িশশু িনরাপtা : আপনার িশশুর পিরচযর্া েক করেছ েসi িবষেয় সতকর্ থাkন
CHILD SAFETY: BE CAREFUL WHO CARES FOR YOUR CHILD
পিরচযর্াকারী বাছেত িগেয় বাবা-মা-রা eমন eকজনেক বাছেবন, যঁার :
•
•
•
•
•

িশশু o েছাট বাcােদর পিরচযর্া করেত যেথ aিভjাতা আেছ
aশাn, aিতিরk uেtিজত eবং knনরত িশশুেদর শাn কেরত পােরর মেতা ৈধযর্ o পিরণত বুিd আেছ
ei েবাধিট আেছ েয েছাট বাcােজর সবসমেয় েচােখ েচােখ রাখেত হয়
মানিসকতা eমন নয় েয িতিন িশশুেদরেক শািs িহসােব ঝঁ াকােনা, মারা, তােদরেক িচত্কার কের বকা, তােদর েহয়
করা aথবা তােদর খাবার আটেক রাখার মেতা কাজ করেবন
মদ বা মাদক েসবেনর সমসয্া েনi eবং িযিন ast সে রােখন না o তার সে িযিন িশশুেদর eমন সংসেগর্
আেনন না েযখােন মদ খাoয়া হয়, মাদক খাoয়া বা েবচা হয় aথবা ast রাখা হয়।

সmাবয্ পিরচযর্াকারীর বয্বহাের যিদ িনিmিলিখত িবষয়গুিল েদখা যায় তেব aবশয্i সতকর্ তা aবলmন করেবন :
• িশশুরা বায়না করেল, কঁ াদেল aথবা খারাপ আচরণ করেল েরেগ যাoয়া aথবা খুব েবিশ aৈধযর্ হেয় যাoয়া
• তােদর স ীেদর েkেt খুবi িহংসাtক eবং/aথবা aিতিরk িনয়ntণ করেত থাকা
• িশশুেদর শারীিরক aথবা মানিসন িনgহ করা
• মদ eবং মাদক, মািরজুয়ানা সহ, েসবন করা,
• eমন িকছু oষুধ েসবন করা, যার খারাপ পা র্ pিতিkয়া আেছ aথবা েযগুিল তঁ ােদর মেধয্ িঝমুিন আেন, aথবা
• aনয্ েকােনা কারেণ িঠক িনভর্ রেযাগয্ নন
যখন আপনার িশশু খুব কঁ ােদ, তখন েসিট আপনার কােছ যতi aসহয্ লাগুক না েকন, কখনi আপনার িশশুেক ঝঁ াকােবন
না। িশশুেদর ঝঁ াকােল তােদর মিsে রkkরণ হেত পাের, েযিট শুধমু াt েয িশশুেক আহত কের তাi নয় তােদর মৃতুয্র
কারণo হেত পাের। মাt কেয়ক েসেকেnর ঝঁ াkিনেত eকিট িশশুর মিsষaেকর kিত হেত পাের।
•
•
•
•
•
•

তাi কখনi আপনার িশশুেক ঝঁ াকােবন না
িনি ত করুন েয আপনার িশশুর িkেদ পায িন, aথবা েস িভেজ, ঠা া বা গরম নয়
চু িষকািঠ িদন
আপনার িশশুেক েকােল কের aথবা কয্ািরয়াের কের আপনার কাছাকািছ ধের, তার সে কথা বলুন aথবা তােক গান
েশানান
িবশaবs বnু , আtীয় aথবা pিতেবিশেক aথবা aনয্ েকােনা িব s বয্িkেক বলুন আপনার সে িকছু টা সময় aিতবািহত
করেত
যখন aনয্ সব িকছু বয্থর্ হয তখন আপনার শiশুেক িkেব রাখুন o িনি ত করুন েস িনরাপেদ আেছ। pিত পঁাচ িমিনট
নাগাদ েদেখ িনন েস িঠক আেছ িকনা। eকিট িশশু যিদ eক নাগােড় কঁ াদেত থােক তেব তা তােক থামােত িগেয় তার kিত
করেত েফলার েচেয় aেনক ভােলা।

সহায়তা সমূহ
•
•
•
•
•

েপেরn েহlলাiন-eর েফান নং 800-342-7472 aথবা ei oেয়বসাiটিটেত েযেত পােরন
www.preventchildabuseny.org
েসফ হরাiজন েডােমিsক ভােয়ােলn হটলাiন 800-621-HOPE (800-621-4673), িট-িড-িড (বিধরতাযুk বয্িkগণ)
866-604-5350
িনu iয়কর্ ফাunিলংস ফয্ািমিল kাiিসস েসnার-eর েফান নং 888-435-7553 aথবা ei oেয়বসাiটিটেত েযেত পােরন
www.nyfoundling.org/crisis-nursery
িডেpশন, মদ eবং মাদক সমসয্ায় েফান করেত পােরন 800-LifeNet-েক (800-543-3638 )
িশশুর pিত িনgহ o aবেহলার ঘটনা জানােত েফান কেরত পােরন 800-342-3720 নmের aথবা 311 নmের

