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সহবযাগী প্রযড়ুতির নিভরোইসগুর�রো নশশু ও হরোমরোগুুঁনি নিরে নশরেরে এমি নশশুরর আন�্ক ইন্রোেরভিশি প্রোগ্রোরম পে�রে, নশেরে  

ও অি্যরিে সরগে নমশরে সরোহরোয্য ররে। নিভরোইসগুর�রো সহজ বরো জটি� হরে পরোরে। এগুর�রো হ�:

ররোরি পশরোিরোে যন্ত্র (পহয়রোনেং এইি)

নশশুরর রথরো ব�রে ও বঝুরে সরোহরোয্যররোেী সেঞ্রোমসমহূ 

পয সব নশশুরিে পিেরে সমস্যরো েরোরিে জি্য আর�রো ও শব্দ সহ পে�িরো 

উদ্ীপিরো সংক্রোন্ত নব�ম্ব আরে এমি নশশুরিে জি্য নবরশষ পট্রো�রোে, স্্যরোন্রোে, ওয়রোররোে ও ধিবু্কন্ধিী

নবরশষ চরোমচ ও ররোপ যরো আপিরোে নশশুে ্নেনিরিে ররোয্কর�রোরপ সরোহরোয্য রেরে পরোরে

আবরা জােবত, আড়ললি ইন্ারবভেশে নেরাড়িবটের সবগে কো বলুে।
যনি আপনি ও আপিরোে আন�্ক ইন্রোেরভিশি পথেরোনপস্ সম্মে হি পয, আপিরোে নশশু ও পনেবরোরেে ব্যবহরোরেে পষেররে সহরযরোগী ্যুনতিে নিভরোইসটি 
যথরোযথ হরে পরোরে, পসরষেররে:

আপিরোে ন�নেে অিমুনে নিরয় আপিরোে আন�্ক ইন্রোেরভিশি টিরমে এরজি সিস্য ্নেটি নিভরোইরসে জি্য প্সনক্পশি পপরে আপিরোে 
পরোনেবরোনের িরোতিরোরেে সরগে পযরোগরোরযরোগ রেরবি।

আপিরোে টিম েেি অিরুেরোধটি জমরো পিরবি।

আন�্ক ইন্রোেরভিশি রমমী অিরুেরোধটি অিরুমরোিি রেরোে পে, এরজি নবরক্েরো আপিরোে নশশুে জি্য ্রয়রোজিীয় সঠির নিভরোইসটি চয়ি 
রেরোে জি্য আপিরোে ও আপিরোে পথেরোনপরস্ে সরগে ররোজ রেরবি এবং পযমি ্রয়রোজি হরব পসেরম ভরোরব �রোনগরয় পিরবি।

পযই আপনি নিভরোইসটি পপরয় যরোরবি, নবরক্েরো ও আপিরোে আন�্ক ইন্রোেরভিশি পথেরোনপস্ নরভরোরব এটিরর নিেরোপরি ব্যবহরোে রেরে  
হয় েরো আপিরোরর নশনেরয় পিরবি।

সহবযাগী প্রযড়ুতি: 
আপিরোে নশশুরর নশেরে ও পে�রে 
সরোহরোয্য ররে এমি সেঞ্রোমসমহূ

আিোর ড়শশুর জে্য নকােটা সববেবক ভাবলা তা  
জােবতখঁুবজ নিবত সরঞ্াম ব্যবহার কবর নেখুে।

নরেু নিভরোইস েুব জটি� হরে পরোরে, নরন্তু পবশীেভরোগ পষেররে আপিরোে নশশুে জি্য সবরথরর ভরো� 
নিভরোইসটি হরে পরোরে েুবই সরোধরোেি, পযমি পমরোটরো হরোে� যুতিএরটি চরোমচ।

United Cerebral Palsy of New York City TRAID Center আপিরোরর 
নবিরোমরূ�্য নবনভন্ন সহরযরোগী ্যুনতি নিভরোইস সম্পরর্ক  জরোিরে সরোহরোয্য রেরে পরোরেি। 
এমিনরনি আপিরোে নশশু বরো হরোমরোগুুঁনি নিরে জরোিরো নশশুে জি্য ব্যবহরোে ররে পিেরোে জি্য 
এে মরধ্য নরেু নরেু আইরটম ধরোে পিওয়রো যরোয়। আপিরোে পথেরোনপরস্ে সরগে বরো আপনি নিরজ 
শহরজবুড় োকা TRAID নসন্াবর 718-436-7979 েম্ববর ন�াে কবর  
711 এক্সবটেশে নেবে নযাগাবযাগ করবত িাবরে, অেবা আিোর  
প্রবোজেীেতা ও ড়িভাইসগুবলা সম্পবকলি  জােবত অ্যািবিাবেন্বমন্  
ড়েবত techworks@ucpnyc.org এ পযরোগরোরযরোগ রেরে পরোরেি ।
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