
আপনার শিশুকে 

ভালভাকে শুরু 
েরকে সাহায্য 

েরুন।

োর জীেন

শেোকির পয্যকেক্ষণ ও আশল্য ইন্ারকভনিন পশরকেো গ�াপনীয় 
এেং * আয় ও অশভোসন শথিশে শনশে্যকিকে,পশরোরেক�্যর জন্য 
শেনামকূল্যর।

শেোকির পয্যকেক্ষণ এেং আশল্য 
ইন্ারকভনিন সম্পকে্য  আকরা 
জাননু।
আপনার ডাক্াররর সরগে কথা বলনু, 311 এ েল েরুন 
এবং ববকারের পর্যরবক্ষণ ও আবল্য ইন্াররেনেন সম্পরক্য  
বিজ্াসা করুন অথবা nyc.gov/health/earlyint 
ওরেবসাইট দেখুন।

*রবে আপনার Medicaid সহ স্াস্থ্য ববমা থারক, তাহরল আপনার দকানও প্রতথ্যক্ষ খরচ ছাড়া এটি 
আপনার আবল্য ইন্াররেনেরনর পবররেবার খরচ প্রোরনর িনথ্য বথ্যবহৃত হরব।

বনউইেক্য  েহররর

শেোকির 
পয্যকেক্ষণ
বা ববকলাগে বেশু ও হামাগুঁবড় বেরত বেরখরছ এমন 
বেশুরের িনথ্য

শিশু  
গেমন 
আকে?

আমার



বেশু ও হামাগুঁবড় বেরত বেরখরছ এমন 
বেশুরা বববেন্ন োরব দেরখ এবং বড় 
হরে ওরে। দকারনা বেশুর কথা দেবররত 
দবররারত পারর। দকারনা বেশু তাড়াতাবড় 
হাুঁটা বেখরত পারর।

বপতামাতারেররক এইসব বেন্নতা বনরে 
দকারনা উরবেগ প্রকারের প্ররোিন দনই। 
বকন্তু বকছু বেশু শেোকির পয্যকেক্ষণ, 
দথরক উপকৃত হরত পারর, একটি দপ্রার্াম 
আপনার বেশু বকোরব দবরড় উেরছ 
এবং তাুঁরের কতটা অ্গবত হরছে  
তা দেখরত বডিাইন করা হরেরছ।

আপনার ডাক্ার, সমািকমমী ও দডরকোর দসন্ার আমারেররক আপনার 
সরগে দরাগাররাগ কররত বলরত পারর। এটি গরুত্বপূণ্য কারণ, গরবেণাে 
দেখা দগরছ দর রখন বেশুরা ববলববিত ববকারের িনথ্য সহােতা দপরেরছ, 
তার ফলাফল তত োরলা হওোর সম্াবনা ররেরছ।

যশি আপনার শিশুর েয়স 3 েেকরর েম হয় ও এই ধরকনর 
শেেয়গুকলা থােকল আপনার শিশু শেোি পয্যকেক্ষকণর গথকে 
সশুেধা গপকে পাকর:

বেশু তার িরমের 33 সপ্াহ আরগ িরমেরছ

10 বেরনর দবেী বেশুরক নবিাতক বনববড় পবরচর্যা দকর্রে  
রাখা হরেবছল

িরমের সমে ওিন 4 পাউরডের কম বছল

তার প্রধান পরীক্ষার ফলাফল খুব ঝুুঁ বকপূণ্য বছল

নবিাতরকর প্রাথবমক শ্রবণ পরীক্ষা করা হেবন বা উত্ীণ্য হেবন

গৃহহীনতা বা গৃহ-সবহংসতা বোরা ক্ষবত্স্ত হরেরছ

একিন বকরোরী মা হরল

আপবন বেশুর িমেপূব্য পবরচর্যা পানবন

আমরা আপনার সমসথ্যাগবল শুনব এবং আপনার বেশুর ববকাে ঠিক মরতা 
হরছে বকনা তা দখোল রাখার িনথ্য আপনার সরগে বনববড়োরব কাি করব।

আপনার বেশুর তৃতীে িমেবেরনর বকছু মাস আরগ পর্যন্ত, আপনার বেশু 
দকমন আরছ দস সবিরধে বকছু সহি প্রশ্ন আপনারক ডাকররারগ পাোব:

বেশু বক চাে তা আপনারক িানারত পারর বকনা

েরীর বকোরব নড়াচড়া কররছ

হাত ও আঙুল বকোরব বথ্যবহার কররছ 

বকোরব সমসথ্যার সমাধান কররছ

একা বা অনথ্যরের সরগে বকোরব দখলরছ

আমরা আপনার উত্র পর্যারলাচনা করব এবং আপনার বেশু দকমন 
উন্নবত কররছ তা আপনারক িানাব।

রবে আপনার বেশু সব ঠিকোক করর, তাহরল আমরা তার ববকাে 
পর্যরবক্ষণ কররত থাকব। রবে ফলাফরল দেখা রাে দর আপনার বেশুর 
ববকাে ববলরবির ঝুুঁ বক থাকরত পারর, তাহরল আপনার বেশুর িনথ্য দর 
পবররেবা প্ররোিন আমরা আবল্য ইন্াররেনেন মলূথ্যােরনর মাধথ্যরম তা 
দপরত আপনারক সাহারথ্য কররত পাবর।

আপনার বেশুর ববকাে সম্পরক্য  আপনার দকারনা প্রশ্ন থাকরল আপবন দর 
দকারনা সমরে আমারের কল কররত পাররন।


