
শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ দেলাে সমখি দকাখনা নেননস ননখি অন্য কাখো হাখে নেখে পছন্দ কখে
❑❑ োখক োগ কেখে দেো দ�খে পাখে
❑❑ অোনা কাউখক দেেখল হিখো ভি পাি
❑❑ পনেনচনে মানুষখেে প্রনে ভাখলাোসা দেোি
❑❑ নমনছনমনছ নকছু কখে দেখল, খ�মন দকাখনা পুেুলখক োোে োওিাখনা
❑❑ ন�নন োে �ত্ন দনন নেুন পনেনস্নেখে োে সখগি দেনশ সমি কাটাখে পাখে
❑❑ অন্যখেে আঙুল নেখি আগ্খহে নকছু দেোি
❑❑ ননখে ননখেই নকছু কেখে থাখক েখে োোমা আখশপাখশই েখিখছন এমন অেস্াি

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ একানধক একক শদে েখল
❑❑ “না” েখল এেং মাথা নাোি
❑❑ দস কী চাি ো অন্যখক আঙুল নেখি দেোি

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ সাধাের নেননসগুনলে কী কাে ো োখন; উোহেরস্বরূপ, খটনলখোন, ব্াশ, চামচ
❑❑ অন্যখেে মখনাখ�াগ দপখে আঙুল নেখি দেোি
❑❑ পুেুল ো নভেখে েুখলা ভো দেলনা েন্তুে প্রনে আগ্হ দেোি, োখক নমনছনমনছ োোে 

োওিাি
❑❑ শেীখেে দকাখনা অংশ আঙুল নেখি দেোি
❑❑ ননখে ননখেই নহনেনেনে কাখট
❑❑ দকাখনা অগিভনগি না কখেই 1 ধাখপ কোে দকাখনা দমৌনেক ননখে্ণ শ কেখল ো পালন 

কেখে পাখে; উোহেরস্বরূপ, আপনন “েখসা” েলখল েখস পখে

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ একা একাই হাঁখট
❑❑ কখিক পা দেঁখট োেপখে দেৌোখে পাখে
❑❑ হাঁটাে সমখি দেলনা ধখে টাখন
❑❑ োমাকাপে েুলখে সাহা�্য কেখে পাখে
❑❑ কাপ দথখক পান কেখে পাখে
❑❑ চামচ নেখি দেখে পাখে

আপনার োচ্া �খন 18 মাবসর (11⁄2 েছবরর)

আপনাে োচ্া কীভাখে দেলাধুলা কেখছ, নশেখছ, কথা েলখছ এেং ে্যেহাে কেখছ ো দথখক আপনাে নশশুে নেকাখশে নেষখি গুরুত্বপূর্ণ ইনগিে 
পাওিা �াি। অনধকাংশ নশশু একটি নননে্ণ ষ্ েিখস দপৌঁছাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

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

❑❑ অন্যখেে আঙুল নেখি নকছু দেোি না

❑❑ হাঁটখে পাখে না

❑❑ পনেনচে নেননসগুনল কী কাখে আখস ো োখন না

❑❑ অন্যখেে নকল কখে না

❑❑ নেুন শদে দশখে না

❑❑ কম কখে 6টি শদেও োে োনা দনই

❑❑ োে দ� �ত্ন দনন নেনন চখল দগখল ো নেখে আসখল দসই নেষখিে প্রনে দস দেিাল 

োখে না

❑❑ দশো দকাখনা নকছুখক ভুখল �াি

রেকাশ সম্পরককি ে এই সমস্ত লক্ণ প্রকাবশ বিরী হবল, আপনাে নশশুে ডাক্তাে ো 
নাস্ণখক ো োনান এেং শুরুখেই ে্যেস্া দনওিাে েন্য 311 নম্ববর কল করুন।

American Academy of Pediatrics (আখমনেকান অ্যাকাখডনম অে নপনডিাট্রিক্স) 
18-মাখসে সাক্াখে নশশুখেে সাধাের নেকাখশে এেং মাননসক ে্যানধে নেকগুনল েনেখি 
দেখে দনওিাে সুপানেশ কখে। আপনাে নশশুে নেকাখশে সেনেক েনেখি দেোে নেষখি 
আপনাে নশশুে ডাক্তােখক নেজ্াসা 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


