
প্রারম্ভিক  
সহরায়তরা 
  গুরুত্বপরূ্ণ।

যম্ি আপনরার মনন হয় যয আপনরার ম্িশুর ম্িকরানির 
ম্িলম্ব হনছে িরা ম্িকলরাঙ্গতরা আনে, তরাহনল সহরায়তরা 
উপলব্ধ।

আম্ল্ণ ইন্রারনেনিন সম্পনক্ণ  আনররা জরাননু।
আপনার ডাক্াররর সরগে কথা বলনু, 311 এ কল করুন এবং আরললি ইন্াররেনশন 
সম্পরকলি  রিজ্াসা করুন অথবা nyc.gov/health/earlyint দেখুন।

আম্ল্ণ ইন্রারনেনিন মনতরা পম্রনেিরা য�রাপনীয়, যবেছেরামলূক এিং পম্রিরারিন�্ণর জন্য 
ম্িনরামনূল্য,* আয়, অম্েিরাসন, ম্িমরা ম্থিম্ত ম্নম্ি্ণনিনে।

*যরে আপনার স্াস্থ্য রবমা থারক, Medicaid সহ, তাহরল এটি আপনার দকানও প্রতথ্যক্ষ খরচ ছাড়াই আরললি ইন্াররেনশরনর 
পরররেবার খরচ প্রোরনর িনথ্য বথ্যবহৃত হরব। 

এমন রশশু ও হামাগুঁরড় রেরত রশরখরছ এমন 
রশশুরের িনথ্য রনউইয়কলি  শহররর আরললি 
ইন্াররেনশন দপ্রাগ্াম

রনউইয়কলি  শহররর

আম্ল্ণ 
ইন্রারনেনিন  
দপ্রাগ্াম



যত তরাড়রাতরাম্ড় ি্যিথিরা 
যননিন তত েরাল

যম্ি আপনরার 3 িেনরর কম িয়সী ম্িশু থরানক, আপনরার মনন হনছে 
যয তরার ম্িকরাি ম্িলম্ম্বত িরা যস ম্িকলরাঙ্গ তরাহনল আম্ল্ণ ইন্রারনেনিন 
যপ্রাগ্রাম সহরায়তরা করনত পরানর।

প্রথরম আমরা আরললি ইন্াররেনশন প্রররিয়ার সহায়তার িনথ্য একিন পরররেবা 
সমন্বয়কারী রনরয়ািন করব।

আপনার রশশুর রবকাশ রবলরবিত রকনা বা তারক আরললি ইন্াররেনশন দপ্রাগ্ারম দনওয়া 
যারব রকনা তা িানরত আমরা তার উপর নির রাখব।

যরে আপনার রশশু আরললি ইন্াররেনশন দপ্রাগ্ারমর দযাগথ্য হয় তাহরল আপনার রশশুরক 
সহায়তা করার িনথ্য একটি রবরশে দপ্রাগ্াম ততরর কররত আমরা আপনার সরগে কাি 
করব। 

রকোরব আপনার রশশুরক সহায়তা কররবন দসই রবেরয় সহায়তা করার িনথ্য আরললি 
ইন্াররেনশন দথরারপস্ট ও রশক্ষকরা আপনার সরগে, আপনার রশশুর সরগে ও আপনার 
পররবাররর সরগে আপনার বারড়রত, দড দকয়ার দসন্ার বা আপনার রশশুর 
দেখারশানাকারী বথ্যরক্র সরগে সময় কাটারবন। 

সবরচরয় োরলা ফল দপরত আপনার পররবাররর প্ররতরেরনর রুটিন বথ্যবহার করর 
আপনার রশশুরক সহায়তা করার আমরা আপনারক বাস্তব সম্মত পরামশলি দেব এবং 
উপায় বরল দেব।

যখন আপনার রশশু তার রতন বছররর িন্মরেরন আরললি ইন্াররেনশন ছাড়ার িনথ্য 
প্রস্তুত হরব, তখন আমরা পরররেবা খুুঁরি দপরত আপনারক একটি রূপান্তর পররকল্পনা 
ততরী কররত সাহাযথ্য করব যা আপনার ও আপনার রশশুর িনথ্য যথাযথ।

আম্ল্ণ ইন্রারনেনিন যপ্রাগ্রাম আপনরানক আপনরার প্ম্তটি পিনষেনপ 
সহরায়তরা করনি!

রশশু ও হামাগুঁরড় রেরত রশরখরছ এমন রশশুরের দশখা ও রবকাশ রেন্ন রকরমর। দকারনা রশশু 
দেরীরত কথা কথা বলা রশখরত পারর। অনথ্য দকারনা রশশু দেরররত আরগই হাটা রশরখ দযরত 
পারর।

আপনার হয়রতা উরবেগ থাকরত পারর দয আপনার রশশু বা আপরন পররচযলিা কররছন এমন 
রশশুর কথা বলরত, বসরত, োুঁড়ারত, হামাগুঁরড় রেরত, হাুঁটরত, দখরত, দখলরত বা রেক বঝুরত 
সমসথ্যা হরছে। 

হরত পারর আপনার রশশুর িন্ম সমরয়র আরগ হরয়রছ বা খুব দছাট। হয়রতা বা আপনার বা 
অনথ্যানথ্যরের প্ররত দস কম আগ্হ দেখায়। হরত পারর ডাক্ার আপনারক বরলরছন দয আপনার 
রশশুর ডাউন রসরড্াম, দসররব্াল পালরস, অটিিম বা একটি রবকাশগত প্ররতবন্ধকতা আরছ।

যখন ম্িশুররা ম্িলম্ম্বত ম্িকরাি ও প্ম্তিন্ধকতরার যষেনরে প্রারম্ভিক সহরায়তরা পরায়, 
তখন তরানির পরূ্ণ সভিরািনরায় যপৌেরািরার সভিরািনরা যিিী থরানক। আপনরার ম্িশু 
যরানত একটি খুি সনু্দর জীিন শুরু করনত পরানর তরা ম্নম্চিত করনত আম্ল্ণ 
ইন্রারনেনিন যপ্রাগ্রাম কমমীিৃন্দ উপম্থিত।


