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ভূশমকা

সংস্থান

ভাল শিশু পশিচর্যা বেছে বেওয়া একটি গুরুত্বপূর্য শিদ্ধান্ত। শেিাপদ এেং ইশিোচক শিশু
পশিচর্যা িুস্থ েৃশদ্ধ এেং শেকাছিি শভশি স্থাপে কছি। একটি শিশু পশিচর্যা শেেযাচে কিাি
িময় কী বদখছি হছে িাি জেয িময়, ধৈর্যয এেং উপলশিি প্রছয়াজে হয়।
Capital View Office Park 52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
www.ocfs.ny.gov

শিশু পশিচর্যাি শেশভন্ন কমযিূশচগুশল িম্বছে জােুে এেং শিদ্ধান্ত বেওয়াি আছে িাছদি িছে
বদখা করুে। ব াে করুে এেং অ্যাপছয়ন্টছমন্ট শেে। ভালভাছে শিশু পশিচর্যাি চািপাি
বদখুে। শিশুিা এেং প্রাপ্তেয়স্কিা শকভাছে এছক অ্পছিি িছে কথা েছল িা লক্ষ্য করুে। প্রশ্ন
শজজ্ঞািা করুে। িাছদি কথা শুেুে। বর্ মািা-শপিািা কমযিূশচটি েযেহাি কিছেে িাছদি
িছে কথা েলুে।
আপশে একোি শিশু পশিচর্যা শেেযাচে কছি বেওয়াি পছি এেং আপোি োচ্চা পশিচর্যায়
থাকাি িময় প্রশ্ন শজজ্ঞািা কিছি থাকুে। কমযিূশচটি এখেও আপোি পশিোছিি
প্রছয়াজেগুশল পূির্ কিছে শকো িা িেিময় েজছি িাখুে। এটিি জেয অ্ছেক প্রশ্ন কিছি
হয় শকন্তু আপোি িন্তাছেি জেয এটু কু কষ্ট কিাই র্ায়।
শিশু পশিচর্যা শেেযাচে কিাটা আপোি িন্তাছেি জীেছেি একটি গুরুত্বপূর্য পদছক্ষ্প। আপশে
আপোি িন্তাে এেং পশিোছিি প্রছয়াজেীয়িাগুশল জাছেে। এই গুরুত্বপূর্য শিদ্ধান্তটি আপোি
শিশুি শেকাি, স্বাস্থয এেং আেছে শেিাল পাথযকয শেছয় আিছে।

আপনার শিশু পশরচযয ার সংস্থানগুশে
সম্বলে ভাবুন
শিশু পশিচর্যাি অ্েযােয উপকির্গুশলি িম্পছকয ভাোি িময় শেউ ইয়কয বপছিন্টি
কাছেকিছেি (800) 345-KIDS েম্বছি ব াে করুে অ্থো www.ocfs.ny.gov
বদখুে।

শেউ ইয়কয বেছটি শিশু পশিচর্যাি প্রশেৈাছেি একটি প্রশিশলশপি জেয এেং/অ্থো শিশু
পশিচর্যা শেেযাচছেি শেষছয় আিও িছথযি জেয আপোি স্থােীয় শিশু পশিচর্যাি িংস্থাছেি
এছজশিি িছে বর্াোছর্াে করুে, NYS শিশু ও পশিোছিি পশিছষোশদি অ্শ ি (Office of
Children and Family Services)-এি ওছয়েিাইট www.ocfs.ny.gov বদখুে অ্থো
শেউ ইয়কয বপছিন্টি কাছেকিছেি 1-800-345-KIDS েম্বছি ব াে করুে।
বকােও কমযিূশচ ন্দ্র িম্পছকয উছেে থাকছল শিশু পশিচর্যাি অ্শভছর্াছেি লাইছেি
1-800-732-5207 েম্বছি ব াে করুে।
শেউ ইয়কয িহছি, 311 অ্থো 1-800-732-5207 েম্বছি ব াে করুে।
শিশু শের্যািে এেং অ্েছহলাি েযাপাছি অ্শভছর্াে জাোছোি জেয 1-800-342-3720
েম্বছি ব াে করুে।
শেউ ইয়কয বেছটি শিশু এেং পশিোি পশিছষো অ্শ ছিি মাৈযছম আিও একটি পুশিকা
পাওয়া র্ায়:
Kieran’s Law (প্রকা-4628), োশ়িছি পশিচর্যাকািীি একজে শেছয়ােকিয া শহছিছে দাশয়ত্ব
ও পশিছষোশদ িম্পছকয আপোি জেয উপলি একটি পুশিকা।
প্রশিেেী আছমশিকােছদি আইে অ্েুর্ায়ী, শেউ ইয়কয বেছটি শিশু এেং পশিোি পশিছষো অ্শ ি অ্েুছিাৈ িাছপছক্ষ্
এই পুশিকাটি র্থার্থ িমযাছট উপলি কিছে।

• আপোি শিশু পশিচর্যাি কথা ভাোি িময়
• আপোি েেজাি শিশু ো বোট শিশুি জেয শিশু পশিচর্যাি কথা ভাোি িময়
• আপোি 3 বথছক 5 েেি েয়িী িন্তাছেি শিশু পশিচর্যাি কথা ভাোি িময়
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আপশন শক ভভাট ভদওয়ার জনয ভরশজস্টার কলরলেন?
ভভাট শদলত অনোইলন আজই ভরশজস্টার করুন।
http://www.ny.gov/services/register-vote
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শিশু পশরচযয া ভ াোঁজার জনয
েয়টি পরামিয

শসদ্ধান্ত ভনওয়ার আলে
1.

শিশু পশিচর্যা কমযিশূ চ বখালা থাকাি িময় এেং শিশুিা বকছন্দ্র থাকাি িময়
বিখাছে র্াে।

2.

র্ছথষ্ট িময় শেছয় প্রশ্ন শজজ্ঞািা করুে। শকভাছে পশিশস্থশি িামলাছো হছে

শিশু পশরচযয ার জনয অর্য ভদওয়ার আলে
শিশু পশিচর্যাি জেয অ্থয বদওয়াি বক্ষ্ছে আপশে িহায়িা পাওয়াি বর্ােয হছি

িা বদখাি জেয কমযিূশচি চাশিশদক বদখুে।

পাছিে। শিশু পশিচর্যাি ভিুয শক িম্বছে আিও িথয পাওয়াি জেয আপোি কাউশন্টি
িামাশজক পশিছষো শেভাছেি িছে বর্াোছর্াে করুে। আপোি িামাশজক

3.

পশিছষোি স্থােীয় শেভাে বখাোঁজাি জেয NYS বপছিন্টি কােকিছেি

শিশু পশিচর্যা কমযিশূ চছি শেম্নশলশখিগুশল আছে শকো িা শেশিি করুে:
• শিশুছদি িংখযা অ্েুর্ায়ী র্ছথষ্ট পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ক আছে। আইে
বমছে চলা হছে শকো িা শেশিি কিাি জেয শেউ ইয়কয বেছটি
শেয়মকােুেগুশল বদখুে।

(800) 345-KIDS েম্বছি ব াে করুে অ্থো www.ocfs.ny.gov.বি র্াে।
শনউ ইয়কয ভস্টলটর শিশু এবং শনভযরিীে বযশির পশরচযয ার কর ভেশিট
(New York State Child and Dependent Care Tax Credit)

• দুর্যটো প্রশিছিাৈ কিাি জেয পদছক্ষ্প গ্রহর্ কছি এেং অ্শিকান্ড ো
শচশকৎিা িংোন্ত আপৎকালীে পশিশস্থশিি জেয পশিকল্পো আছে।

আপশে শেউ ইয়কয বেছটি শিশু এেং শেভয িিীল েযশিি পশিচর্যা কি বেশিট দাশে
কিাি বর্ােয হছি পাছিে। আিও িছথযি জেয শেউ ইয়কয বেছটি শুল্ক এেং অ্থয
শেভাছেি িাৈাির্ শুল্ক িম্বেীয় িছথযি (518) 457-5181 েম্বছি বর্াোছর্াে
করুে ো www.tax.ny.gov. ওছয়েিাইছট র্াে।

• োচ্চাছদি িুস্থ িাখাি জেয শকভাছে িাহার্য কিছি হছে িা জাছে এেং
স্বাস্থযকি খাওয়াি অ্ভযাি বিখায়।

দ্রষ্টেয:

• বখলাৈুলাি জেয একটি ভািিামযপূর্য ইেছিাি ও আউটছিাি পশিকল্পো
কছি র্া িশেয় ও িান্ত।
4.

শিশু এেং পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্কছদি মছৈয ভাল িম্পকয গুরুত্বপূর্য।
পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ছকি:
• শিশুছদি িছে কথা েলাি এেং বখলাি আেে উপছভাে কিা উশচি।
• শিশুছদি পশিচর্যাি অ্শভজ্ঞিা, শিক্ষ্া এেং/ো প্রশিক্ষ্র্ থাকা উশচি।
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5.

শিশু পশিচর্যাি খিচ, অ্েস্থাে এেং বিটি কিক্ষ্র্ বখালা থাছক বিটি শেছেচো
কিা উশচি।

6.

এই কমযিূশচটি েযেহাি কিছেে এমে মািা-শপিাছদি িছে কথা েলা এেং
আপশে আপোি পেছে িন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত িা েজি িাখা উশচি।

3

শসদ্ধান্ত ভনওয়ার আলে

শিশু পশরচযয ার প্রকার সম্বলে ভাবুন

লাইছিিপ্রাপ্ত ো শেেশেি শিশু পশিচর্যাছক অ্েিযই শেশদয ষ্ট স্বাস্থয, শেিাপিা এেং
কমযিূশচি িিয গুশল পূির্ কিছি হছে। আইেিভাছে পশিচর্যা প্রদাে কিাি জেয শকেু

কময সশূ চ 2

কমযিূশচি বেট আইে বমছে চলাি প্রছয়াজে োও হছি পাছি। এই শেকল্পগুশল বর্ে
আপোি িন্তাছেি স্বাস্থয, শেিাপিা এেং শেকাছিি জেয আপোি শেজস্ব মােদণ্ডগুশল
পূির্ কছি।

শিশু পশিচর্যাি ঠিকাো:

সমস্ত বয়লসর ভেলে শনয়শিত শিশু পশরচযয ার
পশরশস্থশত
■ বি বকয়াি বিন্টাি - েয়টি শিশুি বেশি, শদছে শিে র্ন্টাি বেশি িমছয়ি জেয
বকােও েযশিি োশ়িছি েয়।

শিশু পশিচর্যাি ব াে েম্বি #:
শিশু পশিচর্যাি প্রকাি:

■ বোট বি বকয়াি বিন্টাি- শিে বথছক েটি শিশু, শদছে শিে র্ন্টাি বেশি িমছয়ি
জেয বকােও েযশিি োশ়িছি েয়।
■

শিশু পশিচর্যা কমযিূশচ বকন্দ্র:

যাশমশল বি বকয়াি বিন্টাি - শিে বথছক ে'টি শিশু, শদছে শিে র্ন্টাি বেশি

শিশুছদি িংখযা:
পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্কছদি িংখযা:

িমছয়ি জেয বকাে েযশিি োশ়িছি। একটি ো দুইছয়ি বেশি স্কু ছল র্াওয়াি েয়িী
শিশু স্কু ল বিষ হওয়াি পছি আিছি পাছি। দু েেছিি কম েয়িী প্রশি দুটি শিশুি
জেয একজে পশিচর্যা প্রদােকািী অ্েিযই থাকছি হছে।
■ গ্রুপ যাশমশল বি বকয়াি বহাম - একজে িহায়িাকািীি িাহার্য িহ, শদছে শিে
র্ন্টাি বেশি িমছয়ি জেয একটি োশ়িছি িাি বথছক 12টি শিশু। অ্শিশিি চািজে
স্কু ল র্াওয়াি েয়িী শিশু স্কু ল বিষ হওয়াি পি আিছি পাছি। দু েেছিি কম েয়িী

কময সশূ চ 3
শিশু পশিচর্যা কমযিূশচ:
শিশু পশিচর্যাি ঠিকাো:

প্রশি দুটি শিশুি জেয একজে পশিচর্যা প্রদােকািী অ্েিযই থাকছি হছে।
■ বহি োটয - বি বকয়াি বিন্টাি শহছিছে লাইছিিপ্রাপ্ত এেং শিশু ও
পশিোিগুশলছক অ্শিশিি পশিছষো প্রদাে কছি।
■ শপ্র শকন্ডািোছটযে বপ্রাগ্রাম- স্কু ছল র্াওয়াি েেছি 3 বথছক 5 েেছিি স্কু ছল
র্াওয়াি েয়িী শিশুছদি জেয অ্ছেক িিকাশি স্কু ল প্রিাে বদয়।
■ স্কু ল-এজ চাইল্ড বকয়াি - স্কু ল ো চলাকালীে িমছয় িাি ো িাি বচছয়
বেশি শিশুছদি জেয (শকন্ডািোছটযে বথছক 12-েেি েয়িী শিশু পর্যন্ত)।

4

শিশু পশিচর্যাি ব াে েম্বি #:
শিশু পশিচর্যাি প্রকাি:
শিশুছদি িংখযা:
পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্কছদি িংখযা:
21

শিশু পশরচযয ার প্রকার
সম্বলে ভাবুন

শসদ্ধান্ত ভনওয়ার আলে

পশরচযয া প্রদানকারী/শিেকলদর তর্য/ অনুপাত
একটি কমযিশূ চছি শিশুছদি জেয র্ছথষ্ট পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ক থাকা উশচি।
বেছটি প্রশেৈাছে শেয়শিি পশিচর্যাি অ্েুপািগুশল পাওয়া র্ায়। বর্ পশিচর্যা
আইোেুে শকন্তু শেয়শিি েয় িাি শেছদয িােলী এই পুশিকায় িাশলকাভু ি কিা
হছয়ছে।

আইনানুে শকন্তু শনয়শিত নয় এমন শিশু
পশরচযয ার পশরশস্থশত
■ ইে মযাল বকয়াি (অ্প্রাশিষ্ঠাশেক পশিচর্যা) - শিশুি আত্মীয়, পশিোছিি
বকােও েেু ো প্রশিছেিী োিা প্রদি পশিচর্যা, শর্শে পশিচর্যা
প্রদােকািীি িছে িম্পশকয ি েে এেং একটি ো দুটি শিশুি ওপি েজি
িাছখে, িছে বমাট আটটি শিশুি বেশি েয়।
■ ইে-বহাম বকয়াি (োশ়িছি পশিচর্যা) - আপোি িন্তােছদি পশিচর্যাি
জেয র্খে একজে পশিচর্যা প্রদােকািী আপোি োশ়িছি আছি।

কময সশূ চ 1

■ বেিিকাশি োিযাশি স্কু ল এেং শপ্র-শকন্ডািোছটযে কমযিশূ চিমূহ- একটি
কমযিূশচ বর্টি কািও োশ়িছি হয় ো এেং বর্টি শদছে শিে র্ন্টাি জেয

শিশু পশিচর্যা কমযিূশচ:

ো িাি কম িমছয়ি জেয শিশুছদি পশিচর্যা প্রদাে কছি।

শিশু পশিচর্যাি ঠিকাো:

ভচকশেস্ট সম্পূর্য করার সমলয়
শিশু পশিচর্যা ব াে েম্বি #:

প্রশিটি কমযিশূ চ বকছন্দ্র র্াে। প্রশ্ন শজজ্ঞািা করুে এেং শকভাছে পশিশস্থশিগুশল
িামলাছো হয় িাি জেয চািপাি বদখুে। বর্ শেষয়গুশল আপোি জেয গুরুত্বপূর্য এেং

শিশু পশিচর্যাি প্রকাি:

বচকশলছে বেই বিগুশল িম্বছে শজজ্ঞািা করুে। আপশে র্া খুোঁছজ পাছেে িাি শভশিছি

শিশুি িংখযা:

প্রদি স্থাছে Y/হযাোঁ ো N/ো শলখুে। একোি আপোি পশিদিযে িম্পূর্য হওয়াি পি
শেশভন্ন কমযিূশচি িু লো করুে। অ্েযােয শপিা-মািা র্ািা কমযিূশচটি বকন্দ্রটি

পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ছকি িংখযা:

েযেহাি কছিে িাছদি িছে কথা েলুে। িািপি আপোি িন্তাে এেং পশিোছিি
জেয বিিা কমযিশূ চটিি শেষছয় শিদ্ধান্ত শেে।
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পশরবালরর প্রলয়াজনীয়্তাগুশে সম্বলে ভাবুন

শসদ্ধান্ত ভনওয়ার আলে

ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং নজর
রা লত হলব...

শসদ্ধান্ত ভনওয়ার আলে
বকােও শিশু পশিচর্যা শেেযাচে কিাি িময় পশিচর্যাি খিচ, কমযিূশচি কাছজি িময়
এেং পশিেহছেি মছিা শেষয় শেছেচো কিা খুে গুরুত্বপূর্য। স্কু ছল র্াওয়াি েয়িী

শিশুছদি জেয শিশু পশিচর্যাি জেয, শপিামািাছদি পশিচর্যা প্রদােকািীি বথছক স্কু ছল
এেং স্কু ল বথছক পশিচর্যা প্রদােকািীি কাছে পশিেহছেি খিচ এেং স্কু ছলি েু টি এেং
িীছিি েু টিি িময় পশিচর্যা উপলি শকো িা শেছেচো কিাও আেশিযক।
পশরবালরর প্রলয়াজনীয়্তা

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

স্কু ল এেং কমযিূশচি মছৈয পশিেহে েযেস্থা উপলি
অ্থো কমযিূশচটি স্কু ছলি মছৈযই উপশস্থি থাছক।
আপোি িন্তাছেি বর্ িমছয় পশিচর্যাি প্রছয়াজে িখে
কমযিূশচটি বখালা থাছক৷
স্কু ল র্খে েু টিি শদেগুশলছি েে থাছক, স্কু ছলি
অ্েকাছিি িময়, িীিকালীে অ্েকাি এেং অ্ৈযশদেছিি
েু টিগুশলছি শিশু পশিচর্যাটি বখালা থাছক।

আপোি অ্েুিোছেি িময় আপশে বর্ শেশভন্ন কমযিশূ চছি বেছেে বিগুশলি িু লো
করুে এেং শেছেচো করুে৷ কমযিূশচগুশল িম্পছকয অ্েযােয শপিা-মািাছদি শজজ্ঞািা
করুে৷ বকােও শেয়শিি কমযিূশচি লাইছিি লাছভি ইশিহাি িম্বছে জাোি জেয
(শেয়িক লঙ্ঘেগুশল িহ) শেউ ইয়কয বেছটি শিশু এেং পশিোি পশিছষোি
অ্শ ছিি আঞ্চশলক অ্শ ছি ব াে করুে৷ আপোি স্থােীয় আঞ্চশলক অ্শ ছিি িছে
বর্াোছর্াে কিাি জেয (800) 732-5207 েম্বছি ব াে করুে ো ওছয়েিাইট
www.ocfs.ny.gov. বদখুে৷ OCFS-ি ওছয়েিাইট www.ocfs.ny.gov -বি
লঙ্ঘছেি ইশিহািও পাওয়া র্ায়। িািপি আপোি িন্তােছক বকাথায় িাখা
িুশেৈাজেক মছে হছে এেং বিটি আপোি পশিোছিি জেয িেছচছয় বেশি উপর্ুি
হছল িাি ওপি শেভয ি কছি শিদ্ধান্ত শেে৷
ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং নজর
রা লত হলব...
OCFS-এি আঞ্চশলক অ্শ ি আপোছক জাোছে র্শদ
কমযিূশচটি:
• লাইছিিপ্রাপ্ত ো শেেশেি হয়।

এগুশল িহ, বপছমন্ট েীশিগুশলি িম্বছে শজজ্ঞািা করুে:

• অ্িীছি লাইছিিপ্রাপ্ত ো শেেশেি থাছক।
• শেেশেকির্/লাইছিি প্রদাে ো লঙ্ঘছেি ইশিহাি
থাছক।

• শিশু পশিচর্যায় ভিুয শক বপছমন্ট
• বপছমছন্টি শেকল্পিমূহ

অ্েযােয পশিোছিি িছে কথা েলুে র্ািা এই কমযিূশচটি

• েছকয়া িাশিখ এেং শেলছম্বি জশিমাো

েযেহাি কছিছেে৷

• অ্েকাি এেং েু টিি শদছেি জেয বপছমন্ট
শিশু পশিচর্যা কমযিূশচটি বখালা থাকাকালীে বর্ বকােও
িময় শপিা-মািা বিখাছে পশিদিযছে বর্ছি পাছিে৷

দ্রষ্টেয:

6
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কময সূশচ 1

কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

ইশতবাচক আচরলর্র বযবস্থাপনার
সম্বলে ভাবুন
ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং ভযগুশের
শদলক নজর রা লত হলব...
শিশুছদি জেয কমযিূশচগুশলি িীমা শেৈযাির্ কিা প্রছয়াজে। এই িীমােদ্ধিাগুশল
শিশুি েয়ি এেং ক্ষ্মিাগুশলি ওপি শেভয ি কছি। শিশুছদি ো বমছি ো ভয় ো
বদশখছয়, িাছদি অ্েুভূশিছক আহি ো কছি অ্থো খাোি ো শেশ্রাছমি মছিা
গুরুত্বপূর্য শেষয় বকছ়ি ো শেছয় িাছদি এই িীমােদ্ধিাগুশল মছে কিাছো উশচি৷
িািীশিক িাশি কখেই অ্েুছমাশদি েয়।

পশরবালরর প্রলয়াজনীয়্তাগুশে সম্বলে ভাবুন
ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং ভযগুশের
শদলক নজর রা লত হলব...
পশরবালরর প্রলয়াজনীয়্তা

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

শপিা-মািািা শিশু পশিচর্যা কমযিূশচি শেয়ম েীশিগুশলি
একটি প্রশিশলশপ পাছেে।
িপ্তাছহ অ্ন্তি একোি কিছি শিশুছদি কার্যকলাপগুশল
িম্বছে শপিা-মািাছদি জাোছো হছে।

ইশতবাচক আচরলর্র বযবস্থাপনা

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

কমযিূশচটিি একটি শলশখি
আচিছর্ি েযেস্থাপোি পশিকল্পো আছে র্া প্রছিযক
শপিা-মািাছক বদওয়া হয়।

দ্রষ্টেয:

শপিা-মািাি কমযিূশচি আচিছর্ি েযেস্থাপোি
পশিকল্পোি িছে িম্মি হে।
স্কু ছল র্াওয়াি েয়িী শিশুছদি শেম্নশলশখি শেষয়গুশল
েুঝছি হছে:
• কমযিূশচি শেয়মগুশল জােছি হছে এেং বিগুশল
অ্েুিির্ ো কিছল কী হছে বিটিও জােছি হছে।
• িাছদি অ্েুভূশিি েযাপাছি কথা েলছি হছে এেং
বিজেয িাছদি িব্দ েযেহাি কিছি হছে।
• িহছর্াশেিা কিাি জেয উৎিাশহি কিছি হছে।
• ভু লগুশলি বথছক শিখছি হছে এেং আোি বচষ্টা
কিাি জেয িাছদি উৎিাশহি কিছি হছে।
মছে আর্াছিি অ্েুভূশি প্রশিছিাৈ কিাি জেয,
বখপাছো, গুণ্ডাশম এেং বকােও োম-ৈছি িাকাছক
কমযিূশচ অ্েুমশি বদয় ো।
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পশরচযয া প্রদানকারীর সম্বলে ভাবুন
ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং ভয
শবষয়গুশে নজর রা লত হলব...
শিশু, পশিোি এেং পশিচর্যা প্রদােকািী/ শিক্ষ্ছকি মছৈয ভাল িম্পকয িোি জেয
গুরুত্বপূর্য। পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ছকি স্কু ছল র্াওয়াি েয়িী শিশুছদি িছে কাজ

কিাি অ্শভজ্ঞিা, শিক্ষ্া এেং/ো প্রশিক্ষ্র্ থাকা উশচি। শিশুছদি এেং শপিামািাছদি িছে পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ছকি ভালভাছে কথা েলা উশচি।
পশরচযয া প্রদানকারী/শিেলকর সম্বলে ভাবুন
পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ছকি স্কু ল র্াওয়াি েয়িী
শিশুছদি িছে কাজ কিাি অ্শভজ্ঞিা আছে এেং িাছদি
িছে কাজ কিাটা প্রকৃ িভাছে উপছভাে কছি।

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

তালদর শদন সম্বলে ভাবুন

সশেয় এবং িান্ত সময়

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

আেহাওয়া খািাপ ো হছল শিশুিা িত্ত্বােৈাছেি মছৈয
প্রশিশদে োইছি িময় কাটায়।
োইছিি এেং শভিছিি বখলাি জায়ো এেং িিঞ্জামগুশল
পশিষ্কাি, শেিাপদ এেং ৈািাছলা বকার্-মুি।

শকেু েিম আিোে আছে এেং বর্ শিশুছদি িািাশদে
স্কু ছলি পছি শেশ্রাম প্রছয়াজে িাছদি জেয িান্ত জায়ো
আছে।
শিশুছদি োশ়িি কাজ কিাি জেয িত্ত্বােৈাছেি মছৈয
িান্ত জায়ো আছে।

পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ক শিশুছদি স্বাস্থয, শেিাপিা
এেং শেকাছিি ওপি প্রশিক্ষ্র্ এেং/ো শিক্ষ্ােি বকািয
কছি।
পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ক শিশুি পশিোছিি মূলযছোৈ

দ্রষ্টেয:

এেং িংস্কৃ শিছক িম্মাে জাোয় এেং বোছঝ।
একটি শেয়শিি শিশু পশিচর্যা বকছন্দ্র েিোিকািী িমি
শেয়শিি পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্কেৃে, শেকল্প
েযশিের্ এেং 18 েেছিি বেিী েয়িী অ্েয বর্ বকােও
েযশিি আঙু ছলি োপ বেওয়া হছয়ছে এেং িমি
আেিযক ব ৌজদাশি, শিশু শের্যািছেি ইশিহাি পিীক্ষ্া
িম্পূর্য হছয়ছে।

দ্রষ্টেয:

8

17

পশরচযয া প্রদানকারী/শিেলকর সম্বলে ভাবুন

তালদর শদন সম্বলে ভাবুন
ভি া, শচন্তা করা এবং কল্পনা করা

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

স্কু ছলি আছে, িান্ত কার্যকলাপগুশলি পশিকল্পো শিশুছদি

পশরচযয া প্রদানকারী/শিেলকর সম্বলে ভাবুন
অ্প্রাশিষ্ঠাশেক পশিচর্যা প্রদােকািীি

স্কু ছলি শদছেি জেয ধিশি হছি িাহার্য কছি।

বকােও ব ৌজদাশি ইশিহাি আছে শকো
এেং 18 েেছিি বেিী েয়িী বকােও

শেশভন্ন প্রকাছিি বখলো এেং িামগ্রী আছে বর্গুশল

েযশি শিশু পশিচর্যাি িমছয় োশ়িছি

পশিষ্কাি, শেিাপদ এেং শিশুছদি শেছজছদি মছিা

থাকছে শকো িা শজজ্ঞািা করুে।

েযেহাি কিাি জেয ভাল বমিামশিি িংস্কির্:
• হিশিছল্পি উপকির্
• বোছিযি বখলা, ৈাোঁৈা

দ্রষ্টেয:

• োছেি বটপ অ্থো শিশি
কার্যকলাপগুশল শিশুছদি একশেিভাছে কাজ কিাি
জেয পশিকল্পো কিা হয় বর্মে োোছে েৃক্ষ্ছিাপর্ ো
জলখাোি োোছো।

সশেয় এবং িান্ত সময়

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

শিশুছদি িশি খিচ কিাি এেং িািাশদে স্কু ছল থাকাি
পছি বপিীগুশল ো়িাচা়িা কিাি শেিাপদ, িশেয় শকেু
উপায় আছে।
বোট শিশুিা িাছদি বথছক ে়ি শিশুছদি িছে বখলাি
জায়োয় প্রশিছর্াশেিা কছি ো।

দ্রষ্টেয:

16

9

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

শনরাপত্তা সম্বলে ভাবুন

তালদর শদন সম্বলে ভাবুন

ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং ভযগুশের
শদলক নজর রা লত হলব...

ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং ভযগুশের
শদলক নজর রা লত হলব...

দুর্যটো প্রশিছিাৈ কিাি জেয কমযিূশচটি কী পদছক্ষ্প গ্রহর্ কছিছে এেং আপৎকালীে

িািাশদছে স্কু ছলি পছি, প্রছিযকটি শিশুি আলাদা আলাদা প্রছয়াজে থাছক। কমযিশূ চ

অ্েস্থাি জেয কী পশিকল্পো আছে িা বজছে িাখা গুরুত্বপূর্য।

কমযিূশচি শিশুছদি জেয শেশভন্ন ৈিছর্ি ইোমি পেছেি কার্যকলাপ শেছয় আিা
উশচি। িশেয়, িান্ত, শভিছিি এেং োইছিি বখলাি মছৈয িামঞ্জিয থাকা জরুশি।

দুর্যটনা প্রশতলরাধ করা

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

শিশুছদি পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ক িত্ত্বােৈাে কছি

কর্া বো এবং ভাষা

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

শিশুছদি প়িা, বলখা, কথা েলা এেং প্রশ্ন শজজ্ঞািা

এেং িাছদি:

কিাি জেয উৎিাশহি কিা হয়।
• িত্ত্বােৈাে কিাি িময়ও, শকেু টা বোপেীয়িা এেং
স্বাৈীেিা বদয়।

িমি েয়ছিি এেং পঠছেি িছিি জেয শেশভন্ন ৈিছর্ি
েই এেং মযাোশজে থাছক।

• 1-2 জে শিশুি িছে একা বখলাি িুছর্াে বদয়।

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

ভটশেশভিন ভদ া

কমযিূশচছি িীিা, ে্যািে, অ্যািছেেছিি মছিা
শেপজ্জেক পদাথয আছে শকো পিীক্ষ্া কিা হছয়ছে।

বকেলমাে স্বল্প িমছয়ি জেয এেং শিক্ষ্ােি উছেছিয
বটশলশভিে এেং শভশিও েযেহাি কিা হয়।

োইছিি এেং শভিছিি িিঞ্জামগুশল বকছট ো শেোঁছ়ি বেছে
শকো িা কমযিূশচটি শেয়শমিভাছে েজি িাছখ।

বর্ শিশুিা বটশলশভিে ো শভশিও বদখছি চায় ো িাছদি
জেয অ্েযােয কার্যকলাপ আছে।

পুল, পুকুি এেং অ্েযােয জলািছয়ি বথছক শিশুছদি দূছি

হাছি পশিচালো কিাি মি ধেদুযশিক বখলাগুশলি

িাখাি জেয বে়িা ো অ্েয বকােও মজেুি পশিছেষ্টেী

েযেহাি িীশমি।

আছে।

দ্রষ্টেয:

দ্রষ্টেয:

10

15

শিশুলদর সুস্থ রা ার সম্বলে ভাবুন
য ন শিশুরা অসুস্থ হয় বা আর্াত পায়

শনরাপত্তার বযাপালর ভাবুন

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

কময সূশচ 1 কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

দুর্যটনা প্রশতলরাধ করা

কমযিূশচটি শিশুছদি ওষুৈ প্রদাে কিছে শকো িা স্বাস্থয

প়িাছো, োচ ো োে বিখা অ্থো বপাটযছিি

বিোি পশিকল্পোটিি মছৈয িছয়ছে।

কার্যকলাছপি মছিা বকছন্দ্রি োইছি শেয়াকলাপগুশলছি
র্াওয়া শিশুছদি ট্র্যাক কিাি একটি েযেস্থা আছে।

পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ছকি শেম্নশলশখিগুশল কিাি
দক্ষ্িা এেং প্রশিক্ষ্র্ আছে:
• শিশুছদি ওভাি দয কাউন্টাি ো বপ্রিশেপিছেি ওষুৈ
বদওয়াি।

আপৎকােীন অবস্থার বযবস্থাপনা

• বকােও বোটখাছটা আর্াি িম্বছে জাছে বর্টিি
শচশকৎিা িংোন্ত েযেস্থা বেওয়া প্রছয়াজে।

কময সূশচ 1

কমযিূশচছি অ্শিকান্ড ো শচশকৎিা িংোন্ত আপৎকালীে

• প্রাথশমক শচশকৎিা এেং CPR শদছি পাছি।

অ্েস্থাি িামলাছোি পশিকল্পো আছে।
কমযিূশচছি প্রাথশমক শচশকৎিাি একটি শকট মজুি কিা
আছে।

স্বাস্থযকর আহার

কময সূশচ 1

কময সূশচ 2

প্রদানকারী 3

শকভাছে বোটখাছটা আর্াছিি েযেস্থা শেছি হয় এেং
বকােও আর্াছিি জেয শচশকৎিছকি কাছে ো ইমাছজযশি

আহাি এেং জলখাোছিি মছৈয িছয়ছে শেশভন্ন

রুছম বর্ছি হছল কী কিছি হছে, িা পশিচর্যা

ৈিছেি িাজা ল, িাকিব্জী, মাংি, পাউরুটি এেং

প্রদােকািী/শিক্ষ্ক জাছে।

দুগ্ধজাি পর্য।

কমযিূশচি একটি িশেয় ব াে আছে। অ্শিকান্ড, পুশলি,

জলখাোছিি িময়টা েমেীয় এেং র্ছথষ্ট বেশি

অ্যাম্বুছলি এেং শেষ শেয়িছর্ি বটশলছ াে েম্বিগুশল

থাকাি ছল শিশুছদি িা়িাহুছ়িা কিাি প্রছয়াজে

প্রদিযে কিা থাছক।

পছি ো। শিশুিা বকছন্দ্র আিাি পছি জলখাোি বখছি
পাছি এেং জলখাোি দূছি িশিছয় িাখাি আছে

দ্রষ্টেয:

িাছদি েলা হয়।
জলখাোি অ্থো আহাছিি িময় হল শিশুছদি জেয
এমে একটি িময় র্খে িািা িাছদি েেু এেং
পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ছকি িছে কাটাছো শদে
িম্বছে কথা েছল।

14

11

কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

শিশুলদর সুস্থ রা ার সম্বলে ভাবুন

শনরাপত্তার বযাপালর ভাবুন
অশিকালের মলতা আপৎকােীন পশরশস্থশত
শিশু পশিচর্যাি প্রছিযকটি িলায় বমাক শিছটক্টি
এেং েহু উপছর্ােী অ্শিশেেযাপক থাছক।

কময সূশচ 1

কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

ভয প্রশ্নগুশে শজজ্ঞাসা করলত হলব এবং ভয
শবষয়গুশে নজর রা লত হলব...
শিশুছদি িুস্থ িাখাি জেয, কমযিূশচটিি ভাল স্বাস্থযকি অ্ভযািগুশলছি উৎিাশহি

স্কু ছল র্াওয়াি েয়িীছদি কমযিূশচি িাইছট অ্শি

কিাছো উশচি এেং জীোর্ু র্াছি ো ে়িায় িা প্রশিছিাছৈি পদছক্ষ্প বেওয়া উশচি।

িোিকািী শিছেম আছে।

কমযিূশচটিি একটি অ্েুছমাশদি স্বাস্থয বিোি পশিকল্পো আছে শকো িা শেশিি

অ্শিকাছন্ডি মছিা আপৎকালীে অ্েস্থায় পলায়ছেি

করুে এেং বদখাি জেয একটি প্রশিশলশপ বচছয় শেে। শিশু পশিচর্যাি কমযিশূ চগুশলছক

পশিকল্পো মাছি অ্ন্তি একোি শিশুছদি অ্েুিীলে

শিশুছদি ওভাি দয কাউন্টাি এেং বপ্রিশেপিছেি ওষুৈ বদওয়াি জেয শেশদয ষ্ট শেয়ম

কিাছো হয়।

অ্েিযই বমছে চলছি হছে।

অ্শিকাছন্ডি িময় বে়িাছোি জেয শেশল্ডংছয়ি অ্ন্তি
দুটি পৃথক প্রস্থাে স্থাে আছে।

কময সূশচ 1

শিশুলদর সুস্থ রা া

কময সূশচ 2 কময সূশচ 3

প্রছিযক শিশুি অ্েিযই আপ-টু -বিট টিকাকির্ কিাছি
হছে।

দ্রষ্টেয:

পশিচর্যা প্রদােকািী/শিক্ষ্ক শদছেি মছৈয অ্ছেকোি হাি
ৈুছয় জীোর্ু ে়িাছো প্রশিছিাৈ কছি। শিশুিাও শদছেি
মছৈয মাছঝ মাছঝই িাছদি হাি বৈায়।
শিশু পশিচর্যাটি পশিষ্কাি। বখলো, আিোে এেং
বমছঝছি জীোর্ু ে়িাছো প্রশিছিাৈ কিাি জেয শিছচি
দ্রের্ শদছয় প্রায়ই পশিষ্কাি কিা হয়।

য ন শিশুরা অসুস্থ হয় বা আর্াত পায়
কমযিূশচি স্বাস্থয বিোি পশিকল্পোটি আমাি শিশুি স্বাস্থয
বিোছ ি প্রছয়াজেীয়্িাগুশল পূির্ কছি।
কমযিূশচি শচশকৎিা িংোন্ত আপৎকালীে পশিশস্থশিগুশল
িামলাছোি জেয একটি পশিকল্পো আছে।
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