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नम�े! मी एक मूल आहे. 

मी कुटंुबाचा एक भाग आहे

आिण मा�ासारखी कुटंुबे

जगात सव�त्र आहेत. माझी

आई �णते की मला

�व�स्थत िदसत नाही, मला

थोडे फार ऐकू येते, आिण

कुठलीही व�ू मुठीत

पकडणं मला खूपच कठीण

वाटते... आिण:

श्रवण यंत्र लावलेले लहान मुल
आई�ा मांडीवर आहे आिण
दोघे एकमेकां कडे बघून हसत

आहेत

मा�ाकडे बघा !
मीसु�ा इथे आहे

एक मूल, एक माणूस ... अगदी तु�ासारखा

मा�ा अपंग�ाकडे बघू नका, मा�ाकडे बघा

मलाही �ावलंबी आिण�तंत्र �ायचे आहे

मला कदािचत िशक�ासाठी वेळ लागेलआिण माझी एक िविश�

प�तआहे

पण प्र�ेक िदवसागिणक मी अिधक िशकेन

चला आपण एकत्र काम क�या, मा�ाबरोबर या

आिण मा�ाम�े असणाऱ्या �मता समजून घेऊया...



मी कौटंुिबक काया�त सामील �ायला इ�ुक

आहे. मी देखील बरीच मदत क� शकतो. 

मला इतर मुलांबरोबर एकत्र राहायला

आवडते. मला कौटंुिबक समारंभ आिण

स्थािनक सण आवडतात. मी पंप चालवून

पाणी भ� शकतो. आजोबानी �ां�ा

सायकलवर बांधले�ा बा�ेटम�े बसून मी

िफ� शकतो. मी तुम�ाबरोबर बऱ्याच

गो�ी क� शकतो!

मुलगी आिण प्रौढ दोघे एकत्र
िविहरीचे पाणी काढताना

मी मा�ा कुटंुबात आिण मा�ा समाजात सहभागी होऊ
शकतो!



मला मा�ा घरातील आिण आसपास�ा गो�ीसंह

खेळायला आवडते. कृपया माझािह हात पोहोचेल अशा

िठकाणी खेळणी ठेवा. मला िवशेषत: इतर मुलांसोबत

खेळायला आवडते. जे�ा माझे भाऊ व बहीण

जवळपास खेळतात ते�ा मला हे आवडते आिण मला

�ां�ात सामील �ायला आवडते.

मी खेळू शकतो!

च�ा लावलेले लहान मुल मो�ा टब म�े
बसून एक खुळखुळा हातात ध�न वाजवत

आहे.

एक मुलगा आिण मुलगी
एकमेकांचे हात ध�न
हॉप�ॉच खेळत आहेत.



मला तुम�ाशी संवाद

साधायचा आहे. हे

मा�ासाठी खूप मह�ाचे

आहे - जसं तुम�ासाठी. 

मा�ाशी बोला, संपका�त

राहा, खेळा आिण माझी

प्रितिक्रया बघा. माझी भाषा

िशक�ाचा प्रय� करा, मी

तुमची भाषा िशक�ाचा प्रय�

करीत आहे. चला एकत्र मजा

क�या!

मी नेहमीच िशकत असतो ...जरी ते लहान

टप्�ात असले तरीही. जे�ा मी गो�ीनंा �श�

क� शकतो ते�ा �ा कशा वापराय�ा हे मला

समजतं. मला �त: �न गो�ी कर�ासाठी

भरपूर सराव आिण भरपूर वेळ लागतो. मी

दररोज अनुसरण क� शकतो असा िनयिमत

िदनक्रम न�ी क�न आपण मला िशक�ास

मदत क� शकता. आिण इतर मुलांप्रमाणेच, 

होय, मी देखील शाळेत जाऊ शकतो!

�श� क�न पालक आिण मूल संभाषण करतात. पालक जिमनीवर बसलेली आहे आिण मूल ित�ा
पायांवर उताणं झोपलेला आहे व �ाला पालका�ा पायाचा आधार आहे. पालक आिण मूल

एकमेकांसोबत हाताने टा�ा वाजवत आहेत.

मुल आिण आजी
जिमनीवर समोर
पालेभा�ांचे ताट
घेऊन बसले
आहेत. भाजी
बनिव�ाक�रता
ते एकत्र पानांचे
देठ मोडत
आहेत. 

मी संवाद साधू
शकतो!

मी िशकू शकतो!



मी सव� मुलांप्रमाणे आनंद आिण श�ता, आिण खोडकरपणा आिण ��ांनी प�रपूण� आहे. आपण मला

बघू शकता का? मी येथे आहे, आप�ा समाजात, आप�ा शेजारी. मी एक मुल आहे जो पे्रम, आदर

आिण समावेिशत हो�ाची वाट बघतोय आिण �ाक�रता इ�ुक आहे. आपण माझे कौतुक केले आिण

मला प्रो�ािहत केले तर समाजातील इतरही तेच करतील! एकदा मा�ासारखं मूल होतं. ती मोठी झाली

आिण ती हेलन केलर नावाची एक प्रिस� �ी झाली, आिण ती �णाली, “एकटेच आपण इतके थोडे

क� शकतो; एकत्र आपण बरेच काही क� शकतो. ” मा�ाकडे खूप ��े आहेत- ती पूण� कर�ात

तु�ी मला मदत कराल का?

मा�ासह, प्र�ेक मुलास पे्रम आिण काळजी आव�क

आहे! मला �� करणं अवघड आहे, परंतु मी

तुम�ावर खूप पे्रम करतो. आिण आपण मा�ावर पे्रम

करता आिण माझी काळजी करता हे मला दश�वणं

आव�कआहे. मला तुमचे पे्रम जाणवते.

मा�ावर पे्रम करणे खूप सोपे आहे…आिण
मी देखील तुम�ावर पे्रम करतो

ल�ात ठेवा: मी
एक मूल आहे -
एक मौ�वान
भेट

भाऊआिण
बहीण

एकमेकांना िमठी
मा�न हसत
आहेत.

विडलांनी बाळाला
जवळ धरले आहे
व मुला�ा गालाचा
मुका घेत आहेत.
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