
শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগময়
❑❑ সােলীল ভাখে হাখস, নেখশষ কখে মানুষ দেখে
❑❑ মানুখষে সখগি দেলখে ভাখলাোখস এেং দেলা থানমখি দেওিা হখল কান্া শুরু কেখে 

পাখে
❑❑ নকছু নাোচাো এেং মুখেে অগিভনগি নকল কেখে পাখে, খ�মন হাসা ো ভুরু দকাঁচকাখনা

ভাষা/ব�াগাব�াগ
❑❑ আখধা আখধা কথা েলখে শুরু কখে
❑❑ অগিভনগি কখে আখধা আখধা কথা েলখে শুরু কখে এেং দশানা শখদেে নকল কখে
❑❑ নেখে দপখল, ে্যথা হখল ো ক্ান্ত দোধ কেখল অন্য ভাখে কাঁখে

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান)
❑❑ দস েুনশখে েখিখছ না দুঃে পাখচ্ ো আপনাখক োনাি
❑❑ ভাখলাোসাি সাো দেি
❑❑ এক হাে নেখি দেলনা ধেখে চাি
❑❑ হাে এেং দচাে একসখগি নমনলখি ে্যেহাে কখে, খ�মন দকাখনা দেলনা দেো এেং োে 

নেখক হাে োোখনা
❑❑ একনেক দথখক অন্যনেখক নাোচাো কো নেননস দচাে নেখি অনুসের কখে
❑❑ কাছ দথখক মুখেে নেখক োকাি
❑❑ দূে দথখক পনেনচে মানুষ এেং নেননস নচখন দনি

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ মাথা কাখো সাহা�্য না ননখিই দসাো ভাখে োেখে পাখে
❑❑ পা শক্ত মাটিখে থাকখল দেলখে দচষ্া কখে
❑❑ হিখো এপাশ ওপাশ হখে পােখে
❑❑ দেলনা ধেখে পােখে এেং দসটি ননখি দেলখে পােখে এেং দোলাখনা দেলনাখে দলখে 

পােখে
❑❑ মুখে হাে দেখে
❑❑ দপখট ভে নেখি থাকাে সমখি, কনুই প�্ণন্ত দেলখে দচষ্া কেখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 4 মাস
আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

4 মাখসে দশখষ আপনাে োচ্া কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌঁখছখছ এেং এেন কী আশা োেখে পাখেন দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ দকাখনা নকছু নাোচাো কেখল দসই নেখক োকাি না

❑❑ মানুষ দেখে হাখস না

❑❑ মাথা দসাো োেখে পােখছ না

❑❑ মুে নেখি আওিাে কখে না

❑❑ দকাখনা নকছু ননখি মুখে দেি না

❑❑ পা শক্ত মাটিখে থাকখলও পা নেখি দেলখে দচষ্া কখে না

❑❑ দকাখনা একটি দচাে ো উভি দচােই সমস্ নেখক দ�াোখে সমস্যা হখচ্

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

আপনার রশশুর মব্যে এই সমস্ত রেষয় বিখা বগবল 
শুরুবেই আপনার রশশুর ডাক্াবরর সবগে কো েবল 
প্রবয়ািনীয় েযেেস্া রনন:

Centers for Disease Control and Prevention, Learn the Signs (খোগ ননিন্ত্রর এেং ননোমি দকন্দ্র, লক্র 
েুঝখে পাো) এে েেে দথখক নেষিেস্তু দেওিা হখিখছ। শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে দপ্রাগ্াম (Act Early Program)। 
আখো নেস্ানেে ভাখে োনখে www.cdc.gov/ActEarly দেেুন।

নেকাখশে নেষখি আখো দেনশ কখে োনখে nyc.gov দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান করুন


