বেরমজারজর াা
েরাের একটি র উত্তর

ব বাচ্চা অনার ঠিক করা গন্ডি রীক্ষা করর এবং কখনও-খনও তা ন্ডতক্রম করার চেষ্টা
করর। এআ বন্ডকছু রে বড় ওয়া, চলখা এবং একজন স্বতন্ত্র বযন্ডি ওয়ার ংল। বময় মরন
রাখরবন ন্ডললুরা চয অেরণ করর তা তারের প্ররয়াজন চমটারনার জনয করর। কাঁো বা না ঘুমরনা
মারন তারা েুষ্টু নয় বা অনারক ন্ডবেন্ডত করার জনয কররছ না। বয়স্ক ন্ডললুরা তারের ছরের
খাবার মুখ চথরক চবর করর ন্ডেরত ারর নযান্ড বোরনার মরয় ান্ডরয় চযরত ারর। তারা লুধু
চেষ্টা কররছ তারের জানা উারয় তারের ছে এবং ছেগুন্ড জানারত।
মুন্ডস্ক অেররণর জনয বু কারণ র ন্ডজন্ডন রত ারর চযমন ক্লান্ডি, বা ন্ডখরে, মরনারযাগ াওয়া,
বাচ্চার জীবরন একটি ন্ডরবতত ন (য়ত একটি নতু ন নাতান্ডররত যাওয়া বা বান্ডড়রত অর একটি
রেযাজাত ন্ডললু থাকা) থবা তারা ক্ষমতাীন এবং তাল চবাধ কররত ারর কারণ তারা
অনারক যা বরত োয় চটা তারা বরত ারর না।
তারা েুষ্টুন্ডম করার মরয় অন্ডন আন্ডতবােক প্রন্ডতন্ডক্রয়া বযবার কররত াররন। তারের বুন
অন্ডন তারের অেররণ ন্ডবেন্ডত তারের জনয নয়। তার তারা ন্ডনরজরের েুষ্টু বাচ্চা ভাবরব না
এবং তারা জানরত াররব তারের অেরণ বোরনার ক্ষমতা অরছ। তারের জীবরন অনারকআ গন্ডি
এবং ন্ডনয়ম ঠিক করর ন্ডেরত রব, যা বয়রর ারথ ারথ বোরব। অনার ঙ্গীর ারথ লুররু তআ
িান ান-ান করার কায়ো অরােনা করুন যারত অনারা েুজরনআ একআ ন্ডনয়রম েরত
াররন।
রনক ময়, তারা লুধু অনার ারথ থাকরত োয়। তারের প্রন্ডত ুররা মরনারযাগ ন্ডেন, নযমনস্ক
না রয়। তারা চকমন চবাধ কররছ চআ ন্ডবরয় তারের ারথ কথা বুন, তারের ারথ চখুন, তারের
রড় চলানান বা লুধু অের করুন।
1.
অমার ন্ডললুর তীব্র বেরমজাজী াা য় যা খুবআ ন্ডবেন্ডত করর।
2.
রনক ময় বুঝরত মুন্ডস্ক য় একটি ন্ডললুর অেরণ স্বাভান্ডবক না তা একটি অেরণংক্রাি
চগারযারগর ক্ষণ।

3.
অন্ডন ন্ডেন্ডিত থাকর অনার স্বাস্থ্যকমী বা নাতান্ডর নারতর ারথ কথা বুন।

ামা চেওয়া ন্ডললুরের বেরমজাজী াা
বেরমজাজী াা 18 মা বয় নাগাে লুরু রত ারর এবং োর বছর বয়র তা করম যায়। ামা
চেওয়া ন্ডললুরের বেরমজাজী াা েরাের ঘরট যখন একটি ন্ডললু স্পষ্টভারব তারের কথা চবাঝারত
ারর না। তারের তালা একটি বেরমজাজী াা রয় চযরত ারর। বেরমজান্ডজ াা ন্ডবরলত ঘরট
যখন একজন ন্ডললু ক্লাি, ক্ষুধাতত বা স্বন্ডতরত থারক। এগুন্ড েরাের ঘরট বযত, প্রকালয জায়গায় যা
খুবআ জ্জার ন্ডবয় এবং তা ন্ডতামাতার মানন্ডক ো বাড়ারত ারর।
লািভারব ন্ডেিা করুন অনার ন্ডললুর খাবার না ন্ডবশ্রাম েরকার। অনার ন্ডললুর উর মরনারযাগ
ন্ডেন এবং ম্ভব র একটি লাি জায়গা খুজঁ নু বা তারের নযমনস্ক করার চেষ্টা করুন। চমরন
চনরবন না, তার বের অনার ন্ডললুর নুভূন্ডত চবাঝার চেষ্টা করুন। রর কখনও লাি ওয়ার
জনয অনার ন্ডললুর প্রলংা করুন।

ামা চেওয়া ন্ডললুর অেররণর ন্ডবরয় ুরামলত:
• অনার ামা চেওয়া ন্ডললুর ন্ডছরন ময় ন্ডেন, তারক বুন অন্ডন তারক ভাবারন তারক জন্ডড়রয় ধরুন।
• খুব র ছে করার জনয তারের স্বাধীনতা ন্ডেরত চেষ্টা করুন, চযমন 'তু ন্ডম
• স্পষ্ট

নী না া কাটা োও?'

র ন্ডনয়ম এবং ন্ডনতযূেী রাখুন ন্ডবররা কমারনার জনয।
• ভা অেররণর বময় প্রলংা করুন অন্ডন উত্া ন্ডেরত োন এবং তু ে খারা বযবার
চেখরবন না যখন ম্ভব রব।
• অনার চয বযবার ছে নয় তা উরক্ষা কররত চেষ্টা করুন, তার তা ুনরায় ঘটার
ম্ভাবনা কম থাকরব।
• তারা বেরমজাজী াা লুরু করর, চমরন চনরবন না, অনার ন্ডললুর নুভূন্ডতগুন্ড ক্ষয করুন এবং
চবাঝার চেষ্টা করুন 'অন্ডম চেখরত ান্ডে তু ন্ডম ন্ডবেন্ডত'।
• লাি এবং যুন্ডিঙ্গত থাকুন এবং একটি গভীর ন্ডনঃশ্বা ন্ডনরয় এবং ন্ডকছু করার অরগ রক্ষা করর।
• মরন রাখরবন প্রার করর ামা চেওয়া ন্ডললুর অেরণ ও বেরমজাজী াা বতো অরও খারা
রয় যায় এবং তারত অনার ন্ডললু অনারক ভয় চরত ারর।
• অনার ন্ডললু খাবার বা ন্ডবশ্রাম োয় না লাি জায়গায় থাকরত োয় যাোআ করুন।
• রর কখনও লাি ওয়ার জনয অনার ন্ডললুর প্রলংা করুন।

