
শিশুরা ছয় থেকে 12 বছকরর মক্যে খুব দ্রুত পাল্ায়। যখন আপশন আপনার সন্ানকে প্ােশমে পশরচয্ার সাক্াৎোকর শনকয় যান, তখন আপনার শিজ্াসা 
েরা প্শ্নগুশি আপনার সন্াকনর বয়কসর ওপর শনর্র েকর। 
শিশুরা যত বড় হয়, তারা তত প্ােশমে দক্তাগুশি বযেবহার েকর থযগুশি তারা তাকদর পৃশেবীকে বড় েরার িনযে প্েম পাঁচ বছকর শিকখকছ। শিক্েরা 
বকিন থয নয় বছর বয়কসর মক্যে, শিশুরা "থিখার থেকে পড়া"-র স্তর থেকে "পড়ার থেকে থিখা"-র স্তকর থপৌঁকছ যায়। োল্পশনে থখিা্ুিা আকরা থবশি 
িটিি হকয় ওকে। এগুশিকত অকনে থবশি গরীর োশহনীসূত্র োকে এবং োি সমূ্র ্েরার ক্মতা এবং থযাগযেতা োো এেটি িক্যেবস্তু োকে। এছাড়াও 
শিশুরা শবস্তাশরত থখিা্ুিা, শরশিও থগম অেবা বাইকর থখিার থখিা্ুিার িনযে িটিি শনয়মগুশি থিকখ। 
এই বয়কস শিশুরা থয সামাশিে এবং আকবগপ্বর উন্নয়কনর ফিেনামায় থপৌঁছায় থসই সম্বকধে আকরা িানকত, পাঁচ থেকে দি বছর-বয়সী শিশুকদর শপতা-
মাতাকদর িনযে শনকদ্শিো অেবা দি থেকে বাকরা-বছর-বয়সী শিশুকদর িনযে শনকদ্শিো নামে পুশস্তোগুশি এেবার থদখুন।

আপনার সন্াননর প্াথমিক পমরচর্ার সাক্াৎকানরর জন্য প্স্তুমিনি, এই প্শ্নগুমি মননজনক মজজ্াসা করুন: 

•	আপনার সন্ানকে শে খুশি মকন হয়?
•	আপনার সন্াকনর শে অকনে শচন্া মাোয় োকে?
•	আপনার সন্ান শে পকড়? তারা েী পকড়?
•	আপনার সন্াকনর শে বযেো বা যন্ত্ররা হয়?
•	আপনার সন্ান শেরাকব ঘুমায়? 
•	আপনার সন্ান শেরাকব খায়?
•	আপনার সন্ান হতাি থবা্ েরকি শেরেম বযেবহার েকর? তারা চরম সীমাগুশিকত থপৌঁকছ থগকি থেমনরাকব প্শতশরিয়া িানায়?
•	আপনার সন্াকনর শে শপ্য়বধুে আকছ? েী ্রকনর োি তারা এেশত্রতরাকব েকর?
•	আপনার শিক্ে শে আপনার সন্াকনর শবষকয় থোনও উকবেগ প্োি েকরকছন? আপনার শিক্ে শে আপনার সন্াকনর মকনাকযাগ শবষকয় শচশন্ত? 
•	আপশন শে আপনার সন্াকনর থিখা অেবা আচরর সম্বকধে শচশন্ত, অেচ শিক্ে বিকছন শচন্া েরকত হকব না? 

সারসংনক্প 
মকন রাখকবন, এই প্শ্নগুশির থোনও রুি উত্তর হয় না, আর থোনও উত্তর শনশচিত েকর না থয থোনও সমসযো আকছ। তকব যশদ আপনার উত্তর 
আপনাকে রাবায়, তাহকি আরও প্শ্ন শিজ্াসা েরার এেটি সুকযাগ শহসাকব এটিকে রাবনু। আর আপনার শচশেৎসেকে এই আকিাচনাগুশিকত 
শনকয় আসুন। আপশন আপনার সন্ানকে সবকেকে থবশি িাকনন। যশদ আপনার থোনও প্শ্ন োকে, থসকক্কত্র থসটি সশতযেই উকবেকগর োরর শেনা 
থদখকত আপনার শচশেৎসে আপনাকে সাহাযযে েরার িনযে রকয়কছন।

 ProjectTEACHny.org থত আকরা িাননু

আপমন আপনার সন্াননর প্াথমিক পমরচর্ার সাক্াৎকানরর জন্য প্স্তুি হওয়ার সিয়, িানের িানমসক স্াস্্য এবং িানের শারীমরক 
স্াস্্য সম্বনধে একটু ভাবুন। মনমে্ষ্ট মকছু িানমসক স্াস্্যজমনি সিস্যা সু্নি রাওয়ার বয়সী মশশুনের িন্্য অননক ববমশ সা্ারণ। 
উোহরণস্রূপ: 

•	সু্কি যাওয়ার বয়সী থয শিশুরা মনমরা হকয় োকে তাকদর অকনে িারীশরে সমসযোর অশরকযাগ োকে, থযমন থপকে বযেো অেবা মাোবযেো। 
• ADHD োো শিশুকদর স্ারাশবে প্কিারন আঁেকে রাখা েষ্টের হকত পাকর যা অনযোনযে শিশুরা সামিাকত থিকখ। 
•	থিখার সমসযোগুশি এই বয়কস স্পষ্ট হকয় উেকত পাকর, যখন পেন, থিখা এবং অককের দক্তা অতযেন্ গুরুত্বপূর ্হয়। 

এই বয়কস, শিশুরা তাকদর থছাে বয়কসর তুিনায় অকনেো সময় ক্াসঘকর োোয়। তাই, আপশন এই সমসযোগুশির েো আপনার সন্াকনর শিক্েকদর 
োছ থেকে শুনকত পাকরন। এই বয়কস এেিন শপতা বা মাতার রূশমো হি সু্ি এবং শচশেৎসকের অশফকসর মক্যে বযেব্ান পূরর েরা। যশদ আপনার 
সন্ান এই থক্ত্রগুশির থোকনা থক্কত্র সমসযোয় োকে, আপনার শচশেৎসেকে িানান।

প্াথমিক পমরচর্ার সাক্াৎকানর রাওয়ার আনে উত্তর পাওয়ার প্শ্নসিহূ - বয়স 6 - 12 বছর

আপনার সন্াননর িানমসক স্াস্্য:  
সু্নি রাওয়ার বয়সী মশশুনের িানমসক সসু্িা

https://www.omh.ny.gov/omhweb/childservice/docs/5-10-years-brochure.pdf
https://www.omh.ny.gov/omhweb/childservice/docs/5-10-years-brochure.pdf
https://www.omh.ny.gov/omhweb/childservice/docs/10-12-years-brochure.pdf

