দূ র থেকে শিক্ষায় ভাক া আচরকে উদ্বু দ্ধোরী সহায়তা

পশরবার ও তত্ত্বাবধানোরীকদর জনয শনকদেিনা

থেক্ষাপট/উকেিয
থে সময় COVID-19-এর োরকে শিক্ষােেীরা দূ র থেকে শিক্ষায় শনকয়াশজত োেকব, এই শনকদেিনা শনশদেষ্টভাকব শুধু থসই সমকয়র জনয। দূ র
থেকে শিক্ষার সময় বাশিকত সমসযাবহু আচরে শনয়ন্ত্রকের জনয ভাক া আচরকে উদ্বু দ্ধোরী সহায়তা অবযাহত রাখার বযাপাকর বহু
শপতামাতা সহায়তা োমনা েকরকেন। এই ডেুকমকে থে শনকদেিনা েদান েরা হকয়কে, তার ক্ষয হক া শপতামাতা ও
তত্ত্বাবধানোরীকদরকে এেশট ফ েসূ , শনরাপদ, এবং সু স্থ পশরকবি ততশরকত সহায়তা েরা ো শিক্ষােেী ও তত্ত্বাবধানোরীর দ্বারা বযবস্থাপনা
েরা সম্ভব।
দূ র থেকে শিক্ষার সময় বাশিকত ভাক া আচরকে উদ্বু দ্ধোরী সহায়তাদান
এসব পশরবতেন েীভাকব COVID-19 সম্পকেে ভীশত এবং/অেবা দু ভোবনা, পশরবাকরর সদসযকদর স্বাস্থয ও সু স্থতা, এবং আমাকদর সে
েমেসূশচকত উকেখকোগ্য পশরবতেনসহ আমাকদর শিক্ষােেীকদর শিক্ষার উপর েভাব রাখকব, শপতামাতা ও তত্ত্বাবধানোরী শহকসকব আমাকদরকে
অবিযই থসসব শবকবচনা েরকত হকব। আমরা সহকজই আমাকদর শনকজকদর জীবকন পশরবতেনসমূ কহর জনয আচ্ছন্ন হকয় থেকত এবং
আমাকদর থেক কমকয়কদর শিক্ষা বযবস্থাপনা ও সহায়তাদাকন উকেখকোগ্য সমসযা থমাোকব া েরকত পাশর। আমাকদর থেক কমকয়কদর এবং
আপনাকদর শিক্ষে, পযারােকফিনযা , এবং শরক কটড সাশভেস েদানোরী শহকসকব আমরা োরা শমশ তভাকব আপনাকদর থেক কমকয়কদর
শিক্ষায় সহায়তাদাকনর জনয োজ েশর, তাকদর েশত তধেেযিী ও সহাসহানু ভূশতিী হকবন।
থেক কমকয়রা সিরীকর েখন স্কুক আকস, তখন সংগ্ৃ হীত তকেযর শভশিকত আপনার সন্তাকনর থোকনা আচরেগ্ত হস্তকক্ষপ পশরেল্পনা
(Behavior Intervention Plan, BIP) োেকত পাকর। পশরবারসমূ হকে শিক্ষেকদর োে থেকে তাকদর থেক কমকয়কদর BIP থজকন
থনওয়া উশচত, েশদ তারা এসব তেয ইকতামকধয না থপকয় োকেন। এটা স্মরে রাখা গুরত্বপূ েে থে, বাশিকত থেক কমকয়রা থে সমসযাপূ েে
আচরে েকর, স্কু থেকে বাশির শিক্ষে পশরকবকির শবিা পশরবতেকনর োরকে থসটা হয়কতা স্কুক র আচরে থেকে একেবাকর শভন্ন হকত
পাকর। আপনার সন্তাকনর থ খাপিায় সহায়তা শদকত, IEP-এর ক্ষয বাস্তবায়ন থজারদার েরকত, এবং সমসযাপূ েে আচরে থমাোকব ায়
সহায়তা শদকত আপনাকে স্কু শটকমর সাকে োজ েরা অবযাহত রাখকত হকব। এ ডেুকমকে থেসব সহায়তার বেেনা থদওয়া হকয়কে,
থসগুক া থেকে উপেৃত হকত আপনার সন্তাকনর থোকনা BIP োেকত হকব না।
এেশট দ গ্ত েশিয়া: স্কু ও পশরবার েীভাকব সংেু ক্ত োেকব
আপনার সন্তাকনর বতেমান শিক্ষেমণ্ড ী, পযারােকফিনযা এবং/অেবা শরক টড সাশভেস েদানোরীকদর োে থেকে েোেে সহায়তা শনন।
শিক্ষে ও পযারােকফিনযা গ্ে আপনার ও আপনার সন্তাকনর সাে থফাকন এবং/অেবা শভশডও েনফাকরকে থোগ্াকোগ্ েরকত পাকরন।
বাশিকত থোনটা ভাক া হকচ্ছ, এবং থোনটা হকত পাকর দূ র থেকে শিক্ষার েভাব পিকে, থসগুক াসহ বাশির োতযশহে েমেসূশচ ও োঠাকমা
সম্পকেে স্কু স্টাফকে অবশহত েরুন।. এসব আ াপ-আক াচনায় থ খাপিায় আপনার সন্তাকনর অভযাস, অগ্রশবকবচয েমেসূশচ, ভাক া াগ্া
না- াগ্া, পািাপাশি থোন্ সহায়তাগুক া স্কুক ভাক া োজ েকরকে, থসসব শনকয় েশ্ন েরুন। অনু রূপ সহায়তা ও হস্তকক্ষপ েীভাকব
পাশিকত বাস্তবায়ন েরা োয়, আপনার সন্তাকনর শিক্ষে এবং অেবা পযারােকফিনযা কে তা শনকয় েশ্ন েরুন। বাশিকত সন্তাকনর অগ্রগ্শত
সম্পকেে সন্তাকনর শিক্ষেকদর অবশহত েরার জনয থোগ্াকোকগ্র শনয়শমত সময়সূ শচ শঠে েরুন।
দূ র থেকে শিক্ষার সময় ভাক া আচরকে উদ্বু দ্ধোরী সহায়ে উপেরে ও থেৌি
আপনার সন্তাকনর শিক্ষে, পযারােকফিনযা ও অনযানয পশরকেবা েদানোরীকদর সাকে আক াচনািকম বাশিকত দূ র থেকে শিক্ষায় আপনার
সন্তাকনর আচরেগ্ত সহায়তা পশরেল্পনা ততশর েরুন। আচরে অজানা থোকনা চাশহদার বা শিয়ার েো েোি েরকত পাকর, এবং থোকনা
এেশট পশরশস্থশতকত এেশট থেক কমকয় েী চায় বা না চায়, আমাকদরকে থসটা জানাকত পাকর। পশরশস্থশত পশরবশতেত হওয়ার সাকে সাকে
আচরেও পশরবশতেত হকত পাকর। সু তরাং, স্কুক থে সহায়তা ও হস্তকক্ষপ বযবহােে শেক া, বাশিকত নতুন শিক্ষাগ্ত পশরকবকি থসটাকে খাপ
খাওয়াকত বা বদ াকত হকত পাকর। গুরুত্বপূ েে শবেয় হক া, আপনার সন্তান েখন দূ র থেকে শিক্ষায় অনু োশেত হকচ্ছ, তখন তারা েীকস
হতাি হকচ্ছ বা মকনাকোগ্ হারাকচ্ছ, থসটা পেেকবক্ষকের থচষ্টা েরা। থবকে থনওয়া হস্তকক্ষপ েোেে শে-না বা েকয়াজকন সামঞ্জসযশবধার
েরকত হকব শে না, থস বযাপাকর তেয সংগ্রকহ আপনার সন্তাকনর শিক্ষে আপনাকে সহায়তা েরকত পাকরন।
•

পুকরা শদকনর জনয (দূ র থেকে শিক্ষার স্কুক র শদনগুক াকত সামঞ্জসযপূ েেভাকব সোক র, পািাপাশি সন্ধ্যায় ও রাকতর েমেসূশচ)
োতযশহে েমেসূশচর এেশট সংগ্শঠত োঠাকমার ততশর েরুন। এসব সময়সূ শচ ততশরকত আপনার পুকরা পশরবারকে অন্তভুেক্ত েরকবন
এবং তা থদখা োয়, এমন স্থাকন (থেমন থরশিজাকরটকর বা সাধারে বযবহােে স্থাকন) টাঙাকনা রাখকবন।
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•

শেেু শিক্ষােেীর মকনাকোগ্ ধকর রাখকত ও োজ সম্পন্ন েরকত ঘন ঘন শবরশতর েকয়াজন হকত পাকর, তাই তাকদর জনয শবরশতর
সময়সূ শচ শঠে রাখার েো শবকবচনা েরকবন োকত তারা জানকত পাকর থে তারা শবরশত শনকত পারকব, এবং তারা থেন জাকন
শবরশতোক েরার জনয গ্রহেকোগ্য োজ বাোইকয়র ও হাাাাঁটাচ ার সু কোগ্ রকয়কে।

•

আপনার সন্তাকনর জনয বাস্তবসম্মত ও বয়কসাপকোগ্ী েতযািা োো গুরুত্বপূ েে। স্মরে রাখকবন থে আপনার সন্তান হক া অননয এবং
তার থিখার শনজস্ব থেৌি ও চাশহদা রকয়কে। আপনার সন্তাকনর বয়কসর েো স্মরে রাখবন; বহু থেক কমকয়র পিাক খা বসাকনাকতই
সমসযা আকে, শবকিে েকর দূ র থেকে শিক্ষাোক । েম বয়সী থেক কমকয়কদর এেটু হাাাঁটাচ ার শবরশত শেংবা পিাক খা এশগ্কয় শনকয়
থেকত হাকত-ে কম শিক্ষকের েকয়াজন হকত পাকর, থসকক্ষকে এেটু বিকদর েকয়াজন হকত পাকর সহপাঠীকদর সাকে ভাবশবশনময়।
শমড এবং হাই স্কু শিক্ষােেীকদর জনয থ খাপিার থক্ষকে তাকদর সহপাঠী/সামাশজে জগ্তটা গুরুত্বপূ েে; সহপাঠীকদর সাকে শনরাপদ,
ভাচু েয়া থম াকমিার সু কোকগ্র েো শবকবচনা েরকবন।

•

আপনার সন্তাকনর বতেমান শিক্ষকের সাকে চ মান IEP বযবস্থাপনার চাশহদা শনকয় েো ব ু ন (থেমন ভাবো বা শভসু যয়া ,
োউেডাউন, টাইমার)।
o েেকম/তারপকর থবাডেস্ ইতযাশদর শনকদেিনা ও দৃ ষ্টাকন্তর জনয পশরশিষ্ট থদখুন।
o শভসু যয়া সময়সূ শচ ও েমেসূশচর শনকদেিনা ও দৃ ষ্টাকন্তর জনয পশরশিষ্ট থদখুন।

•

আপনার সন্তাকনর থোকনা অযাসাইনকমেকে ক্ষুদ্র সহজসাধয অংিসমূ কহ শবভক্ত েকর থদওয়ার থেৌি শিক্ষােেীকদর হতািা েমানর ও
সাফক যর জনয সহায়তা শদকত শিক্ষেরা বযবহার েকরন। েশদ অযাসাইনকমকের বহু অংি োকে, তাহক অযাসাইনকমকের অংিশবকিে
সম্পন্ন েরার জনয সন্তানকে এেশট ক্ষযমাে শনধোরে েকর থদওয়ার েো শবকবচনা েরকবন, তাকদরকে তেয সাজানর এবং এেশট
জবাব েস্তুত েরার ও এেশট স্পষ্ট বযাখযা েদাকনর সময় থদকবন। আবারও ব শে, আপনার সন্তাকনর শিক্ষে, পযারােকফিনযা এবং
সাশভেস েদানোরীকদর সাকে েো ব ু ন।

•

েশদ আপনার সন্তান শক্ষপ্ত আচরে েকর (থেমন থভকঙ পকি, চীৎোর থদয়, হতািা েদিেন েকর, স্তব্ধ হকয় পকি/শনশ েপ্ত হকয়পকি),
তাহক তাকে আত্মশনয়ন্ত্রকের সময় শদন, িান্ত হ্ওয়ার সু কোগ্ শদন। েু শক্ততেে োিা স্বাভাশবে, িান্ত েকে শিয়া-েশতশিয়ার মাধযকম
আপনার আচারবযবহার সম্পকেে ভাবু ন। আপনার সন্তান েখন মকনাকোগ্ী হয় ও অংিগ্রহে েকর, তখন সু কোগ্ থপক শনশদেষ্টভাকব
তার োকজর ও আচরকের জনয েিংসা েরার েো স্মরে রাখকবন। আপনার সন্তান েখন সশঠে োজ েকর বা "সদাচার েদিেন
েকর", তখন তার দৃ শষ্ট আেেেে েরুন। সামঞ্জসযশবধান েরা গুরুত্বপূ েে।

•

েখন থবকে থনয়ার সু কোগ্ রাখকবন, তখন সীশমতসংখয পেকের সু কোগ্ থদকবন ো আপনার োকেও গ্রহেকোগ্য। এশট শনয়ন্ত্রকের
বযাপাকর থেক কমকয়কদর এেশট ধারো থদকব ো সক্ষমতা সম্পকেে সমসযা হ্রাকস সহায়তা েরকত পাকর। উদাহরেস্বরূপ, আপশন েশদ
চান থে আপনার থেক কমকয় তাকদর েক্ষ পশরস্কার েরুে, তাহক েেকম থস থোনশট েরকব, তাকে তা থবকে থনবার সু কোগ্ শদন
এবং োজ থিকে োজশট সম্পন্ন েরার পর তাকদরকে েিংসা েরুন বা পুরস্কার শদন।

•

িান্ত োেুন – আপনার সন্তাকনর জনয আত্ন-শনয়ন্ত্রকের নশজর েদিেকনর োিাও এটা বদ্ধমূ েরকব থে আমরা এেসাকে শমক সমসযা
সমাধান েরকবা। এমন শে সন্তাকনর আচরকের জনয তার েমেফ চাইক ও থসটাকে এমন এে অেেবহ উপাকয় েরকত হকব, থেন
থসটা তাকে স্মরে েশরকয় থদয় থে েোেে আচরে থদখকত থপক আপশন খুশি হকতন।

•

এই সময়শটকত শনকজর েত্ন থনওয়ার েো স্মরে রাখকবন এবং শনকজর েশত সদয় োেকবন। েশদ আজ থ খাপিা ভাক া না হয়,
আকজ থেটা ভাক া েকরকেন, থসটার েশত মকনাকোগ্ শনবদ্ধ েকরন। (হযাাাঁ, এেটা শেেু শনশ্চয়ই ভাক া হকয়কে! এমন শে থসটা মকন না
হক ও।) থচষ্টা েরার জনয শেংবা পশরবতেন সূ শচত েরার জনয আগ্ামী ো আকরেশট শদন। পরামিে ও সহায়তার জনয আপনাকে ও
আপনার সন্তানকে সহায়তাদানোরী শটমকে বযবহার েরুন, সন্তাকনর শিক্ষে, পযারােকফিনযা , এবং শরক কটড সাশভেস েদানোরীর
সাকে থোগ্াকোগ্ েরুন।
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দূ র থেকে শিক্ষাশনকদেিনায় সহায়তা শদকত শপতামাতাকদর জনয তেয-উপেরে
দূ র থেকে শিক্ষাশনকদেিনায় বাশিকত সহায়তাদাকনর জনয তেয-উপেরে
েেকম/তারপকর থবাডে
বযবহার: এেশট েেকম/তারপকর থবাডে হক া শভসু যয়া সাকপাটে ো দু ইশট োকজর পরম্বরা েোকি বযবহৃত হয়। েেকম/তারপকর থবাডে
এেশট েশঠন োজ সম্পন্ন েরায় সহায়ে হকত পাকর এবং আপনার সন্তানকে এেশট েম আগ্রহবযঞ্জে োজ (থেমন থ খাপিার োজ বা
ঘকরর োজ) েরকত উেীপ্ত েরকত পাকর এটা জানা োোয় থে, এর পকর এেশট আগ্রহবযঞ্জে োজ বা পুরস্কার পাওয়া োকব।
েেকম/তারপকর থবাডে েী?
এেশট েেকম/তারপকর থবাডে হক া সর শভসু যয়া সামগ্রী ো এেশট সময়সূ শচ েোকি বযবহৃত হয়। এেশট েেকম/তারপকর থবাডে
থেক কমকয়কদরএেশট েমেোণ্ড সম্পন্ন েরায় বযবহার েরা থেকত পাকর। “েেকম" হক া এেশট েম েতযাশিত েমেোণ্ড বা এমন এেশট
োজ ো আপশন সন্তানকে েরার অনু করাধ েরকেন। “তারপকর”্হক া এেশট আগ্রহবযঞ্জে েমেোণ্ড বা আপনার সন্তাকনর পেকের োজ বা
এেশট উপহার। বু শদ্ধশট হক া আপনার সন্তানকে এেশট আগ্রহবযঞজে েমেোণ্ড বা সামগ্রী থদখাকনা ো পাওয়া োকব তারা েরকত
চাইকতানা, থতমন এেশট োজ/েমেোণ্ড সম্পন্ন েরার পকর ।

আশম বাশিকত েীভাকব থসরেম এেশট ততশর েরকত পাশর?

এেশট েেকম/তারপকর থবাডে ততশর েরা থেকত পাকর িব্দ ও েশব শদকয়, আ-পযাকড, এেশট ড্রাই ইকরজ থবাকডে, শেংবা োগ্কজ:
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আশম েীভাকব থসটা থিখাকবা?
• এেশট েশব আাাঁেুন এবং/অেবা এেশট িব্দ শ খুন ো "েেম" এবং "তারপকর" েমেোণ্ড বু ঝায়। থবাডেশট আপনার সন্তাকনর সামকন
রাখুন এবং ব ূ ন “েেকম ______, তারপকর ________”। আপশন েখন েো ব কবন, তখন েশব/িকব্দর েশত দৃ শষ্ট আেেেে েরাটা
সহায়ে হকত পাকর।
•

েখন “েেম”্োজশট সম্পন্ন হকব, তখন থবাকডের েশত আবার দৃ শষ্ট আেেে েরকবন এবং ব কবন,্্“সব থিে হক া_____, এখন
_____!”্আপশন উচ্ছশসত হকয় এটা ব ক হয়কতা সহায়ে হকব - আপনার সন্তান এইমাে এেশট োজ সম্পন্ন েকরকে! আপশন
েশবশটকে উশিকয় এেশট শটে শচহ্ন শদকয় বা েমেোণ্ডশট িস শদকয় থেকট থসশট সম্পন্ন েরার শবেয়শট েশতে শহকসকব শনকত পাকরন।
শেেু সহায়ে পরামিে:

•

আপনার সন্তান থেসব োজ পেে েকর, থসগুক ার জনয েেকম/তারপকর থবাডে বযবহার েরা সহায়ে হকব এবং একত থস সাফক যর
সাকে েেকম শনকচর োজ েরকত পারকব: াঞ্চ েরা - তারপকর: ব্লে শনকয় থখ া েরা। এটা আপনার সন্তানকে েেকম/তারপকর
েশিয়া ও পেোয়িশমে েমেোকণ্ডর ধারো থপকত সহায়তা েরকব।

•

েেকম/তারপকর থবাডে বযবহার েরা হয় ঘটনাসংঘটনপূ বে বযবস্থা শহকসকব, অনয েোয়, থবাডে উপস্থাপন েরা হয় েম েতযাশিত োজ
বা েমেোণ্ড উপস্থাপকনর আকগ্। আপশন েশবশটকে উশিকয় এেশট শটে শচহ্ন শদকয় বা েমেোণ্ডশট িস শদকয় থেকট থসশট সম্পন্ন েরার
শবেয়শটকে েতীকে পশরেত েরুন।

•

আপনার সন্তান েশদ সময়সূ শচ অনু সরে েরকত সমসযাগ্রস্থ হয় বা েমেোণ্ড শুরুকত অশনচ্ছু ে হয়, তাহক আবার থবাকডের েশত তার
দৃ শষ্ট আেেেে েরুন। থবাডে থদশখকয় ব ূ ন “েেকম ______, তারপকর ________”। সর শনকদেিে বযবহার েরুন এবং আপনার
মকনাকোগ্ রাখুন থবাকডের েশত (তার আচরকের স্থক )।

•

গ্ভীর শ্বাস শনকত ও শনকজর জনয শেেু টা সময় শনকত ভু েরকবন না। এশট এেশট েশঠন সময় এবং আপনার দ্বারা সম্ভাবয থসরা
োজশটই আপশন েরকেন!
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শভসু যয়া েমেোকণ্ডর সময়সূ শচ
বযবহার: শভসু যয়া েমেোকণ্ডর সময়সূ শচ হক া এেশট ধারাবাশহে েমেোণ্ড বা ঘটনার সশচে উপস্থাপন। শভসু যয়া েমেোকণ্ডর সময়সূ শচ
োঠাকমা ও েমেসূশচ ততশর, পশরবতেনকে অনু মানকোগ্য েরা এবং স্বাধীনতার সম্পসোরকে সহায়তা েরকত পাকর।
শভসু যয়া সময়সূ শচ ব কত েী বু ঝায়?
এেশট শভসু যয়া েমেোকণ্ডর সময়সূ শচ হক া এেশট থেক কমকয়র এেশদকনর ধারাবাশহে েশব বা ড্রশয়ং, ো েমেোণ্ড বা ঘটনার পেোয়িশমে
শববরে। েশট শভসু যয়া েমেোকণ্ডর সময়সূ শচ োঠাকমা ততশরকত সহায়তা েকর, এেশট েমেোণ্ড থেকে আকরেশটকত উিরেে সহজ েকর
এবং দু ভোবনাকে েিশমত েকর োরে আপনার সন্তান পরবশতেকত েী আসকব, থসটা অনু মান েরকত পারকব।

আশম বাশিকত েীভাকব থসরেম এেশট ততশর েরকত পাশর?
এেশট শভসু যয়া েমেোকণ্ডর সময়সূ শচ উপস্থাপন েরা থেকত পাকর এেশট আইপযাড বা েমশপউটার, ড্রাই ইকরজ থবাডে বা োগ্জ-ে ম
বযবহার েকর। উপেরেগুক া সংগ্রকহর পর শঠে েরুন েীভাকব েমেোণ্ডগুক া শবভাজন েরকবন বা েশতশট েমেোণ্ডকে েতীেেীেরে
েরকবন। থেমন. নবীন শিক্ষােেীকদর জনয সবকচকয় ভাক া হকত পাকর ফকটা, আাাঁো েশব বা আস বস্তু বযবহার েরা। অনযকদর জনয, সর
োশঠ শদকয় ততশর আেৃশত এবং থরখাশচেই েকেষ্ট।

আশম েীভাকব থসটা থিখাকবা?
•

আপশন েখন থিখাকত বা সময়সূ শচ পেোক াচনা েরকত চাইকবন, আপশন তখন ব কত পাকর, "আকসা আমাকদর সময়সূ শচ থদকখ থনই।
আমাকদর েেকমই রকয়কে _____, তারপকর _____, তারপকর______ এবং সবকিকে______”। েশতশট উপাদাকনর েো ব ার সাকে
সাকে থসগুক া েদিেন েরক তা সহায়ে হকব।

•

অকনে থেক কমকয়র জনয সহায়ে হকব েশদ সময়সূ শচ ততশরর সময় থসটা তাকদরকে থদখাকনা হয়। আপনার সন্তানকে েমেোণ্ড বা
েমেোকণ্ডর পরম্পরা থবকে থনওয়ার সু কোগ্ শদক থসটা তাকদর উচ্ছাস বািাকত ও সময়সূ শচ থমকন চ কত সহায়তা েরকব।

•

আপশন েীভাকব েমেোকণ্ডর সমাশপ্ত বু ঝাকবন, তার োঠাকমার বযাপাকর আপনার সন্তানকে সকে শনকয় শসদ্ধান্ত শনক তা সহায়ে হকত
পাকর। এটা সম্পন্ন েরা থেকত পাকর েমেোকণ্ডর পাকি এেশট শটে শচহ্ন, িস শচহ্ন শদকয় থেকট, শেংবা েশবশট উশিকয় শদকয়।
েমেোণ্ড সম্পন্ন েরার সময় আপশন ব কত পাকরন “খুব ভা োজ ______! সব থিে_____, এখন সময় একসকে ______।”
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শেেু সহায়ে পরামিে:
•

সময়সূ শচশট অশধে ভাক া হয় আপনার সন্তাকনর োোোকে এেশট থচাকখ পিার মকতা স্থাকন রাখক ।

•

সময়সূ শচর েশত ক্ষয রাখায় আপনার সন্তানকে েশব েদিেন েকর বা পরবশতে েমেোকণ্ডর েশত দৃ শষ্ট আেেেে েরকত শদকয় জশিত
রাখুন।

•

েখনও েখনও অবস্থা বদক োয়! েমেোণ্ড পুনশবেনযাস েরার সু কোগ্ শদকয় আপনার সন্তানকে সময়সূ শচকত পশরবতেকন অন্তভুেক্ত েরা
শনশশ্চত েরুন।

•

সময়সূ শচ অনু সরকের জনয সন্তাকনর েিংসা েরুন এবং পুকরা সময়সূ শচ সম্পন্ন েরার জনয এেশট উেীপনামূ ে সকোগ্ েদান
েরুন।
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