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Birth to Three System  
একটি ফ্যামিমি হান্ডবকু 

গাইড 2: উপযুক্ত মিশুদের পমরবাদরর সহায়তার জন্য ওমরদয়দেিন্ 
 

 

 
এই হযান্ডবুকটি সহ অন্যান্যগুদিা পাওয়া যায় এখাদন্ www.birth23.org। 

 
CT Birth to Three System হদিা একটি CT Office of Early Childhood 

(OEC, মসটি অমফ্স অভ আমিি চাইল্ডহুড) এর একটি মবভাগ। 

http://www.birth23.org/


 

সামভি স ককাঅমডি দন্টর কী এবং আমি কী 
আিা করদত পামর? 

 
 

একজন্ সামভি স ককাঅমডি দন্টর হদিন্ আপন্ার Birth to Three টিদির এিন্ একজন্ মযমন্ আপন্ার এবং আপন্ার পমরবাদরর প্রদয়াজন্ হদত পাদর 

এিন্ ককাদন্া মরদসাসি মচমিত করদত সাহাযয করদবন্। তারা আপন্ার সন্তান্ এবং পমরবারদক সহায়তার জন্য উপিভয মবমভন্ন বযমক্ত, তথ্য এবং 
মরদসাসিগুদিাদক একমিত করার জন্য োময়ত্বপািন্ কদরন্৷ সামভি স ককাঅমডি দন্টর আপন্ার কযদকাদন্া প্রদের উত্তর কেওয়ার জন্য এবং প্রথ্দি যা 

মবভ্রামন্তকর বদি িদন্ হদত পাদর তা আদরা কবাধগিয কদর কতািার জন্য রদয়দেন্। 
 

আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টদরর প্রাথ্মিক হস্তদেপ (আমিি ইোরদভিন্) সহায়তা প্রোদন্ 

েেতা রদয়দে (কযিন্ িারীমরক কথ্রামপ বা কথ্া বিা এবং ভাষা সহায়তা); এবং মসটি 

Birth to Three System পমরদষবাদত সিন্বয়কারী মহসাদব প্রতযময়ত হওয়ার জন্য 

অমতমরক্ত প্রমিেণ সম্পন্ন কদরদেন্। আপন্ার পমরবাদরর মচমিত অগ্রামধকাদরর কথ্া 
িাথ্ায় করদখ, তারা যা করদবন্: 

 

⚫ মবমভন্ন উৎস কথ্দক পমরদষবা, সহায়তা এবং তথ্য সিন্বয় করদত সহায়তা 

⚫ আপন্ার পমরবাদরর দেন্মিন্ রুটিন্ এবং কাযিকিাদপর সিয় আপন্ার 

সন্তান্দক ন্তুন্ েেতা কিখাদন্ার উপায় সম্পদকি  আপন্ার সাদথ্ কথ্া বিা 

⚫ আপন্ার সন্তান্ সম্পদকি  আপন্ার প্রেগুদিার উত্তর খুুঁদজ কপদত সাহাযয করা 

⚫ অন্যান্য পমরবাদরর সাদথ্ সংদযাগ করার সুদযাগ খুুঁদজ কপদত আপন্াদক সাহাযয করা 

⚫ আপন্ার সন্তান্ এবং পমরবাদরর সাদথ্ সমৃ্পক্ত অন্যান্য মবদিষজ্ঞদের সাদথ্ কথ্া 
বিদত সাহাযয কদর থ্াদক কযিন্ কিমডদকি কপ্রাভাইডার এবং 
চাইল্ড ককয়ার স্টাফ্ 

⚫ সহায়ক কস্টট এবং কমিউমন্টির মরদসাদসির তথ্য প্রোন্ করা 

⚫ মপ্র-সু্কদি উত্তরণ (ট্রান্মজিন্) বা আপন্ার পেদির অন্যান্য কমিউমন্টি সিমথ্িত 

সহায়তা 
 

আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টর হদিন্ আপন্ার Birth to Three েদির বযমক্ত মযমন্ আপন্ার সাদথ্ ঘমন্ষ্ঠভাদব কাজ করদবন্। আপমন্ ও সামভি স 

ককাঅমডি দন্টর েদুজন্ই হদিন্ েদির সহ-অমধন্ায়ক এবং এদেদি আপন্ার েদির অমতমরক্ত সেসযরা অন্যান্য প্রাথ্মিক হস্তদেপ প্রোন্কারী, আপন্ার 

সন্তাদন্র চাইল্ড ককয়ার কপ্রাভাইডার এবং আপন্ার সন্তাদন্র ডাক্তারদক অন্তভুি ক্ত করদত পাদরন্। আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টর আপন্াদক প্রাথ্মিক 

হস্তদেপ বযবস্থার িাধযদি গাইড করদব এবং আর ককাদন্া সহায়তার প্রদয়াজন্ ন্া হদি বা আপন্ার সন্তান্ মতন্ বের বয়সী হদি কগদি এটি কেদে 

যাওয়ার জন্য আপন্াদক প্রস্তুত কদর তুিদব। 



 

IFSP মিটিং কী? 

IFSP কী? 
 

 

আপন্ার Individual Family Service Plan (IFSP, ইমন্ডমভজয়ুাি ফ্যামিমি সামভি স প্ল্যান্) হদিা 
আপন্ার এবং Birth to Three কপ্রাগ্রাদির িদধযকার একটি চুমক্ত যা আপন্ার সন্তান্ এবং পমরবারদক 

প্রাথ্মিক হস্তদেপ পমরদষবা এবং সহায়তা প্রোন্ কদর। আপন্ার পমরকল্পন্া হদিা একটি আইমন্ ন্মথ্ যা 
আপন্ার েদির প্রদতযকদক বুঝদত সাহাযয করার জন্য সাজাদন্া হদয়দে, কযখাদন্ কী ঘটদত যাদে; কক বা 

কারা সমৃ্পক্ত হদত যাদে; এবং কখন্ এবং ককাথ্ায় সহায়তা করা হদব এবং কতমেদন্র জন্য। আপমন্ এবং 
আপন্ার েি (আিাো িাখার অন্তত েইুজন্ বযমক্ত, যাদের িদধয একজন্ আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টর 

হদত হদব) এটি এখন্ও আপন্ার অগ্রামধকাদরর সাদথ্ খাপ খায় মক ন্া এবং আপন্ার সন্তাদন্র এবং আপন্ার 

পমরবাদরর চামহোর সাদথ্ খাপ খায় মক ন্া তা মন্মিত করদত অন্তত প্রমত েয় িাদস বা যতবার প্রদয়াজন্ 

ততবার IFSP পযিাদিাচন্া করদবন্। 
 

 

 

 
আপমন্ বা আপন্ার মপতািাতা(গণ) বা ককয়ারমগভার(গণ) মহসাদব এবং আপন্ার 

সামভি স ককাঅমডি দন্টরদক অবিযই সকি IFSP মিটিংদয় উপমস্থত থ্াকদতই হদব৷ প্রথ্ি 

IFSP মিটিংদয় এিন্ একজন্ কপ্রাভাইডারও থ্াকদব মযমন্ আপন্ার সন্তাদন্র 

উন্নয়ন্িূিক িূিযায়ন্ এবং িূিযায়ন্ তথ্য সংগ্রহ করদত এবং সমূ্পণি করদত সাহাযয 

কদরদেন্। আপমন্ অন্যদের মিটিংদয় কযাগোদন্র জন্য আিন্ত্রণ জান্াদত পাদরন্, কযিন্ 

পমরবাদরর সেসয, আপন্ার চাইল্ড ককয়ার কপ্রাভাইডার এবং কযদকাদন্া বনু্ধ বা অন্যান্য 

কপ্রাভাইডার যাদক আপমন্ সমৃ্পক্ত থ্াকদত হদব বদি িদন্ কদরন্। যমে তারা উপমস্থত 

হদত ন্া পাদর, তদব তাদের তথ্য এখন্ও কিয়ার করা যাদব এবং পমরকল্পন্ায় অন্তভুি ক্ত 

করা কযদত পাদর। আদরকজন্ গুরুত্বপূণি বযমক্ত হদিন্ আপন্ার সন্তাদন্র প্রাইিামর কহিথ্ 

ককয়ার কপ্রাভাইডার (PHCP), যার সাদথ্ তাদের ইন্পুদটর জন্য কযাগাদযাগ করা হদব। 

আপমন্ এবং আপন্ার পমরবাদরর সেসযরা IFSP মিটিংদয় যত কবমি যুক্ত থ্াকদবন্, 

আপন্ার পমরকল্পন্া তত কবমি অথ্িবহ হদব। আপন্ার কাদে কী গুরুত্বপূণি এবং 

আপন্ার সন্তাদন্র কী প্রদয়াজন্ হদব তা কিয়ার করুন্। আপন্ার সন্তাদন্র বণিন্া করা 

িূিযায়ন্ এবং িূিযায়ন্ সম্পদকি  আপন্ার কযদকাদন্া প্রে মজজ্ঞাসা করুন্। 



 

 
 
 
 
 
 

⚫ আপন্ার সন্তান্ কী পেি কদর? ককান্টা অপেি কদর? 

⚫ আপন্ার সন্তান্দক ককান্টা হতাি কদর? 

⚫ আপমন্ ইদতািদধয আপন্ার সন্তাদন্র হতািার মবষদয় সাহাযয করার জন্য কী কী কচষ্টা কদরদেন্? 

⚫ আপন্ার মিশু মেদন্র কবিা কী কদর? 

⚫ আপন্ার জীবদন্ বা আপন্ার সন্তাদন্র জীবদন্ মক ককাদন্া উদেখদযাগয পমরবতি ন্ আদে যা আপন্ার সন্তাদন্র আচরণগত পমরবতি দন্ অবোন্ রাখদত 

পাদর? 

⚫ পমরবার মহসাদব আপমন্ কসখাদন্ কী করদত পেি কদরন্? বনু্ধদের সাদথ্? 

⚫ আপমন্ ককাদন্া বযমক্ত এবং প্রমতষ্ঠান্দক সহায়ক বদি িদন্ কদরন্? 

⚫ আপন্ার সন্তাদন্র চামহো পূরদণ আপন্ার পমরবাদরর িমক্ত কী? 

⚫ আপন্ার সন্তান্ বা পমরবার সম্পদকি  েদির কাদে আর কী জান্দত চান্? 

 
 

আপমন্ এবং আপন্ার পমরবার সহ েদির সকি সেসয IFSP উন্নয়দন্র জন্য একসাদথ্ কাজ করদব। এটি তথ্য পযিাদিাচন্া কদর, পেি দতমর কদর 

এবং IFSP ফ্িাফ্দির উন্নদয়র িাধযদি করা হদব। ফ্িাফ্িগুদিা হদিা কসই সকি পমরবতি ন্ যা আপমন্ এবং আপন্ার পমরবার আপমন্ অজি দন্র 

জন্য কাজ করদত চাওয়ার জন্য মসদ্ধান্ত মন্দয়মেদিন্। এই আদিাচন্ার সিয়, আপমন্ কসই ফ্িাফ্িগুদিাদত কপ ুঁোদন্ার জন্য কয মিয়াকিাপগুদিা 

বযবহার করদবন্ তার পরািিি মেদত পাদরন্। এোোও আপমন্ মিয়াকিাপ এবং প্রাথ্মিক হস্তদেপ পমরদষবাগুদিার মবষদয় মসদ্ধান্ত কন্দবন্ যা 

আপন্ার সন্তান্ এবং পমরবাদরর জন্য আপন্ার ফ্িাফ্িদক সিথ্িন্ করদব। 
 
 

 

আপন্ার সন্তান্ এবং পমরবার সম্পদকি  গুরুত্বপূণি তথ্য 



 

Disabilities Education Act (IDEA, প্রমতবন্ধী 
বযমক্তদের মিো আইন্), পাটি  C (আমিি ইোরদভন্িন্) 

এর অধীদন্ সহায়তা এবং পমরদষবা 
 

আপন্ার প্রাইিামর সামভি স কপ্রাভাইডার (সম্ভবত আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টরও) অন্যান্য েদির সেসযদের সহায়তায় মন্ম্নমিমখত 

সহায়তা এবং পমরদষবাগুদিাদত সহায়তা করদত পাদর: 

 
⚫ সহকারী প্রযুমক্ত 

⚫ মকউড ভাষা (কযাগাদযাদগর একটি পদ্ধমত কযখাদন্ একজন্ বক্তা হাদতর 

অঙ্গভমঙ্গ মেদয় সম্ভাবয অস্পষ্ট িুদখর ন্োচো স্পষ্ট কদর করাতাদক সাহাযয 
করার জন্য িযান্ুয়াি ইমঙ্গদতর একটি মসদস্টি বযবহার কদরন্) 

⚫ পামরবামরক প্রমিেণ, কাউদেমিং এবং কহাি 

মভমজট 

⚫ স্বাস্থয 

⚫ ন্ামসিং 

⚫ পুমষ্ট 

⚫ অকুদপিন্াি কথ্রামপ (OT) 

⚫ মফ্মজকাি কথ্রামপ (PT) 

⚫ িান্মসক সহায়তা 

⚫ সামভি স ককাঅমডি দন্িন্ 

⚫ সাইন্ িযাংগুদয়জ 

⚫ সািামজক কাজ 

⚫ মবদিষাময়ত মন্দেিিন্া 

⚫ কথ্া বিা এবং ভাষা 

⚫ অন্যান্য IFSP িন্াক্তকৃত সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রদয়াজন্ হদি 

পমরবহন্ বা িাইদিজ পুন্:পমরদিাধ 

⚫ েমৃষ্ট এবং গমতিীিতা 



 

 
 
 

 

কফ্ডাদরি আইদন্র অধীদন্, আপন্াদক অবিযই মন্দেিি করদত হদব কয আপমন্ আপন্ার অমধকারগুদিা কবাদঝন্ এবং পমরদষবাগুদিা শুরু 

করার আদগ অনু্িমত কেন্৷ IFSP-কত আপন্ার স্বাের মন্দেিি করদব কয আপমন্ IFSP এর সাদথ্ সমূ্পণি একিত। অন্যদের মবষদয় মিিত 

বা অস্বীকার করার সিয় আপমন্ মিমখতভাদব এক বা একামধক প্রারমম্ভক হস্তদেপ পমরদষবা শুরু করার অনু্িমত মেদত পাদরন্। আপমন্ যমে 

একটি ন্তুন্ IFSP সমূ্পণিরূদপ গ্রহণ ন্া কদরন্, তাহদি আপন্াদক এবং আপন্ার েিদক অবিযই সিসযাটি সিাধান্ করার কচষ্টা করদত 

হদব। সহায়তার মবষদয় একিত হওয়া অবিযই আন্ুিামন্ক শুরুর তামরদখর িদধয শুরু হদব। 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) এর পাটি  C এর জন্য কস্টটগুদিাদক িন্াক্ত করদত হদব কয, কস্টট ও বযমক্তগত 

মরদসাসিগুদিার বযাবহার এবং কফ্ডাদরি ফ্ান্ড (যা সবিদিষ মরদসাদটি র পমরদিাধকারী মহদসদব অবযিযই মবদবমচত হদব) সহ মকভাদব তাদের 

প্রাথ্মিক হস্তদেপ পমরদষবাগুদিা অথ্িায়ন্ করা হয়। 

কাদন্কটিকাদট, কস্টট এবং কফ্ডাদরি তহমবি Birth to Three পমরদষবার খরদচর প্রায় 80% পূরণ কদর। পমরবাদরর বযমক্তগত মচমকৎসা 

মবিা িারা বামক 20% মবমিং পূরণ করা হয়। 

আপমন্ যমে আপন্ার মপতািাতার অমধকার এবং কপদিে মসদস্টি সম্পদকি  আদরা তথ্য চান্, তাহদি অন্ুগ্রহ কদর আপন্ার সামভি স 

ককাঅমডি দন্টদরর িারা প্রেত্ত Parent Rights and Early Intervention Funding ইস্তাহার কেখুন্, অথ্বা মভমজট করুন্ 

birth23.org/families/family-resources/। 
 
 
 
 

আইমডয়া, পাটি  C এর অধীদন্ মপতািাতার অমধকার এবং কপদিে মসদস্টি 

কবাঝা 



 

Birth to Three-কত আিার োময়ত্বগুদিা কী কী? 
 
 

আপন্ার সন্তাদন্র Birth to Three েদির সবদচদয় গুরুত্বপূণি সেসয মহদসদব, প্রমতটি মভমজদট সমিয় অংিগ্রহণকারী হওয়া আপন্ার োময়ত্ব। 
আপন্ার Birth to Three েদির সেসযরা আপন্াদক প্রচুর কখািাদিিা প্রে, ককামচং, প্রেিিন্ এবং কচষ্টা করদত বিার সাদথ্ সমৃ্পক্ত। তারা 
মন্মিত করদব কয তারা যা মকেু কিয়ার করদেন্ তা আপমন্ বুঝদত কপদরদেন্ এবং আপমন্ আপন্ার সন্তাদন্র সাদথ্ কেখা করার সিয় এই ন্তুন্ 

েেতাগুদিা বযবহার করদত স্বােিযদবাধ করদেন্। 
 
 

আপমন্ সাোদতর সিয় সমিয়ভাদব অংিগ্রহণ করদত পাদরন্ এিন্ মকেু উপায় ন্ীদচ কেওয়া হদিা: 
 
 
 

⚫ এিন্ একটি মিয়াকিাদপর সিয় আপন্ার সফ্দরর সিয়সূমচ দতমর করুন্ 

যার কয সিয় আপমন্ আপন্ার কপ্রাভাইডাদরর কাে কথ্দক সহায়তা 
চাইদেন্, কযিন্ খাবাদরর সিয়, স্নাদন্র সিয়, মিশু পমরচযিায় ড্রপ-অফ্ 

(মন্মেিষ্ট ককাথ্াও করদখ আসা) বা আদিপাদি ঘুদর কবোদন্া। 

⚫ কিষ সাোৎ কথ্দক আপমন্ কচষ্টা কদরদেন্ এিন্ কক িিগুদিার 

িাধযদি মকভাদব মবষয়গুদিা চদিমেি কস সম্পদকি  কথ্া বিুন্। 

⚫ সাোদতর সিয় অনু্িীিন্ করুন্ এবং আপমন্ মন্মিত ন্া হদি 

কস মবষদয় প্রে মজজ্ঞাসা করুন্। 

⚫ আপন্ার প্রাইিামর সামভি স কপ্রাভাইডাদরর সাদথ্ একটি সাোৎ 

পমরকল্পন্া দতমর করুন্, আপমন্ টাদগিট করদত চান্ এিন্ একটি মন্মেিষ্ট 

কাযিকিাপ এবং আপন্ার পমরকল্পন্াদক সিথ্িন্ করদব এিন্ 

কক িিগুদিা মচমিত করুন্। 

⚫ আপন্ার সন্তাদন্র উপর প্রভাব কফ্িদত পাদর এিন্ ককাদন্া 
প্রাসমঙ্গক তথ্য কিয়ার করুন্ যা গত Birth to Three এর 

মভমজদটর সিয় ঘদটদে। এর িদধয মচমকৎসা বা বাইদরর িূিযায়ন্ 

অন্তভুি ক্ত থ্াকদত পাদর। 



 

মকভাদব আমি আিার সাোৎ কথ্দক সবদচদয় কবমি কপদত 

পামর? 
 

আপন্ার মভমজদটর আদগ 

⚫ প্রস্তুত থ্াকুন্। আপন্ার জন্য সুমবধাজন্ক সিদয় আপন্ার সফ্দরর সিয় মন্ধিারণ করুন্, যাদত আপমন্ সাোদতর সিয় সমিয়ভাদব অংিগ্রহণ 

করদত পাদরন্। ভাইদবান্ এবং পমরবাদরর অন্যান্য সেসয বা পমরচযিাকারীদের স্বাগত জান্াদন্া হয় এবং উপমস্থত থ্াকদি তাদের সাোদত কযাগ 

কেওয়ার জন্য আিন্ত্রণ জান্াদন্া হদব। 

⚫ এদজন্ডা পমরকল্পন্া করুন্। আপন্ার Birth to Three কপ্রাভাইডারদক জান্দত মেন্ কয আপমন্ তাদের ককান্ ককান্ কাযিকিাপ পযিদবেণ 

করদত চান্ এবং আপন্ার সফ্দর আপমন্ কী আদিাচন্া করদত চান্। আপন্ার কিষ মভমজদটর পর কথ্দক আপন্ার িদন্ হদত পাদর এিন্ 

ককাদন্া প্রে মিখুন্। 

⚫ আপন্ার কিষ মভমজদটর পর কথ্দক যা ঘদটদে তা কিয়ার করার জন্য প্রস্তুত থ্াকুন্। আপমন্ কয মবষয়গুদিা কিয়ার করা গুরুত্বপূণি িদন্ 

কদরন্ কস সম্পদকি  মচন্তা করুন্ বা একটি তামিকা দতমর করুন্, কযিন্ ডাক্তাদরর কাদে যাওয়া বা রুটিদন্ পমরবতি ন্৷ ককান্ পরািিিগুদিা 

ভাদিা কাজ কদরদে এবং কযগুদিা খুব একটা ভাদিা কাজ কদরমন্ কসগুদিা সম্পদকি  মচন্তা করুন্। 
 

আপন্ার মভমজদটর সিয় 

⚫ প্রে মজজ্ঞাসা করুন্। মন্মিত করুন্ কয তথ্য কিয়ার করাটা আপমন্ বুঝদত পাদরন্। যমে আপমন্ মন্মিত ন্া হন্ কয ককন্ মকেু করা হদে 

তাহদি শুধু মজজ্ঞাসা করুন্। যমে এটি সাহাযয কদর তদব তথ্য মিখদত বিুন্। 
 

⚫ মভন্ন মকেু কেখাদন্ার জন্য বিুন্। আপমন্ যা বুঝদত পাদরন্ ন্া কসটা আবার কেখাদন্ার জন্য বিুন্। মভমজদটর সিয় একসাদথ্ কক িিগুদিা 

অনু্িীিন্ করুন্। কিখার উত্তি উপায় হদিা হাদত-কিদি মন্দেিিন্া কিখা। 
 

⚫ মভমজটগুদিার িদধয কক িিগুদিা পমরচািন্া করার জন্য ধারণাগুদিা মন্দয় আদিাচন্া করুন্। মভমজদটর িদধয অনু্িীিদন্র সিয়টি মভমজদটর 

িদতাই গুরুত্বপণূি। দেন্মিন্ পামরবামরক কাযিকিাদপর সিয় কক িি এবং মিয়াকিাপগুদিা বযবহার করার উপায়গুদিা সম্পদকি  কথ্া বিার 

বযাপাদর মন্মিত হদয় মন্ন্। 
 

সফ্িতাগুদিা উেযাপন্ করুন্! এিন্মক কোটটিও! 

 
আপন্ার মভমজদটর পদর 

⚫ মবষয়টি কচষ্টা কদর কেখুন্। আপন্ার পমরকল্পন্া করা কাযিকিাদপর িদধয আপমন্ বাোই করা ন্তুন্ 

কক িিগুদিা অনু্িীিন্ করুন্। ককান্টি কাজ করদে? ককান্টি কাজ কদর ন্া? 

⚫ এটির একটি কন্াট দতমর করুন্। একটি িান্মসক কন্াট দতমর করদত বা মভমজদটর িদধয আসদত পাদর এিন্ 

প্রদের জন্য একটি কন্াটবুক রাখদত ভুিদবন্ ন্া। 

⚫ আন্দি থ্াকুন্। আপমন্ ও আপন্ার সন্তান্ যখন্ আন্ি করদেন্ তখন্ সদবিাত্তি মিো এবং কিখা হয়। 



 

 
 
 

 

আপন্ার পমরবাদরর Birth to Three অমভজ্ঞতার প্রমতটি পযিাদয় ভমবষযদতর জন্য 

মচন্তা করা এবং পমরকল্পন্া করা ভাদিা। উত্তরণ (ট্রান্মজিন্) সম্পদকি  আদিাচন্া 
আপন্ার প্রথ্ি IFSP মিটিং কথ্দক শুরু হয় এবং আপন্ার পমরবাদরর Birth to 

Three পযিন্ত সিয় জদুে চিদব। আপমন্ আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টরদক অবমহত 

করদত পাদরন্ কয আপমন্ কযদকাদন্া সিদয় Birth to Three-কত উত্তরণ (ট্রান্মজিন্) 

করদত চান্; অথ্বা যমে আপন্ার সন্তাদন্র আর প্রাথ্মিক হস্তদেদপর প্রদয়াজন্ ন্া হয় 

তদব আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টর Birth to Three সিথ্িদন্র সিামি মন্দয় 

আদিাচন্া করদত পাদরন্। 

আইন্ অনু্সাদর, কবমিরভাগ Birth to Three পমরদষবা এবং সহায়তা আপন্ার 

সন্তাদন্র মতন্ বের হদিই কিষ হদয় যাদব। ন্তুন্ অংিীোররা আপন্ার জীবদন্ 

প্রদবি করদত পাদর কযদহতু আপমন্ Birth to Three-কক মবোদয়র পমরকল্পন্া 

কদরদেন্। যমে আপন্ার সন্তান্ মতন্ বের বয়দসর আদগ চদি যায় বা যমে আপন্ার 

সন্তান্ প্রাথ্মিক দিিব মবদিষ মিো গ্রহণ ন্া কদর, তাহদি আপন্ার সামভি স 

ককাঅমডি দন্টর আপন্ার কমিউমন্টির অন্যান্য উপিভয কাযিিি িন্াক্ত করদত 

আপন্ার সাদথ্ কাজ করদব। 
 
 
 
 
 

BIRTH TO THREE তযাগ করার সিয় কখন্? 



 

 
 
 

 

⚫ িাইদেমর কস্টামরর সিয় 

⚫ স্থান্ীয় কখিার গ্রুপ 

⚫ কহড স্টাটি  

⚫ মবদন্ােন্িূিক কপ্রাগ্রাি 

⚫ কমিউমন্টি ন্াসিামর সু্কি 

⚫ চাইল্ড ককয়ার কসোসি 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

অদন্কগুদিা কমিউমন্টি অপিন্ রদয়দেন্ কবদে কন্ওয়ার জন্য কযটা আপমন্ বা আপন্ার সন্তান্ 

উপদভাগ করদত পাদরন্। আপমন্ যমে চান্ তাহদি আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টর আপন্াদক 

মকভাদব একটি কপ্রাগ্রাদি ন্মথ্ভুক্ত করা যায় এবং সম্ভাবয অথ্িায়ন্ বা বৃমত্ত সংিান্ত তথ্য সংগ্রহ 

করদত সাহাযয করদত পাদর। আপমন্ পূদবি মিমখত কন্াটিি পাদবন্ কয Birth to Three পমরদষবা 
কিষ হদে এবং আপন্ার ট্রান্মজিন্ প্ল্যান্ কডদভিপ করার জন্য একটি ট্রান্মজিন্ মিটিং অনু্মষ্ঠত 

হদব। 

যমে আপন্ার সন্তাদন্র বয়স মতন্ বেদরর কবমি মবদিষ মিো পমরদষবার প্রদয়াজন্ হয়, তাহদি 

আপন্ার সামভি স ককাঅমডি দন্টর প্রাথ্মিক দিিব মবদিষ মিো এবং সংমিষ্ট পমরদষবাগুদিার জন্য 
আপন্ার সন্তাদন্র কযাগযতা মন্ধিারণ করদত আপন্ার স্থান্ীয় পাবমিক সু্কি মসদস্টদির সাদথ্ কাজ 

করদত আপন্াদক সাহাযয করদব। 
এই পমরবতি দন্র জন্য পমরকল্পন্া করার মবষয়টি কযদকাদন্া সিয় শুরু হদত পাদর, মকন্তু সাধারণত 

আপন্ার সন্তাদন্র বয়স মতন্ বের হওয়ার আদগ ন্য় িাদসর িদধয এটি বৃমদ্ধ পায়। মকেু 

প্রদয়াজন্ীয়তা পরূণ করা হদি মকেু মিশু গ্রীদের িাসগুদিাদত 3 বেদরর কবমি বয়সী (3 বেদরর 

কবমি বয়সীদের EIS) প্রাথ্মিক হস্তদেপ পমরদষবা এবং সহায়তার জন্য কযাগযতা অজি ন্ করদত 

পাদর। উত্তরণ (ট্রান্মজিন্) প্রমিয়া এবং 3 এর উপদর EIS সম্পদকি  আদরা কবমি তদথ্যর জন্য 

অনু্গ্রহ কদর হযান্ডবুক III পযিাদিাচন্া করুন্: উত্তরণ (ট্রান্মজিন্) করার মন্দেিিন্া। 

কমিউমন্টি কাযিকিাপ 


