ક�ોલેજના,
મિત્રો અને પરિવાર, સંબંધ�ો, આ�વાસ, નાણા,
ડ્રગ્સ, મદ્યપાન અને આ�ર�ોગ્ય. તેન�ો હે તુ ઉપય�ોગી
સારવાર અને વ્યાપક સર્વાંગી સહાયતા પૂરી
પાડવાન�ો છે જે તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીની
આ�ધ્યાત્મિક, ધાર્મિ ક, સાંસ્કૃતિક અથવા
પારિવારિક પૃષ્ઠભૂ સાથે પણ બંધ બેસે છે .
EI સર્વાંગી કાર્ય કરતી હ�ોવાને કારણે એ�વા ઘણાં
અલગ અલગ પ્રકારના લ�ોક�ો છે જેઓ�� સેવામાં
કાર્ય કરે છે . તેઓ��ને આ�વા અનુભવ�ો ધરાવતા
લ�ોક�ો સાથે કાર્ય કરવાન�ો અનુભવ છે . આ�
લ�ોક�ોમાં સામેલ છે કાળજી લેતા સંકલનકર્તાઓ��,
સાયકિએ�ટ્રિસ્ટો, સાયક�ોલ�ોજિસ્ટો, ફાર્મસિસ્ટો,
નર્સો, ઓ��ક્યુપેશનલ થેરપીસ્ટો, સામાજિક
કાર્યકર�ો, અને સપ�ોર્ટ ટાઇમ તથા રિકવરી
કાર્યકર�ો. તમે આ� વિશિષ્ટ લ�ોક�ો વિશે વધુ
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EI સેવાઓ�� ત્રણ વર્ષ સુધી સહાયતા પ્રદાન
કરે છે , પછી ભલેને થ�ોડા અઠવાડિયામાં જ
સમસ્યાઓ�� સારી થઈ જતી હ�ોય. આ� એ�ટલા માટે
છે કે ઘણાએ� લ�ોક�ો આ� અસામાન્ય દુ:ખદાયી
અનુભવ�ો સાથે લાંબા સમય સુધી સંઘર્ષ કરી
શકે છે . તમારા મિત્ર કે સંબંધીને સાજા થવાની
શ્રેષ્ઠ તક આ�પવા માટે ય�ોગ્ય સહાયતા મેળવવી
ખરે ખર અગત્યની છે .

Early Intervention સેવાઓ�� મિત્રો અને
પરિવાર સાથે કે વી રીતે કાર્ય કરે છે?
EI સેવાઓ�� સામાન્યપણે પરિવાર અને મિત્રો
સાથે કાર્ય કરે છે જેથી તેઓ�� તમને પણ
સહાયતા કરી શકે . આ� એ�ટલા માટે છે કારણ કે
તેઓ�� સમજે છે કે માનસિક પીડાના આ� સમયે
પરિવારના સદસ્ય અથવા મિત્રને સહાયતા
કરવી તે મુશ્કેલ છે , જ્યારે તમે પણ સંઘર્ષ કરી
રહ્યા હ�ોવ. તે એ�ટલા માટે પણ છે કે જો તેઓ��ના
પરિવાર અને મિત્રો સહાયતા કરવા માટે તેમની
આ�સપાસ હ�ોય ત�ો ક�ોઇપણ માનસિક પીડામાંથી
લ�ોક�ોની સાજા થવાની સંભાવના વધુ ઝડપી
થાય છે .

જો તમારા મિત્ર અથવા સંબંધી તમારી સાથે
માહિતી શેર કરવાથી ખુશ છે ત�ો EI સેવા પણ આ�
કરી શકે છે :

• તમારા મિત્ર અથવા સંબંધી જે વિશિષ્ટ
સમસ્યાઓ��ન�ો અનુભવ કરી રહ્યા છે તે વિશે
અને મદદ કરવા માટે તેઓ�� જે વિશેષ સહાયતા
અને સારવાર�ો આ�પી રહ્યા છે તે વિશે તમારી
સાથે વાતચીત કરશે.
• તમને કાળજી ય�ોજના અને મિટિંગ�ોની

સમીક્ષા માટે આ�મંત્રણ આ�પે છે
તમારે EI સેવા પાસે આ� બાબત�ોની અપેક્ષા
રાખવી જોઇએ�:

• તમારી સાથે માનસિક સ્વાસ્થ્ય, EI સેવાની

ભૂમિકા, લ�ોક�ો જેઓ�� તમને પ્રદાન કરાતી સેવા
અને સારવાર�ો સાથે કાર્ય કરે છે તેઓ�� અંગે
તમારી સાથે વાતચીત કરે .

• તમારી ચિંતાઓ�� સાંભળે અને તમે જે કરી
શક�ો તે બાબત�ો વિશે તમારી સાથે વાતચીત કરે
જે તમને મદદરૂપ થઇ શકે છે .
• સંબંધી અથવા મિત્ર તરીકે ની તમારી
ભૂમિકામાં તમને સહાયતા કરે છે . આ�માં ફ�ોનથી
તમારી સાથે વાતચીત કરવી, તમને મળવું,
કાળજીપ્રદાતાઓ��ના સમૂહમાં તમને આ�મંત્રિત
કરવા અથવા તમારી પ�ોતાની જરૂરિયાત�ો મુજબ
તમને સહાયતા કરવાની કાળજીપ્રદાતાઓ��ની
આ�કારણી તમને પ્રદાન કરવાનું સામેલ છે .

• જ્યાં જરૂર છે ત્યાં પારિવારિક હસ્તક્ષેપ પ્રદાન

કરે છે અને તે મદદરૂપ થઇ શકે છે .

દરે ક વ્યક્તિ સંસ્કૃતિ, લિંગ, ધર્મ, નૃવંશીયતા,
લૈંગિકતા અને અન્ય ઘણી રીતે ભિન્ન છે .
માનસિક આ�ર�ોગ્ય સેવાઓ��ન�ો ઉપય�ોગ કરતા
ઘણા બધા લ�ોક�ો જણાવે છે કે તેઓ��ને પ�ોતાના
માનસિક આ�ર�ોગ્ય પ્રશ્નોનાં સંચાલન માટે ધર્મ
અથવા આ�ધ્યાત્મિકતા મદદરૂપ થાય છે - પરં તુ
કે ટલીક વખત તેઓ��ના આ�ર�ોગ્ય સંભાળ
વ્યવસાયિક�ો સાથે આ� વિશે વાત કરવાનું
તેઓ��ને મુશ્કેલ લાગે છે .
તમે શ�ોધી શક�ો છ�ો કે તમારા મિત્ર અથવા
સંબંધીના અનુભવ�ો ક્યાંથી આ�વે છે અને
તેમન�ો સામન�ો કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત�ો વિશે જુદા
જુદા લ�ોક�ોના જુદા જુદા અભિપ્રાય�ો હ�ોય છે .
ઉદાહરણ તરીકે , તમે, તમારા સંબંધી અથવા
ધાર્મિ ક આ�ગેવાન તેઓ��ના અનુભવ�ોને

આ�ધ્યાત્મિક રૂપે જોઇ શકે છે , અને તેઓ�� વિચારે
છે કે તેમાંથી ઉભરવા માટે પ્રાર્થના અથવા
પરિવારન�ો ટેક�ો શ્રેષ્ઠ માર્ગ હ�ોઇ શકે , જ્યારે
સાઇકાયટ્રિસ્ટ (મન�ોચિકિત્સક) દવાની ભલામણ
કરી શકે છે .
તમે તે પણ અનુભવી શક�ો છ�ો કે કે ટલીક વખત
આ�પેલ સલાહ તમારા પ�ોતાના વ્યક્તિગત મૂલ્યો
સાથે વિર�ોધાભાસી જણાય છે . ઉદાહરણ તરીકે ,
ક�ોઇ વાર તમને એ�વું લાગે કે તમારા મિત્ર અથવા
સંબંધી સાથે તેમના પર નજર રહે તે માટે તમામ
સમયે સાથે રહે વું શ્રેષ્ઠ છે અને તેથી ખાતરી
રહે કે તેઓ�� સલામત છે , જો કે , NHS ટીમ એ�વી
સલાહ આ�પી શકે કે તમારા સંબંધી વધુ સ્વતંત્ર
બની શકે છે .
જો તમને આ�પવામાં આ�વેલ ક�ોઇપણ માહિતીથી
તમે મૂંઝવણમાં હ�ોવ અથવા જો તમે અથવા
તમારા મિત્ર કે સંબંધીને સાંસ્કૃતિક કે ધાર્મિ ક
ચિંતાઓ�� હ�ોય ત�ો તમારે તમારા મિત્ર અથવા
સંબંધીના સંભાળ સંકલનકર્તા સાથે વાત
કરવી. તમારા મિત્ર કે સંબંધીના સંભાળ
સંકલનકર્તાને તમારા સાંસ્કૃતિક અથવા
આ�ધ્યાત્મિક પૃષ્ઠભૂ વિશે, કે તમારા મિત્ર અથવા
સંબંધી વિશે બધી જાણકારી ન હ�ોય શકે ,
પરં તુ તેઓ�� તમારા મંતવ્યો અથવા તમારા મિત્ર
કે સંબંધીના મંતવ્યોને સાંભળવા, સમજવા
અને તેન�ો આ�દર કરવાનું ઉદ્દે શ્ય રાખશે. તેઓ��
તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીને સ�ૌથી મદદગાર
સારવાર�ો શ�ોધવામાં મદદરૂપ થશે અને વિશિષ્ટ
પરિસ્થિતિમાં તેઓ��નાં અભિગમન�ો સ્વીકાર
કરશે. તમે તેમને પૂછી શક�ો છ�ો કે તમારા મિત્ર

અથવા સંબંધીની સહાયતા કરવામાં કે વી રીતે
તેઓ�� આ�ધ્યાત્મિક માન્યતાઓ��નાં પાસા અથવા
ધાર્મિ ક/આ�ધ્યાત્મિક વર્તુળ�ોનાં લ�ોક�ોન�ો સમાવેશ
કરી શકશે.
NHS ટીમ ભાષા અંતરાય�ો સાથે કાર્ય કરવાન�ો
પણ પ્રયાસ કરશે અને જો તમને લાગે કે
આ�નાથી મદદ મળી શકે એ�મ છે ત�ો દુભાષિયાને
સામેલ કરી શકે . EI સેવાઓ�� દરે કની ગ�ોપનીયાને
માન આ�પશે અને જ્યારે તેઓ�� તમારા દ્વારા
અથવા તમારા મિત્ર કે સંબંધી દ્વારા કહે વામાં
આ�વે છે તે બધી વસ્તુઓ��ને ગ�ોપનીય રાખશે. EI
સેવા તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીને મદદરૂપ થવા
પર ધ્યાન કે ન્દ્રિત કરશે. કે ટલીક વખત, તેઓ��ને
એ�વી વસ્તુઓ�� ખાનગી રાખવાની કહે વામાં આ�વે
છે જે વ્યક્તિ અથવા તેઓ��ના પરિવાર શેર કરવા
માંગતા ન હ�ોય અથવા ક્યારે ક તેઓ��ને કહે વામાં
આ�વે છે કે પરિવાર અથવા મિત્રો સાથે બિલકુલ
વાત કરવી નહીં, પરં તુ EI સેવાઓ�� સામાન્ય પણે
કહે શે કે વ્યક્તિની સહાયતા માટે મિત્રો અને
સંબંધીઓ��ન�ો કે વી રીતે સમાવેશ કરવ�ો.

શું Early Intervention સેવાઓ��
કામ કરે છે?
સંશ�ોધન દર્શાવે છે કે EI સેવાઓ�� અસામાન્ય
અને દુ:ખદાયી અનુભવ�ો ઘટાડવામાં સારી રીતે
સક્ષમ છે , અને આ� અનુભવ�ોને પાછા થતા
ર�ોકવામાં માનક કમ્યુનિટી આ�ર�ોગ્ય સેવાઓ��
કરતા સારી છે .
EI સેવાઓ��ન�ો ઉપય�ોગ કરનાર લ�ોક�ો વધુ
વ્યસ્ત અને સંતુષ્ટ રહે છે અને વધુ પરં પરાગત
કમ્યુનિટી સેવાઓ��ન�ો ઉપય�ોગ કરનાર લ�ોક�ો
કરતા જીવનની ગુણવત્તા સારી હ�ોય છે .
EI સેવાઓ�� વધુ સારા પરિણામ�ો તરફ દ�ોરી જાય
છે કારણ કે તેઓ�� વ્યાપક સમર્થન પ્રદાન કરે છે
જેમાં સામેલ છે દવા, મન�ોવૈજ્ઞાનિક ઉપચાર�ો જેમાં
વાતચીત અને સમજવાના અનુભવ�ો સામેલ છે
(દા.ત., જ્ઞાનાત્મક વર્તણુકલક્ષી ઉપચાર અને
ક�ૌટં ુ બિક ઉપચાર), વ્યવસાયલક્ષી મદદ (દા.ત.,
ન�ોકરી મેળવવા અને જાળવી રાખવા માટેની
સહાય), અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત
સમસ્યાઓ�� અને સામાન્ય સુખાકારી માટેની
મદદ (દા.ત., આ�હાર, વ્યાયામ, સાથીદાર�ો
તરફથી સહાય, બહાર લીલ�ોતરીવાળી જગ્યાનું
એ�ક્સેસ). ચ�ોક્ક્સપણે, સાઇક�ોસિસ માટેની
મુખ્ય સારવાર�ો પૈકી એ�ક એ�ટલે દવા જ છે , પરં તુ
સામાન્ય રીતે તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીએ�
સંપૂર્ણપણે દવા લેવી જ એ�વું નથી, અને અહીં
અન્ય સારવાર�ો છે તે પણ મદદરૂપ થાય છે – EI
સેવાઓ�� લ�ોક�ોને હ�ૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવાનું
ટાળવા માંગે છે . વાસ્તવમાં, તેઓ�� હ�ૉસ્પિટલ
સારવારની જેઓ��ને જરૂર પડે છે તેવા લ�ોક�ોની
સંખ્યામાં ઘટાડ�ો કરવા માટે જ રચાયેલ હતી.

અમારી ‘સારવાર�ોની પસંદગીઓ��’ પુસ્તિકા અને
વેબસાઇટ likemind.nhs.uk તમને આ� તમામ
પ્રકારની બાબત�ો જે મદદરૂપ થઇ શકે તે વિશે
વધુ જણાવશે.
તમારા મિત્ર કે સંબંધીના સંભાળ સંકલનકર્તા
તેમને સારવાર�ોની પસંદગી કરવા અને તેની
સાથે અનુકૂલન સાધવામાં મદદ કરી શકે
છે અને તેઓ��ની સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિ ક અથવા
આ�ધ્યાત્મિક માન્યતાઓ�� અને વ્યવહાર�ો સાથે
અનુકૂળ થવામાં સહાય કરી શકે છે .

મારા મિત્ર અથવા સંબધ
ં ીને સાજા થવામાં
મદદરૂપ થવા હં ુ બીજું શું કરી શકં ુ ?
જ્યારે લ�ોક�ોને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ��
હ�ોય ત્યારે , પરિવાર અને મિત્રો તરફથી ખરે ખર
સાર�ો સામાજિક ટેક�ો મળવાથી મ�ોટ�ો ફરક પડે છે .
આ� સામાજિક સમર્થનથી લ�ોક�ોને વધુ ઝડપથી
અને સંપૂર્ણપણે સાજા થવામાં મદદ મળે છે . જો
મિત્રો, પરિવાર અને આ�ર�ોગ્ય સેવાઓ�� તેઓ��ના
મિત્ર અથવા સંબંધીની શું સહાય કરી શકશે
તે વિશે સામાન્ય કરાર કરે લ હ�ોય ત�ો પણ તેમાં
મદદરૂપ થાય છે .
એ�વી બાબત�ો માટેના કે ટલાક સૂચન�ો કે જે
તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીને સારું લાગે તે
માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે તેમાં આ� બાબત�ોન�ો
સમાવેશ છે :

• તમારા મિત્ર અથવા સંબંધી તમને શું કહે વાન�ો
પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને શા માટે તેઓ�� તેવું
વિચારે છે તે સાંભળવાન�ો અને સમજવાન�ો
પ્રયાસ કરવ�ો.

• તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીને તેઓ�� જીવનમાં
અગાઉ માણી ચૂકેલી બાબત�ો પર પાછા
આ�વવા અથવા નવા શ�ોખ કે ળવવા, સામાજિક
પ્રવૃત્તિઓ��, ક�ોલેજ અભ્યાસક્રમ�ો અથવા
ન�ોકરીની તક�ો મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા
• તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીની સ્વતંત્રતાને

પ્રોત્સાહન આ�પવું

• તમારા મિત્ર અથવા સંબંધી જીવનમાં જે

કરવા માંગે છે વિશે હકારાત્મક વિચારવું અને તે
બાબત�ો વિશે આ�શાવાદી રહે વું

• શાંત રહે વું અને તમારા માટે સમય કાઢવ�ો
• તેમની સાથેના તમારા સંબંધમાં ટકરાવ અને

તણાવ ટાળવાન�ો પ્રયાસ કર�ો

• વાસ્તવિક હ�ોય તેવી અપેક્ષાઓ�� રાખવી અને
તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીને તેમની રીતે ઠીક
થવા દ�ો

• તમારા મિત્ર અથવા સંબંધીને રજૂ કરેલ જે
સારવાર�ો છે તેની પસંદગી અને ઉપય�ોગમાં
સહાયતા કરવી

હં ુ વધુ માહિતી ક્યાં મળ
ે વી શકં ુ ?
આ� હૅ ન્ડઆ�ઉટ (માહિતી પત્રક)માં રહે લ
વિષયવસ્તુ “Early intervention in
psychosis” અને “Friends and family”
પુસ્તિકા પર આ�ધારિત છે . તે EI સેવાઓ��ન�ો
ઉપય�ોગ કરનાર યુવાન લ�ોક�ો (14-35 વયનાં)નાં
પ્રતિભાવનાં આ�ધારે વિકસાવવામાં આ�વેલ છે .
આ� પુસ્તિકાઓ�� અને અન્ય પુસ્તિકાઓ��ની
નકલ�ો માટે, મદદ મેળવવા માટેની જગ્યાઓ��
વિશેની માહિતી માટે અને સમાન અનુભવ�ો
ધરાવતા અન્ય લ�ોક�ોનાં પ્રતિભાવ અને સલાહ
સહિતની વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટ,
likemind.nhs.ukની મુલાકાત લ�ો. જો કે
અનુવાદ�ો પરિપૂર્ણ નથી, તમે ડાબી બાજુએ�
“ભાષા” વિભાગમાં તમારી ભાષા પર ક્લિક કરીને
વેબસાઇટની સામગ્રી તમારી પ�ોતાની ભાષામાં
અનુવાદિત કરી શકશ�ો.

આ� પુસ્તિકા અંગન
ે ાં પ્રતિભાવ
કૃપા કરી અહીંથી ફાડી નાખ�ો
કૃપા કરીને નીચે આ�પેલા પ્રશ્નોને પૂર્ણ કરીને તમને તમારી મૂળ ભાષામાં આ� માહિતી મળવાથી કે ટલું
ઉપય�ોગી થયું તે અમને જણાવ�ો. તમાર�ો પ્રતિભાવ અનામી રહે શે અને તમારા માટે નવા અને સારા
સંસાધન�ો વિકસાવવામાં અને early intervention સેવાઓ��માં સુધાર�ો કરવામાં અમને મદદરૂપ થશે.
1. હં ુ (કૃપા કરીને વિકલ્પ 1 ફરતે વર્તુળ કર�ો):
a) Early intervention સેવાઓ��ન�ો ઉપય�ોગ કરી રહે લ વ્યક્તિ
b) Early intervention સેવાઓ��ન�ો ઉપય�ોગ કરી રહે લ ક�ોઇ વ્યક્તિનાં મિત્ર અથવા પરિવારના સદસ્ય
2. વય વર્ષ તરીકે :

વર્ષ

3. લિંગ: પુરુષ / સ્ત્રી / કં ઇ ન કહે વાનું પસંદ કરવું / અન્ય (કૃપા કરી સ્પષ્ટ કર�ો)

4. કૃપા કરીને સૂચિત કર�ો કે તમારી માતૃ ભાષામાં લખાયેલ આ� પુસ્તિકા તમને કે વી મદદરૂપ થાય છે તે
નીચે આ�પેલ નંબર�ો પૈકી એ�ક પર વર્તુળ કરીને 1 થી (બિલકુલ મદદરૂપ નથી) થી 5 (ખૂબ મદદરૂપ)નાં
ક્રમાંકમાં દર્શાવ�ો:
1

2

3

4

5

5. કૃપા કરી અહીં ક�ોઈપણ વધારાની ટિપ્પણીઓ�� લખ�ો, ઉદાહરણ તરીકે , તમને કઈ માહિતી સ�ૌથી વધુ
ઉપય�ોગી લાગી અને આ� વિશે તમને વધુ શું જાણવાનું ગમશે:

આ� પ્રશ્નો પૂર્ણ કરવા બદલ આ�પન�ો આ�ભાર. કૃપા કરી પુસ્તિકાના આ� વિભાગને ફાડીને EI સ્ટાફ
સદસ્યને આ� આ�પશ�ો. તમને પૂરું પાડવામાં આ�વેલ સ્ટેમ્પ મારે લ અને સરનામું લખેલ પરબિડીયાન�ો
ઉપય�ોગ કરીને આ� અમને પાછંુ પણ પ�ોસ્ટ કરી શક�ો છ�ો.

