
 

শৈৈবের শুরুবে দাঁবের ক্ষয় প্রতেবরাধ করার জন্য পরামৈ্শ

সসু্থ দাঁে গুরুত্বপরূ্শ 
দাঁবের ক্ষয়, ো একটি ক্যাতিটি, একটি ছ�াট তৈশুর প্রথম দাঁবেই শুরু হবে পাবর। এটি যন্ত্ররা, সংক্রমর এেং অন্যান্য স্াস্থ্য 

সমস্যাগুতির কারর হবে পাবর। দধু দাঁেগুতি খাওয়া, কথা েিা এেং পতররে দাঁেগুতিবক ধরার জায়গা ছদওয়ার জন্য গুরুত্বপরূ্শ।

   

তমতটি স্্যাক্স এেং পানীয়গুতি 
এতিবয় চিুন।

•  মিমটি খাবার এবং পানীয়গুমি দাঁতের ক্ষয় 
সৃমটি করতে পাতর।

•  স্ন্াক খাওয়ার সিতয়র সংখন্াগুমি সীমিে 
করুন এবং কি মিমটি স্ন্াক্সগুমি খখতে মদন।

•  প্রমে মদন 6 আউতসের খেতয় খবমি রস 
খদতবন না।

একটি ছোেি ো তসতপ কাপ ছথবক 
চুমকু তদবে থাকার সময়টি সীতমে 

করুন
•  যখন খুব খবমি সিয় ধতর আপনার মিশুর 

দাঁতে রস, খসাডা, দধু বা ফরিিূা থাতক, 
েখন এইসকি পানীয়গুমির মেমন দাঁতের ক্ষয় 
সৃমটি করতে পাতর।

•  পামন/জি পান করতে মদন – এতে খকাতনা 
মেমন খনই।

•  খবােি মদতয় আপনার মিশুতক ঘুি পামিতয় 
খদতবন না।

ক্যাতিটি-সতৃটিকারী জীোরুগুতি 
ছথবক সােধান থাকুন, ছযগুতি 
িািার মাধ্যবম তৈশুবদর মবধ্য 

�তিবয় পিবে পাবর
•  বাসনগুমি বা খাবাতরর কািি আপনার 

মিশুর সাতথ ভাগ কতর খনতবন না।

•  পন্ামসফাইয়ারগুমি আপনার িখু মদতয় না 
কতর জি মদতয় পমরষ্ার করুন।

•  আপনার িতুখর জীবাণগুুমি কি করতে 
আপনার মনতজর দাঁতের যত্ন মনন।

Medicaid এেং Child Health Plus দাঁবের পতরচয্শাবক আওোিুক্ত কবর।
ছমৌতখক স্াস্থ্য সংক্রান্ত আবরা েবথ্যর জন্য ো আপনার কা�াকাত� একটি কম খরবচর ছেন্াি তলিতনক ো 
প্রদানকারীর সন্ান ছপবে, 311 নম্ববর ছ�ান করুন অথো nyc.gov ছদখুন এেং “teeth” (দাঁে) সন্ান করুন।

তদবন দেুার দাঁে ব্াৈ করুন
•  প্রথি দাঁে ওঠার সাতথ সাতথই, একটি নরি টুথব্াি ও পামন/জি মদতয় 
খ�াট টুথব্াি মদতয় ব্াি করাতনা শুরু করুন।

•  3 ব�তরর কি বয়সী মিশুতদর জনন্ অল্প খ্ারাইড টুথতপস্ট মদতয় এবং 3 
খথতক 6 ব�তরর মিশুতদর জনন্ িটতরর সিান পমরিাণ মদতয় ব্াি করান।

•  মিশুরা মনতজ খথতক ভািভাতব ব্াি করতে না পারা পয্যন্ত সহায়ো ও 
েত্তাবধান করুন।

1 ে�র েয়স ছথবক তনয়তমেিাবে দাঁবের জন্য 
ছচকআপ শুরু করুন।
•  প্রমে �য় িাস অন্তর মিশুতদর মবতিষভাতব একজন খডমটিতস্টর কাত� খদখাতনা 
উমেে। 

•  দাঁতের ক্ষয় প্রমেতরাধ করার জনন্ দাঁতের উপতর রঙ করা একটি প্রতিপ, 
খ্ারাইড বামন্যি সম্পতক্য  আপনার মিশুর খডমটিস্ট বা খপমডয়ামরিমিয়াতনর 
সাতথ কথা বিনু।
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