বন্ধন ও আিানপ্রিান
বাচ্চাধ্ির সবধ্ড় উঠধ্ত াাযে র্রা

বন্ধন (টান, ম্পর্ক )  আপনার এবং আপনার শললুর মধ্যে এর্টি অশিতীয় আধ্বগময়
ম্পর্ক । যশি এর্জন শপতা বা মাতা বা সবািাতা শললুর ংধ্র্ত বা সেইগুশ যধ্র জধ্ন্র সথধ্র্
তাধ্ির াধ্থ সযাগাধ্যাগ র্ধ্রন, তাধ্ শললুরা এর্টি ুরশিত টান ততশর র্ধ্র। আিানপ্রিান 
ম্পর্ক এবং বন্ধধ্নর শিত এবং তা শলিা, সো ও ামাশজর্ সমাধ্মলার জনে অপশরাযক।
িাা (লরীরী িাা) যার মাযেধ্ম আমরা এধ্র্ অপরধ্র্ শিনধ্ত পাশর এবং বন্ধন র্রধ্ত পাশর
এবং ম্পর্ক গড়ধ্ত পাশর। র্থা বধ্ এবং লুধ্ন, আমরা আমাধ্ির শললুধ্র্ বড় ধ্ত এবং শলেধ্ত
াাযে র্শর আবার শনশবড় ম্পর্ক ও গশড়।
আমার শললুর আিানপ্রিাধ্নর জনে আশম র্ী র্রধ্ত পাশর?
এর্টানা আপনার শললুর আওয়াজ, অঙ্গিশঙ্গ এবং মুধ্ের িাবিশঙ্গধ্ত াড়া শিধ্য়, তার াাধ্যে
তাধ্ির িিতা ততশর র্রধ্ত পারা উশিত যা তাধ্ির প্রথম বছধ্রর সলধ্ িাার বেবার লুরু
র্রার জনে প্রধ্য়াজন ধ্ব। ইশতবাির্ ন এবং প্রলংা র্রুন, েুব সবশল ‘আধ্যা আধ্যা র্থা
বার’ সিষ্টা র্রধ্বন না। গল্প, ছড়া পধ্ড় সলানান এবং এর্াধ্থ গান গান। আপনার শললুর াধ্থ
তিনশিন শজশনধ্র শবধ্য় র্থা বুন। ছশব সিেুন এবং লব্দ পুনরাবৃশি র্রুন। সমাবাই স ান এবং
TV বন্ধ র্ধ্র তাধ্ির প্রশত এর্ান্ত মধ্নাধ্যাগ শিন।
আপনার বাচ্চার অুশবযা ধ্ে মধ্ন ধ্ প্রথধ্মই আপনার স্বাস্থ্ের্মী বা নাকাশর নাধ্রক াধ্ত র্থা
বুন, তারা য়ত সপধ্রশিং সপ্রাগ্রাধ্মর ুপাশরল র্রধ্বন বা আপনাধ্র্ আরও ায়তা সপধ্ত াাযে
র্রধ্বন আপনার িরর্ার ধ্।
1.
আমার মধ্ন য় আমার ামা সিওয়া শললু আমার াধ্থ আিানপ্রিান র্রধ্ত িায় না, মধ্ন য় ও
সযাগাধ্যাগ এড়াধ্ত িায়।
2.
স র্ী আগন্তুর্ধ্ির াধ্থ জশড়ত ধ্ত িায় মধ্ন য়, এর্া থার্ধ্ত িায় এবং জাপধ্ট যরধ্ত
শিধ্ত িায় না?

3.
আপনার স্বাস্থ্ের্মীর াধ্থ র্থা বুন, শযশন আপনাধ্র্ এর্টি শবধ্লজ্ঞ পশরধ্বার র্াধ্ছ পাঠাধ্ত
পাধ্রন।
শবশিত আধ্বগময় সেধ্র িণগুশর প্রশত সেয়া রােুন, সযমন:
• তাধ্ির সছাঁয়া বা তাধ্ির জশড়ধ্য যরা তারা পছি র্ধ্র না।
• তারা আগন্তুর্ধ্ির প্রশত শনশবকিাধ্র অনুরক্ত।
• তারা ামাশজর্ সমাধ্মলা পছি র্ধ্র না।
• তারা এর্া থার্ধ্ত িায়।
• প্রিন্ড রাগ সিোয় (উগ্র সরা)।
• তারা ধ্বংাত্মর্ বা আক্রমণাত্মর্ ধ্ত পাধ্র।
আপনার যশি মধ্ন য় এর্টি শললুর টাধ্নর অুশবযা আধ্ছ তাধ্ তার এর্টি শবধ্লজ্ঞ মূোয়ন
র্রা িরর্ার। আপনার স্বাস্থ্ের্মী, নাকাশর নাক, শজশপর াধ্থ র্থা বুন।
শবশিন্ন র্ারধ্ণর জনে িাা এবং বািন শবশিত ধ্ত পাধ্র, সযমন:
• শপতামাতা বা সবািাতার র্াছ সথধ্র্ আিানপ্রিাধ্নর অিাব।
• আধ্বগময় বন্ধধ্নর অিাব।
• সলোর অিমতা।
• শ্রবণলশক্ত ারাধ্না, সই ব শললুধ্ির য় যাধ্ির িরম মযে র্ান ংক্রমণ আধ্ছ বা শর্ছু
ওুযপত্র, মমকাঘাত, বা শজনংক্রান্ত সগাধ্যাধ্গর র্ারধ্ন য়।
• অটিশির্ সের্ট্রাম শডঅডকাক (ASD) এর্ধ্শ্রণীর শনউধ্রাশজর্ো সগাধ্যাগ যা আিানপ্রিান িুবক
র্রধ্ত পাধ্র তার াধ্থ ামাশজর্ সমাধ্মলা এবং জ্ঞানাত্মর্ িিতাও িশতগ্রস্ত র্রধ্ত পাধ্র।
আপনার শললুর াধ্থ র্থা বধ্ এবং র্ম বয় সথধ্র্ লব্দ এবং র্থা বধ্ত উত্া শিধ্ র্াজ
সিয়।

