सञ्चारको प्राथमिकताको मिमि

कार् र्सन्ु र्े िा सन्ु र्िा कमिर्ाई हुर्े सम्िन्िी जार्कारी - कोरोर्ाभाइरस
 न्यू ह्याम्पशायर राज्य (State of New Hampshire)
https://www.nh.gov/covid19/
 COVID-19 िारे प्रश्नहरू छर््?
फोर् गर्ुहोस्: 2-1-1 फोर्: 1-866-444-4211 TTY: 603-634-3388
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पाठ/

शीर्मि

लेखर्

 कार् र्सुन्र्े र सुन्र्िा कमिर्ाई हुर्े सम्िन्ििा न्यू ह्याम्पशायर कायुक्रि
https://www.education.nh.gov/who-we-are/deputy- commissioner/bureau-ofvocational-rehabilitation/program-for- the-deaf-and-hard-of-hearing
ओठ पठर्

मििारीको रोकथाि
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मचमकत्सा सहायता प्राप्त गर्ुहोस्
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सहायि सुन्र्े यन्त्र
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इशाराहरू

पखमर्ु
होस ्

रोक्र्ु
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स ् प्रदायििा लाचग सझ
स्वास््य
ु ावहरू
कुनै पनन व्यनिको ध्यानाकर्षण गनषहु ोस् र आँखा निलाउनहु ोस् आफ्नो अनरु ोध
दोहोर्याउनहु ोस्, पनु : व्यि गनषहु ोस् र लेख्नहु ोस् िाननसहरूलाई छुनअ
ु नि अनरु ोध गनषहु ोस्
कुनै व्यक्तिलाई छुनअ
ु क्ति सोध्नहु ोस् र/वा संकेत गनुहोस्।
व्यनिलाई उनीहरूको सञ्चारको प्राथनिकताको निनध सोध्नहु ोस्
निरािीसँग अन्तरनिया गने िाननसहरूको सङ्् ख्या कि गनषहु ोस्
सुनाइ उपकरण/कक्लीअर इम्प्लान्टहरूले सुन्निा सुधानष गनष सक्छ तर व्यनिले अझै पनन सहायक सुन्ने यन्रिाट
लाभ प्राप्त गनष सक्नहु ुन्छ र तपाईलें भन्नभु एको सिै कुरा िझ्ु न सक्नहु ुन्न भनी थाहा पाउनहु ोस्।

अस्पताल

तपाई ं कस्तो िहसस
ु गर्ुहुन्छ?

तपाईलाई
ं कमहलेदेमि लक्षणहरू देमिएको मथयो?
मर्र्ेट
घण्टा
ददर्

र्दहर्ा
दुिाइ छै र्

हलुका दुिाइ

िध्यि दुिाइ

गम्भीर दुिाइ

अमत गम्भीर
दुिाइ

िराि सम्भामित
दुिाइ

?

हप्ता
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परीक्षण, इमतहास र लक्षणहरू
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आउर्े

लाग्र्े

श्वासप्रश्वासर्ा िर्ी हुर्े
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क्तिउँसो

उपचार र स्याहार

घााँटी दख्
ु र्े

चिकित्सा िर्मिारी

चिकित्सिलाई सम्पिम
गर्ुमहोस ्

एम्बुलेन्स

अस्पताल

?
?

टाउिो दख
ु ाइ

र्ास्ि लगाउर्ुहोस ्

झाडापखाला
लाग्र्े

चिकित्सा परीक्षण

अजक्सजर्

पररवारलाई सम्पिम

अपोइन्टर्ेन्ट

इन्हे लर

और्चध

?

120
80

रक्तिाप

वान्ता गर्े

र्ट
ु ु सम्बन्धी रोग

यात्रा इततहास

बबरार्ी पररवारिो सदस्य

गर्ुमहोस ्

घरर्ा बस्र्ुहोस ्

हात सफा गरे िो दटस्यु
फाल्र्ुहोस ्

कार् र्सुन्र्े तथा सुन्र्िा कमिर्ाई हुर्े सम्िन्ििा िासाचुसेट्स आयोगद्वारा मिकास गररएको
यो उपकरणका के ही तत्िहरू Wisconsin Council on Disabilities द्वारा अनुिनतिा प्रयोग गररएको नथयो।
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