
                                                                                                                                  
 
 
 
 
শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে, অথো অপ্রত্যক্ষভাবে সংোদ মাধ্যম অথো অন্যান্য মান্ুবের কবথাপকথন্ শিান্ার 
মাধ্যবমও দবু্যাগ এেং অন্যান্য আত্ঙ্কজন্ক ঘটন্াগুশির অশভজ্ঞত্া শপবত্ পাবর৷ দবু্যাগ এেং আত্ঙ্কজন্ক 
ঘটন্াগুশির প্রশত্ প্রত্যক্ষ এেং অপ্রত্যক্ষ উভয় প্রকার উন্মকু্তত্াই শিশুবদর শেমূঢ়, ভীত্ অথো অসরুশক্ষত্ 
অন্ুভে করার কারণ হবত্ পাবর৷ শিশুরা, কী ঘটবে এেং কী করবত্ হবে শসই সম্পবকয  পথশন্বদয বির জন্য 
েব াবদর মখুাবপক্ষী থাবক৷ নিচেরপ্রস্তাবগুনি আপিাচে, নিশুচেরচে আতঙ্কজিে ঘটিাগুনির সচে 
মানিচে নিচত সাহায্য েরার ক্ষেচে সহােে হচত পাচর: 
 

   শান্ত থাকুন এবং ভরসাদায়ী হন 

একটি আত্ঙ্কজন্ক এেং মান্শসক চাপ্কু্ত ঘটন্ার প্রশত্ আপন্ার প্রশত্শিয়াগুশি আপন্ার সন্তান্বদরবক 
প্রভাশেত্ কবর৷ ্শদ আপন্ার শিশুরা আপন্াবক উশিগ্ন এেং শচশন্তত্ হবত্ শদবখ, তাহলে তারা ভীত এবং 
অসুরক্ষিত ববাধ করলত পালর৷ আপক্ষি শান্ত বেলক এবং আপিার ক্ষিলের মািক্ষসক চাপ এবং উলেগ হ্রাস 
করার উপায়গুশির অন্ুসন্ধান্ কবর আপন্ার শিশুবদরবক সাহা্য করবত্ পাবরন্৷ এটি শিশুগুশিবক ভরসা 
শ্াগাবে এেং ত্াবদর শন্রাপদ অন্ুভে করাবে৷ ্শদ আপশন্ শেমূঢ় শোধ্ কবরন্, তাহলে সাহায্য চাি৷ 
সাহালয্যর েিয, আপক্ষি পক্ষরবার এবং বনু্ধলের একটি বিটওয়াকক  বযবহার করলত অেবা ততক্ষর করবত্ 
পাবরন্ অথো পশরবেোগুশির সবে সং্ুক্ত হবত্ (888-692-9355) NYC ওলয়ে (NYC Well) এ কে 
করলত পালরি৷ 
 

   জানুন কীভাবব নিশুরা মানসসক চাবের প্রসি প্রসিসিয়া ক্ষেখাে 

দবু্যাগ এেং অন্যান্য আত্ঙ্কজন্ক ঘটন্াগুশি শিশুবদর অন্ভুে শচন্তা এেং আচরণ প্রশিয়াবক প্রভাশেত্  
করবত্ পাবর, ক্ষবলশষভালব য্ক্ষে ঘটিাটি প্রতযিভালব আপিার ক্ষিলের পক্ষরবারটিলক এবং বগাষ্ঠীটিলক প্রভাক্ষবত 
কলর৷ এটি োিা গুরুত্বপূর্ক বয্ বয্লকালিা বয়লসর ক্ষশশুই বহুভালব েলুয্কাগ এবং আতঙ্কজন্ক ঘটন্াগুশির  
প্রশত্ প্রশত্শিয়া শদখাবত্ পাবর৷ অশত্শরক্তভাবে, ক্ষকছু প্রক্ষতক্ষিয়া ক্ষশশুটির বয়স এবং কী ঘটলছ বসই  
সম্পলকক  ববালধর উপর ক্ষিভক রশীেভালব তবক্ষচত্র্যপূর্ক হলত পালর৷ িীলচর তাক্ষেকাগুক্ষে হে একটি পেক্ষিলেক ক্ষশকা, 
তলব মলি রাখলবি বয্ শিশুরা তালের সমবয়সীলের মত একই প্রকাবর অথো শভন্নভাবে প্রশত্শিয়া  
শদখাবত্ পাবর৷ 
 

সকল বয়বসর নিশুচের ক্ষেবে সাধারণ প্রসিসিয়াগুসল 
• বযো এবং য্ন্ত্রর্ার ক্ষবষলয় অক্ষভলয্াগ করা, শ্মন্ প্রকৃত্পবক্ষ অসুস্থ িা হলয়ই, মাোর য্ন্ত্রর্া, বপট বযো 
এবং বলুক বযো 
• উলেগ, ভীক্ষত এবং েুুঃখ 
• খাওয়ার ইচ্ছায় পক্ষরবতক ি 
• ঘুলমর এবং েুুঃস্বপ্ন বেখার সমসযা  
• আচরলর্র বিলত্র্ হঠাৎ পক্ষরবতক ি 

 

প্রােনবেযািচের বেসী নিশুচের ক্ষেচে নিনেি ষ্ট প্রনতনিোগুনি 
• আঁকল়ে ধলর োকা, অন্ধকালর ভীক্ষত, একা ঘমুলত িা চাওয়া  
• আিমর্াত্মক আচরর্, বয্মি আঘাত করা, োক্ষে মারা এবং কাম াবন্া  
• ক্ষবছািায় প্রস্রাব করা, আঙুে বচাষা, বকাষ্ঠকাঠিিয 
• ক্ষবশ্বাস করা বয্ তারা এমি ক্ষকছু কলরলছ য্া েলুয্কালগর কারর্ ঘটিলয়লছ 

 

প্রাথসমক সবদযালবয়র বয়সী নিশুচের ক্ষেবে সনসদি ষ্ট প্রসিসিয়াগুসল     
• আঁকল়ে ধলর থাকা, অন্ধকালর ভীক্ষত  
• ক্ষবেযােয় এক্ষ়েলয় য্াওয়া অেবা ক্ষবেযােলয়র কােগুক্ষের বিলত্র্ সমসযা 
• সহপাঠীবদর সবে সমসযা  
 

প্রাে-ককবশার এবং ককবশার বয়স নিনেি ষ্ট প্রনতনিোগুনি 
• চক্ষরত্র্ বক্ষহভূক ত কাে করা: ক্ষবলরাহপরূ্ক অেবা আিমর্াত্মক আচরর্, ঝঁুক্ষক-বিওয়া বয্মি মােকরবয অেবা 
অযােলকাহলের বযবহার   
• স্বাভাশেক কা্যকিাপগুশির শথবক প্রত্যাহার এেং আগ্রহহাশন্ 
• োশ র এেং শেদযািবয়র সমসযাগুশি 
 
 
 

 
 

 
পশরচ্যাকারীবদর 
জন্য পরামিয 

 

 
 

 

এেটি েচুয্িাগ 
অথবা 

অিযািয 
আতঙ্কজিে 

ঘটিার 
অনিজ্ঞতা 

েরা, 
নিশুচের 

ক্ষেচে 
মািনসে 

োচপর হচত 
পাচর৷ 

 
 

এই ত্থযপত্রটি 
শিশুবদরবক 
আত্ঙ্কজন্ক 

ঘটন্াগুশির সবে 
মাশন্বয় উঠবত্ 
সাহা্য করার 
শক্ষবত্র সহায়ক 

হবত্ পাবর। পাবর৷ 
 

 
 
 

 

েচুয্িাগ এবং অিযািয আতঙ্কজিে ঘটিাগুনির 
সচে মানিচে নিচত নিশুগুনিচে সাহায্য েরা 

 
 

 

Bengali 



  

 

   নিশুচেরচে সময় সদন এবং িাবদর প্রশ্নগুসলর উত্তর সদন 
 

শিশুরা একটি আত্ঙ্কজন্ক ঘটন্ার পবর শেমূঢ় অন্ভুে করবত্ পাবর এেং ত্াবদর েহু প্রশ্ন থাকবত্ পাবর৷ 
ত্াবদর উবিগগুশির প্রশত্ ন্জর শদন্ এেং স্বীকার করুন্৷ ত্াবদর সবে শেশি সময় কাটান্৷ ত্াবদর 
প্রশ্নগুশির উত্তর শদন্ এেং শেেয়টি ত্াবদর শোঝার মত্ কবর েযাখযা করুন্৷ শিশুবদরবক ত্াবদর 
অন্ুভেগুশি প্রকাি করবত্ শদন্ এেং ত্াবদর শোঝান্ শ্ শসই প্রকার অন্ুভে থাকাটি স্বাভাশেক৷ ত্াবদর 
ভরসা শদওয়ার শচষ্টা করুন্ শ্ ্া করা হবে শসটি ত্াবদর শন্রাপদ রাখার জন্য৷   
 

   সংবাদ ক্ষশানা অথবা ক্ষদখা সীসমি করুন 
 

TV বত, সংবােপলত্র্ অেবা সামাক্ষেক মাধযমগুক্ষেলত একটি েলুয্কাগ অেবা অিযািয আতঙ্কেিক ঘটিাগুক্ষের 
সম্পলকক  সংবােগুক্ষে অক্ষতক্ষরক্ত বেখা অেবা বশািাও শিশুবদরবক উক্ষেগ্ন এবং ক্ষবমঢূ় করলত পালর৷ তালের 
সংবাে বেখার পক্ষরমার্ সীক্ষমত করার বচষ্টা করুি৷ য্খি তারা সংবােগুক্ষে বেলখ, তখি তাশদর সবে 
আপশন্ও শদখুন্ ্াবত্ কী ঘটবে শসই সম্পবকয  েযাখযা করবত্ পাবরন্৷ 
 

   েসরবাবরর রুটিনগুসল বজায় রাখুন এবং নমনীয় থাকুন 
 

রুটিন্গুশি আমাবদর একটি স্বাভাশেকত্া এেং শন্য়ন্ত্রবণর শোধ্ প্রদান্ কবর৷ পশরশচত্ রুটিন্গুশি ্থা সম্ভে 
েজায় রাখার শচষ্টা করুন্, এবং িমিীয় হি য্ালত আপশন্ পশরেশত্য ত্ পশরশিশত্গুশির সবে অভযস্ত হবত্ 
পাবরন্৷ এটি আপন্াবক এেং শিশুবদরবক মাশন্বয় শন্বত্ সাহা্য করবে৷ শচষ্টা করুন্:  
প্রাথশমক রুটিন্গুশি অন্সুরণ করবত্, বয্মি পক্ষরবালরর খাবার সময় এবং ঘমুলিার সমলয়র  
গল্প ইতযাক্ষে৷   
স্বািযকর রুটিন্গুশি েজায় রাখনু্ ্া শিশুবদর ভাবিাভাবে খাওয়া, পয্কাপ্ত ঘমু ক্ষিক্ষিত কলর এবং ক্ষকছু 
শারীক্ষরক ক্ষিয়াকোপ করুি৷  
প্রবয়াজন্ হবি, শিশুবদরবক আলো জ্বাো অবস্থায় ঘুমালত বেওয়া য্ক্ষে তারা রালত ভীত োলক অেবা 
য্ক্ষে প্রলয়ােি হয় সামক্ষয়কভালব অিয ঘলর ঘুমাবিাসহ, সামক্ষয়কভাবে শন্য়ম এেং প্রত্যািাগুশি  
শিশথি করুন্৷  

 

  সংযকু্ত থাকুন  
 
্শদ শকান্ও একটি ঘটন্ার কারবণ শিশুরা োশ বত্ থাবক, তাহলে তালের অিযািয পাক্ষরবাক্ষরক সেসয এবং 
বনু্ধলের সলে বয্াগালয্াগ রাখলত সাহায্য করুি৷ য্খি অিযািয মািষুলের সলে সামিা-সামক্ষি সািাৎ করা 
ক্ষিরাপে অেবা সম্ভে ন্া হয়, তখি ব াি করা, ইলমে বেখা এবং সামাক্ষেক মাধযলমর সাইটগুক্ষের মাধযলম 
বয্াগালয্াগ রাখা বয্াগালয্ালগর উত্তম উপায় হলত পালর৷  
 

  নিশুচেরচে সবজসিি করুন  
 

একটি ঘটন্ার পবর শ্বকাবন্া প্রকার পনু্গযঠন্মিূক প্রবচষ্টাগুশিবত্ শিশুবদরবক শন্্ুক্ত করুন্৷ একটি ন্তু্ন্ 
ভশেেযবত্র পশরকল্পন্া করা এেং গঠন্ করা আবরাগয িাভ করবত্ সাহা্য করবত্ পাবর৷ শিশুবদরবক ত্ারা 
করবত্ পাবর এমন্ কাজ শদন্, এবং তালের তারা করলত পালর এমি কােগুক্ষের উপর মলিালয্াগ ক্ষেলত 
শদন্৷ পাশরোশরক আপৎকািীন্ পশরশিশত্ সংিান্ত পশরকল্পন্াগুশির অন্িুীিন্ও ভশেেযবত্র দবু্যাগশভশত্তক 
উবিগ হ্রাস করবত্ পাবর৷ 
 

   জানুন কখন এবং ক্ষকাথায় সাহাবযযর জনয বলবি হবব  
 

্শদ শিশুবদর মাশন্বয় শন্বত্ অসুশেধ্া হয়, ত্াহবি পরামিয শদওয়া, দবু্যাবগর শক্ষবত্র হস্তবক্ষপ, সহকমীশভশত্তক 
সহায়ত্া এেং পশরচ্যার প্রশত্ উবেবখর মত্ পশরবেোগুশির সবে শ্াগাব্াবগর জন্য NYC Well এ শ ান্ 
করুন্৷ NYC Well হি শেন্ামবূিযর, শগাপন্ীয় এেং 200 ভাোয় অন্েুাদসহ ইংবরশজ, স্প্যাশন্ি অথো 
মযান্ডাশরন্/চীন্া ভাোয় 24/7 উপিব্ধ৷ কথা েিুন্: 888-692-9355. চযাট করুন্: nyc.gov/nycwell. 

 

 

 

আপশন্ একা ন্ন্৷ 

সাহা্য উপিব্ধ! 

 

 

 

েথা বিুি: 
888-692-9355 

 

 

েযাট েরুি:  
nyc.gov/nycwell 
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