
শারীররক ভাবে বেবে ওঠার মব্যেই আপনার োচ্ার বেবে ওঠা সীমােদ্ধ নয়

এই েয়বস অর্কাংশ রশশু কী কবর:

সামারিক/আবেগিরনে
❑❑ নেুন নেননস কেখে আনন্দ পাি
❑❑ “মা” এেং “োো” খেলা দেখল
❑❑ দমক-নেনলভ দেলাে নেক দথখক আখো দেনশ দেনশ কখে সৃেনশীলোে পনেচি োখে
❑❑ ননখে ননখে দেলাে দথখক অন্য োচ্াখেে সখগি দেলখে
❑❑ অন্য োচ্াখেে সখগি সহখ�ানগো কখে
❑❑ মাখঝমখধ্য দকানটি আসল এেং দকানটি নরিনত্তম ো েলখে পাখে না
❑❑ োে কী ভাখলা লাখগ এেং োে কীখস আগ্হ ো ননখি কথা েখল

ভাষা/ব�াগাব�াগ 
❑❑ ে্যাকােখরে নকছু প্রাথনমক ননিম োখন, খ�মন “নেনন (he)” এেং “দস (she)” সঠিক 

ভাখে ে্যেহাে কো
❑❑ মখন কখে দকাখনা গান গাি ো কনেো েখল দ�মন “ইটনস নেটনস স্াইডাে (Itsy Bitsy 

Spider)” ো “হুইলস অন ে্য োস (Wheels on the Bus)”
❑❑ গল্প েখল
❑❑ নাম এেং পেনে েলখে পাখে

জ্ান রেষয়ক (রশক্া, রিন্াভােনা, সমসযোর সমা্ান) 
❑❑ নকছু েঙ এেং নকছু নম্খেে নাম েখল
❑❑ দগানা কী নেননস ো দোখঝ
❑❑ সমি েুঝখে দশখে
❑❑ দকাখনা গখল্পে দকাখনা অংশ মখন োখে
❑❑ “একই” এেং “আলাো” এে নেষিটি দোখঝ
❑❑ শেীখেে 2 দথখক 4 টি অংশ নেখি দকাখনা ে্যনক্তখক আঁখক
❑❑ কাঁনচ ে্যেহাে কখে
❑❑ নকছু েে হাখেে অক্খেে নকল কেখে শুরু কখে
❑❑ দোড্ণ  ো কাড্ণ  দগম দেখল
❑❑ দকাখনা েইখে আখগ কী হখে চখলখছ দসই নেষখি োে কী মখন হি ো েখল

িলাবেরা/শারীররক রেকাশ 
❑❑ এক পাখি 2 দসখকন্ড পর্ন্ত্ণ  সমি ধখে লাোি এেং োঁোি
❑❑ অনধকাংশ দক্খত্রই লাোখনা েল ধখে দেলখে পাখে
❑❑ ননখেে োোে ভখে, কাখো উপনস্নেখে কাটখে পাখে এেং চটকাখে পাখে

আপনার োচ্ার েয়স �খন 4 েছর
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 দপৌছঁাখনাে পখেই নেকাখশে পথ ধেখে পাখে।

আপনাে োচ্া চাে ে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।

❑❑ লাোখে পাখে না

❑❑ নহনেনেনে কাটখে সমস্যাি পখে

❑❑ নমখলনমখশ দেলাে দগখম ো দমক-নেনলভ দগখম দকাখনা আগ্হ দেোি না

❑❑ অন্য োচ্াখেে উখপক্া কখে ো োনেে োইখেে কারুে কথাি সাো দেি না

❑❑ োমাকাপে পেখে, �ুমাখে এেং প্রস্াে দ�খে চাি না

❑❑ দকাখনা নপ্রি গল্প আোে েলখে পাখে না

❑❑ 3-অংখশে ননখে্ণ শ অনুসের কেখে পাখে না

❑❑ “একই” এেং “আলাো” েলখে কী দোঝাি ো দোখঝ না

❑❑ “আনম” এেং “েুনম” শদে সঠিক ভাখে ে্যেহাে কখে না

❑❑ অস্ষ্ভাখে কথা েখল

❑❑ 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 
স্ানীি পােনলক সু্কখলে কাখো সখগি কথা েলুন। আখো োনখে, nyc.gov খেেুন 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


