
শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ েেখেে এেং েনু্খেে নকল কখে
❑❑ না েলখেই েনু্খেে প্রনে ভাখলাোসা দেোি
❑❑ দেলাি অংশগ্হর কখে
❑❑ কাঁেখে থাকা দকাখনা েনু্খেে নেষখি সহানুভূনে দেোি
❑❑ “আমাে” এেং “োে” েলখে কী দোঝাি ো েুঝখে দশখে
❑❑ নেনভন্ ধেখনে আখেগ লক্্য কো �াি
❑❑ মা ো োোে দথখক সহখেই আলাো থাকখে পাখে
❑❑ ননিনমে ভাখে কো নেষখিে নকছু েেখল দগখল নেেক্ত দোধ কেখে পাখে
❑❑ ননখে ননখেই োমাকাপে পখে এেং দোখল

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ 2 ো 3 ধাখপে ননখে্ণ শ পালন কেখে পাখে
❑❑ অনে পনেনচে নেননখসে নাম েলখে পাখে
❑❑ “মখধ্য,” “উপখে” এেং “নীখচ” এে মখো শদেগুনলে অথ্ণ দোখঝ
❑❑ নাম, েিস এেং নলগি েখল
❑❑ দকাখনা েনু্ে নাম েখল
❑❑ “আনম” “আমো” এেং “েুনম” এেং নকছু েহুেচন (গানেগুনল, কুকুেগুনল, নেোলগুনল) 

শদে েখল
❑❑ অনধকাংশ দক্খত্র অপনেনচে মানুখষে সখগি প�্ণাপ্ত কথা েখল
❑❑ 2 দথখক 3 োখক্যে মখো লম্া কখথাপকথন চালাখে পাখে

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ দোোম, নলভাে এেং অেস্ান পনেেে্ণ নশীল অংশগুনল নেখি দেলনা ে্যেহাে কেখে 

পাখে
❑❑ পুেুল, েন্তু এেং মানুষেনখক ননখি নমনছনমনছ দেলা দেখল
❑❑ 3 ো 4 টুকখো ননখি ধাঁধা কেখে পাখে
❑❑ “দই” েলখে কী দোঝাি ো েুঝখে পাখে
❑❑ দপনসিল ো েনঙন দপনসিল নেখি দকাখনা েৃখত্তে নকল কেখে পাখে
❑❑ এক এক কখে েইখিে পাো ওল্াখে পাখে
❑❑ 6 এে দেনশ ব্লক নেখি টাওিাে োনাি
❑❑ পাখত্রে ঢাকনা আটকাি এেং দোখল ো েেোে হােল দ�াোি

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ দেখি চেখে পাখে
❑❑ সহখেই দেৌোখে পাখে
❑❑ নেন চাকাে সাইখকল (োইক) চালাখে পাখে
❑❑ প্রনে ধাখপ এক পা দেখল নসঁনে দেখি উেখে এেং নামখে পাখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 3 েছর
আপনাে োচ্া কীভাখে দেখল, খশখে, কথা েখল এেং ে্যেহাে কখে ো আপনাে োচ্াে েে হখি ওোে নেক দথখক গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে দেি। অনধকাংশ 
নশশু এক নননে্ণ ষ্ েিস পাে কোে পখেই নেকাখশে ধাপগুনল েি কেখে থাখক।

আপনাে োচ্া নেন েছখেে মখধ্য কেটা দেখে উখেখছ ো দেেুন। এটি ননখেে সখগি কখে ননখি �ান এেং প্রনে সাক্াখেই আপনাে নশশুে ডাক্তাখেে 
সখগি আপনাে নশশু দেখে ওোে দকান প�্ণাখি দপৌখঁছখছ এেং এেন কী প্রে্যাশা কো �াি দসই ননখি কথা েখল ননন।

❑❑ প্রািই পখে �াি ো নসঁনে চেখে অসুনেধাি পখে

❑❑ আখোল-োখোল েকা ো কথা প্রাি েুঝখে পাো �াি না

❑❑ সহে সেল দেলনা ননখিও দেলখে পাখে না (খ�মন দপগ দোড্ণ , সহে ধাঁধা, টানন্ণং 

হ্যান্ডল)

❑❑ োক্য েলখে পাখে না

❑❑ সহে সেল আখেশও েুঝখে পাখে না

❑❑ নমনছনমনছ দেলা দেখল না

❑❑ অন্য োচ্াখেে সখগি ো দেলনা ননখি দেলখে চাি না

❑❑ দচাখে দচাে োখে না

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত সম্ােযে লক্ণ বিখবে বপবল, আপনাে োচ্াে ডাক্তাে 
ো নাস্ণখক েলুন এেং অল্প েিস্ক োচ্াখেে দেওিা পনেখষোে নেষখি েেোেেে োখেন 
এমন আপনাে স্ানীি পােনলক সু্কখলে কারুে সখগি কথা েলুন। আখো োনখে, nyc.gov 
দেেুন এেং “Child Development” অনুসন্ান 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


