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যেসকল অভিিাবককরা তাকের পভরবারকের 
সুেঢ়ৃ, সুখী এবং সুস্থ রাখকত অক্রেভলয়ায় 
তাকের আবাস গড়কেন তাকের সহায়তার 
জন্য কেয়ারিং ফি রিলড্রেন যলখা হকয়কে।

সন্ান প্রভতপালন হকত পাকর কভিন কাজ। 
যেসকল ভপতামাতা ভবকেশ যেকক অক্রেভলয়ায় 
একসকেন তাকের জন্য নতুন একভি যেকশ 
নতুন সাংসৃ্ভতক পভরকবকশ সন্ানকের 
প্রভতপালন করার একভি বাড়ভত চাপ োকক। 

ভশশুরা প্রায়ই সু্ল এবং অন্যান্য কম্মকাকডের 
মাধ্যকম আরও সহকজ মাভনকয় যনয় এবং 
তাকের বাবা মাকয়কের যচকয় অকনক দ্রুত 
অক্রেভলয়ার রীভতনীভত, িাষা এবং সংসৃ্ভত 
ভশকখ ভনকত পাকর। 

এই পভুতিকা অভিিাবককের তাকের 
পভরবাকরর েত্ন ভনকত এবং প্রকয়াজন অনুোয়ী 
সহকোভগতা চাইকত সাহাে্য করকব। 

যকয়াভরং ফর ভচলকরেন  ভনক্াক্ত ভবষয়গুকলা 
সম্পকক্ম  তে্য প্রোন ককর:

• কেমন েস্টর লিশুরা কেস্টে ওস্টে

• লিশুস্টের সাস্টে ক�াগাস্ট�াগ 

• এেলি নিুন সংস্কৃ লিস্টি লিনএজারস্টের 
িািন পািন েরা 

• োেীস্টি লিশুস্টের লনস্টজস্টের লনরাপত্ায় 
করস্টে আসা 

• লিশুস্টের িাসন েরা 

• লিশুস্টের লনরাপত্া লেধান েরা

• কোোয় পরামি্শ, সাহা�্য এেং সহায়িা 
পাওয়া �াস্টে

এই পভুতিকাভি বাবা মাকয়কের জন্য এবং 
যেসব কম্মীরা যকসওয়াক্ম  ভকংবা েলবদ্ধ 
কাকজর অংশ ভহকসকব বাবা মাকয়কের সাকে 
এই ভবষয়গুকলা আকলাচনা ককর তাকের জন্য 
প্রকয়াজনীয় তে্য িাডোর ভহকসকব ততরী করা 
হকয়কে। 

এভি ssi.org.au/resources/publications 
ওকয়বসাইকি ইংকরভজ, আরভব, বাংলা, োভর, 
ভিংকা, কাকরন, ফাস্মী, তাভমল, ভতব্বতী 
এবং যসায়াভহভল িাষায় পাওয়া োয়। 

পভুতিকাভি ততরীকত অবোকনর জন্য 
ভিক্াভরয়া ভমিে এবং এভলজাকবে যশফারকক 
ভবকশষ ধন্যবাে।

যকয়াভরং ফর ভচলকরেন  ভিপাি্ম কমন্ট অব 
ফ্যাভমভল অ্যাডে কমু্যভনভি সাভি্ম কসস FACS 
কতৃ্মক ভকপ যেম যসইফ উকে্যাকগর আওতায় 
অনুোনকৃত। 
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Funded by the
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আমাস্টের লিশুরা লেভাস্টে কেস্টে ওস্টে
জকমের মুহুত্ম  যেককই আমাকের ভশশুরা বাড়কে এবং পভরবভত্মত হকছে। প্রভতভি ভশশুই আলাো; যকাকনা যকাকনা 
ভশশু তাড়াতাভড় যবকড় ওকি, আবার কাকরা কাকরা বৃভদ্ধ হয় ধীকর। বাবা মাকয়রা জানকত চান তাকের ভশশুরা 
সুস্থিাকব এবং আনকদের সাকে যবকড় উিকে এবং এর সাকে সাকেই ভশখকে। এই তাভলকাভি হকলা ভশশুরা 
যেসব প্রচভলত উপাকয় যবকড় ওকি এবং পভরবভত্মত হয় যস সম্পভক্ম ত একভি ভনকে্মভশকা।  

০ – ৬ ম়াস 
জন্মের প্রথম ছয় মান্ে শিশুরা খুব কাছাকাশছ 
থথন্ক আদর থেন্ে চায়। শিশুরা কান্ার মাধ্যন্ম 
োন্দর ভাব শবশিময় কন্র। বড় হন্য় ওঠার 
োন্থ োন্থ োরা োন্দর বাবা মান্ক শিন্জর 
প্রন্য়াজিশি জািান্ে শভন্ শভন্ ভান্ব কাঁন্দ 
থেমি আশম কু্দাে্ত, ক্ান্ত, ভয় থেন্য়শছ শকংবা 
আশম শভন্জ শিন্য়শছ। শিশুরা থদন্খ, শুন্ি এবং 
স্পি্ত করার মাধ্যন্ম থিন্খ। োন্দরন্ক স্পি্ত 
করা এবং থদখার জি্য িেুি িেুি শজশিে 
শদন্ে ভাে হয়। শিশুন্দর োন্থ কথা বেন্ে, 
িাি িাইন্ে এবং বই েন্ড় শুিান্ে োরা 
খুিী হয় এবং এশি োন্দর কথা বো শিখন্ে 
োহাে্য কন্র। বাবা মান্য়ন্দর কন্ঠ শুিা থবি 
আরামদায়ক এবং িাশন্তেরূ্ত।  

৬ – ১২ ম়াস  
৬ থথন্ক ১২ মাে বয়ে েে্তন্ত শিশুন্দর 
বাবা মা এবং োশরবাশরক েদে্যন্দর দরকার 
োন্দর োন্থ কথা বো, িাি িাওয়া, েড়া 
এবং থখোধুো করার জি্য। োরা প্রচুর িব্দ 
কন্র এবং েখি োরা আেিার মন্িান্োি 
আকর্তন্র েক্ম হন্ব েখি োরা থহন্ে এবং 
শিশুেুেভ বুশে শদন্য় োর উত্তর থদন্ব। োরা 
োশরবাশরক েদে্যন্দর কণ্ঠস্বর থচন্ি শকন্তু িেুি 
থকান্িা কণ্ঠস্বর শুিন্ে এবং িেুি কাউন্ক 
থদখন্ে েজ্ান্বাধ করন্ে োন্র। শিশুরা থকান্িা 
শকছুন্ক ধরার জি্য হাে বাড়ান্ব, বেন্ব, 
িড়ািশড় থদন্ব এবং থকউ থকউ হামাগুশড় শদন্ে 
শুরু করন্ব এবং দাঁড়ান্িার থচষ্া করন্ব।

১২ ম়াস – ২ বছি
১২ মাে বয়ন্ের মন্ধ্য শিশুরা কন্য়কশি িব্দ 
বেন্ে োরন্ব এবং ২ বছন্রর মন্ধ্য োরা 
থছািখাি েহজ বাক্য তেরী করন্ে োরন্ব। 
এছাড়াও শিশুরা থখো করন্ব, থকান্িা শকছু 
খুঁন্জ থবর করন্ব এবং হাঁিন্ে শিখন্ব। 
োন্দরন্ক োশরবাশরক েদে্যন্দর কাছাকাশছ 
থাকন্ে হন্ব এবং োরা কাউন্ক জশড়ন্য় ধরন্ে 
এবং অি্যন্দর কাছ থথন্ক অন্িক আদর থেন্ে 
েছন্দ কন্র। বাবা মান্য়রা েখি োন্দর থকান্িা 
শকছু করন্ে বেন্ব েখি োরা থেগুন্ো করন্ে 
থিখা শুরু করন্ব।    
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প্ররিরি রিশুই আল়াদ়া; কে়াড্ন়া  
কে়াড্ন়া রিশু ি়াড়়াি়ারড় কবড্ড় ওড্ে, 
আব়াি ে়াড্ি়া ে়াড্ি়া বৃরধি হয ধীড্ি। 

২ – ৩ বছি
২ থথন্ক ৩ বছর বয়ন্ের শিশুরা অন্িক 
শকছুই থিন্খ। োরা োন্দর বাবা মান্য়র 
কাছাকাশছ থাকন্ে চায় শকন্তু োরা োন্দর 
আিোন্ির েশরন্বি েম্মন্ধেও জািন্ছ। োরা 
থকান্িা োহাে্য ছাড়াই থকান্িা শকছু করন্ে চায় 
এবং েখি োরা অন্িক েময়ই ‘িা’ বন্ে। 
োরা ো চায় ো েশদ িা োয় োহন্ে শচৎকার 
জুন্ড় শদন্ে োন্র এবং ো ধাোধাশে কন্র। বাবা 
মান্য়ন্দর জি্য এশি হন্ে োন্র থবি ক্াশন্তকর 
শকন্তু এিাই স্বাভাশবক। শিশুন্দর ভােবাো শদন্ে 
এবং োন্দরন্ক শিরােদ রাখন্ে বাবা মান্য়র 
প্রন্য়াজি আন্ছ। 

৩ – ৫ বছি
৩ থথন্ক ৫ বছন্রর বয়ন্ের শিশুরা কথা 
বেন্ে েছন্দ কন্র এবং োরা প্রচুর প্রশ্ন কন্র 
এবং প্রচুর েশরমান্ি ‘থকি’ িব্দশি বন্ে। োরা 
প্রন্ে্যন্কর োন্থ কথা বন্ে থেমি েশরবার, 
বধুেবাধেব, োন্দর থখেিা এবং োন্দর শিন্জন্দর 
োন্থ। োরা অন্িক আদুন্র এবং োরা অি্যন্দর 
োন্থ ভািাভাশি করা এবং বধুেত্ব করন্ে থিন্খ। 
এই েময় োরা ভুে শুদ্ধ বুঝন্ে শুরু কন্র।

৫ – ৭ বছি
৫ – ৭ বছর বয়ন্ের শিশুরা হয় আইশিয়া 
আর প্রারিশতিন্ে ভরেুর; োরা থখেন্ে, 
িল্প িাঁথন্ে এবং থকান্িা শকছু তেরী করন্ে 
ভােবান্ে। সু্ন্ে োওয়া শুরু করা হন্ো বড় 
ধরন্রর একশি েশরবে্তি ো উন্ত্তজিাকর শকন্তু 
একই েমন্য় ক্াশন্তকর ও ভীশেকর, েুেরাং 
োন্দর েশরবান্রর কাছ থথন্ক প্রন্য়াজি অন্িক 
েশরচে্তা। োরা চায় মািুর োন্দর েছন্দ করুক 
এবং োন্দর োন্থ বড়ন্দর মে আচরর থদখাক 
এবং েশদ োরা মন্ি কন্র অি্য শিশুরা োন্দর 
োন্থ শিদ্তয় আচরর থদখান্ছে েখি োরা থবি 
েহন্জই মি খারাে করন্ে োন্র। োন্দরন্ক 
থকান্িা শকছু করন্ে বো হন্ে োরা ো  
করন্ে অন্িক েময় শিন্ে োন্র, েুেরাং বাবা 
মান্য়ন্দর থবি তধে্ত্য ধরন্ে হন্ব।    
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৭ – ১০ বছি
৭ - ১০ বছর বয়ন্ের শিশুরা দ্রুে বান্ড়, 
িেুি িেুি শজশিে থিন্খ এবং িেুি িেুি 
শিশুর োন্থ বধুেত্ব কন্র। োরা চায় মািুর 
োন্দর েছন্দ করুক এবং োরা েব শকছুন্ে 
ভাে হন্ে চায়। এই েমন্য় শিশুন্দর েহায়ো 
এবং েথ থদখান্ে ো োন্দরন্ক আত্মপ্রে্যয়ী ও 
সু্ন্ে োফে্য থেন্ে োহাে্য করন্ব।   

১০ – ১২ বছি
এই েমন্য় থেেব িারীশরক েশরবে্তি শুরু হয় 
োর কারন্র শিশুরা অস্বশতি এবং েজ্া থবাধ করন্ে 
োন্র। অন্িক শিশুই প্রশ্ন করন্ে শুরু কন্র শকংবা 
োন্দর বাবা মান্য়ন্দর শবশ্াে এবং শেদ্ধান্ত শিন্য় 
েক্ত কন্র। োন্দর আন্বি খুব দ্রুে েশরবশে্তে হয় 
এবং োরা োন্দর েশরবান্রর ব্যাোন্র থেমি আগ্রহ 
থদখান্ব িা। েম্মাি থবাধ শিশুন্দর জি্য জরুরী 
েুেরাং বাবা মান্য়ন্দর েময় শিন্য় োন্দর কথা 
শুিন্ে হন্ব। অন্িক শিশুই অি্যরা োন্দর শিন্য় 
কী ভাবন্ছ ো শিন্য় উশবিগ্ন হন্ে শুরু কন্র, অেএব 
োরা োন্ে স্বাছেন্দ্য এবং আত্মশবশ্ােী থবাধ কন্র থে 
ব্যাোন্র োন্দর োহাে্য করা গুরুত্বেরূ্ত।   

১৩ – ১৯ বছি 
এই বছরগুন্োন্ক বো হয় ‘শিিএজ’, েখি 
একজি েুবক বয়েী ব্যশতি শিশু থথন্ক 
প্রাপ্তবয়স্ হন্ে োন্ছে। এশি আিন্দদায়ক এবং 
উন্ত্তজিাকর েময় হন্ে োন্র, আবার কশঠিও 
হন্ে োন্র। বধুেবাধেবন্দর োন্থ থবিী েময় 
এবং েশরবান্রর োন্থ কম েময় ব্যয় করন্ে 
চাওয়া শিিএজারন্দর জি্য স্বাভাশবক ব্যাোর। 
এই েমন্য় োরা শিন্জন্দর েম্পন্ক্ত জািন্ে 
শিখন্ছ এবং োরা থোিাকআিান্ক শিজস্ব 
স্াইে, চুন্ের স্াইে, েঙ্ীে এবং বধুেবাধেব 
খুঁন্জ শিন্ে েছন্দ কন্র। েীব্র আন্বি থবাধ 
করাও শিিএজারন্দর থক্ন্রে স্বাভাশবক থেমি 
আিন্দ, রাি এবং কথা বেন্ে িা চাওয়া। বাবা 
মান্য়রা শিিএজারন্দর েথ থদখান্ে োন্রি, 
এবং োন্দর বেন্ে োন্রি থকািশি গ্রহরন্োি্য 
আচরর এবং থকািশি িয়, েন্ব োরা েশদ 
শিিএজারন্দর শকছুিা স্বাধীিো থদয় োহন্ে 
ভাে হয়।   
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লিশুস্টের সাস্টে ভােলেলনময়
সব জায়গাকতই বাবা মা এবং কমু্যভনভির কাজ হকলা ভশশুকের পভরচে্মা করা, তাকের ভনরাপত্া 
ভবধান করা, সুখী, সুস্থ এবং েঢ়ৃপ্রত্যয়ী রাখা। ভবভিন্ন যেকশর বাবা মা এবং কমু্যভনভি ভবভিন্নিাকব 
ভশশুকের সাকে যোগাকোগ ককর। িাবভবভনময় হয় েখন বাবা মা এবং ভশশুরা পরস্পরকক ভবশ্াস 
এবং সম্ান ককর। 
ভশশুরা বড় হকয় ওিার সাকে সাকে বাবা মাকয়কের িাবভবভনমকয়র ধরণও পভরবরভত্মত হয়। েখন 
বাবা মাকয়র কো মকতা ভশশুরা যকাকনা ভকেু করকত না চায় ভকংবা বাবা মাকয়র অপেদেনীয় যকাকনা 
আচরণ যেখায় তখন তা হকব বাবা মাকয়কের জন্য সবসময়ই একভি কভিন সময়। এই সমস্যাগুকলা 
যবশীরিাগই এড়াকনা োকব েখন বাবা মা এবং ভশশুরা ভনকজকের মকধ্য েোেেিাকব িাকবর আোন 
প্রোন ককর।   

 

ভ়াবরবরনময হয রবিমুখী
উত্ম িাবভবভনময় বলকত বুঝায় কো বলা এবং যশানা। বাবা মাকয়রা েখন সন্ানকের কো শুকন, 
তখন তারা তাকের সন্ানকের সম্পকক্ম  অকনক ভকেুই যশকখ এবং এভি ভশশুকের প্রত্যয়ী, সম্াভনত 
এবং ভনরাপে যবাধ করকত সাহাে্য ককর। ভশশুরা ভবভিন্ন বয়কস ভবভিন্নরকম িাকব িাবভবভনময় ককর, 
তকব সকল ভশশুরই আপনার পণূ্ম মকনাকোগ েরকার; তারা ো বলকত চায় তা তাকেরকক যশষ করকত 
ভেন এবং তাকের কোর মাঝখাকন বাধা যেওয়ার ভকংবা সমাকলাচনা করার যচষ্া করকবন না।  

বুঝড্ি প়াি়া
একজন প্রাপ্তবয়স্ যলাককর পকষে ো যবাঝা সহজ একভি ভশশুর যষেকরে তা সবসময় সহজ নয়। 
কখনও কখনও েখন ভশশুকেরকক ইছোকৃতিাকব অবাধ্য বকল মকন হয়, তখন এর কারণ হকলা তারা 
সবসময় বুকঝ উিকত পাকরনা। পাকর না। ভশশুকের প্রশ্ন করকল এবং তাকের ভনকজর িাষায় যকাকনা 
ভকেু ব্যাখ্যা করকত ভেকল তা ব্যাপারভিকক আরও স্পষ্ ককর তুলকত পাকর। কখনও কখনও খারাপ 
আচরণ অন্য যকাকনা সমস্যার ইভগিত যেয়, আর তখনই একজন ভশশুর বাড়ভত মকনাকোগ ও েকত্নর 
েরকার হয়।   
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সন়্ানড্দি স়াড্ে সময ে়াি়াড্ন়া উপড্ভ়াগ েরুন 
সন্ানকের সাকে সময় কািাকনা এবং তাকের আনদে যেয় এমন যকাকনা ভকেু করকল তা আস্থার সৃভষ্ 
ককর এবং তখন িাকবর আোন প্রোন হয় ফলপ্রসু। সংগীত ভকংবা যখলাধুলার মকতা ভবষয় যেগুকলা 
ভশশুরা উপকিাগ ককর যসগুকলা ভনকয় কো বলুন এবং তারা কী বলকত চায় তা শুনুন। ভশশুকের 
সাকে যগইম যখলুন, তাকের সাকে প্রচুর সময় কািান এবং মজা করুন।

সন়্ানড্দি উপি যখন আপরন সন্তুষ্ট ে়ােড্বন িখন ি়া ি়াড্দিড্ে বলুনঃ
বাবা মাকয়রা যে তাকের উপর খুশী এবং তাকেরকক ভনকয় গভব্মত তা ভশশুরা জানকত পেদে ককর, 
সুতরাং েখন তারা যকাকনা ভকেু িালিাকব করকব তখন তাকেরকক তা বলুন। একত ককর ভশশুরা 
তাকের বাবা মাকয়কের খুশী করকত উৎসাহী হকব এবং তাকের আত্মভবশ্াস বাড়কব। আনদেকবাধ এবং 
আত্মপ্রত্যয় ভশশুকের যশখা, বনু্ত্ব করা এবং িাল আচরণ যেখাকত সাহাে্য ককর।

রনযমে়ানুন স্পষ্ট, সঙ্গরিপূর্ণ এবং রনভ্ণ িড্য়াগ্য েড্ি িুলুন
ভশশুকের জন্য এমন ভনয়মকানুন োকা জরুরী ো তারা বুঝকত পাকর এবং অনুসরণ ককর। ভনয়ম 
হকত হকব ন্যাে্য, অে্মবহ এবং ভশশুর বয়কসর সাকে মানানসই। ভনয়মগুকলা সবসময় পভরবত্মন না 
হকল িাল হয়, তকব বাবা মাকয়রা নমনীয় হকলও িাল হয়। উোহরণস্বরূপ সু্ল েুভির ভেনগুকলাকত 
ঘুকমাকত োওয়ার সময় পভরবভত্মত হকত পাকর।

রিশুড্দি েে়া বলড্ি স়াহ়ায্য েরুন  
আতঙ্কগ্রতি যকান ভশশুর পকষে কাকরা সাকে কো বলা এবং তার উপর আস্থা রাখা ও ভবশ্াস স্থাপন 
করা যবশ কভিন। ভশশুকের পভরহাস করা, তাকের সাকে ভচৎকার করা ভকংবা তাকেরকক আঘাত 
যেওয়ার হুমভক ভেকল তা তাকের সাকে কো বলাকক অকনক যবশী কভিন ককর যতাকল। আপভন েভেও 
মকন ককরন যে ভশশুরা েষুু্ভম ককরকে, তবুও তাকেরকক তাকের কাকজর ব্যাখ্যা করকত যেওয়া িাল। 
ভশশুকের কো শুনকল তারা কী ককরকে এবং যকন ককরকে তা বুঝকত আপনাকক সাহাে্য করকব।  

ি়াগ়ারবিি হড্বন ন়া
আপনার সন্ান যকাকনা ভকেু বলকল তা ভনকয় সমাকলাচনা করা, রাগাভবিত ভকংবা মন খারাপ না 
করার যচষ্া করুন। আপনার রাগ ভমভরিত প্রভতভরিয়ায় ভশশুরা যখালাখুভল কো বলা বন্ ককর ভেকত 
পাকর। আপভন েভে রাগ ককর োককন ভকংবা আপনার মন খারাপ োকক তাহকল সন্ানকের সাকে 
কো বলকবন না। শান্ হকয় পকর তাকের সাকে কো বলুন।
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নিুন এেলি সংস্কৃ লিস্টি  
লিনএজারস্টের িািন পািনা েরা
১৩ যেকক ১৯ বের বয়সী তরুন তরুণীকের ‘ভিনএজার’ বলা হয়। তরুন বয়কসর যেকলকমকয় এবং 
তাকের পভরবারকের জন্য এভি একভি পভরবত্ম কনর সময়।  

এই পরিবি্ণনগুড্ল়া স়্াভ়ারবে এবং দিে়ািী
ভিনএজাররা ভশশু যেকক প্রাপ্তবয়স্ ব্যভক্তকত রূপান্ভরত হয় এবং তারা নতুন নতুন ভজভনস যশকখ। 
যেহ, মন এবং সামাভজক জীবন ও আচরকনর যষেকরে তারা পভরবত্ম কনর সম্ুভখন হয়।       
বাবা মাকয়রা তাকের ভিনএজ যেকলকমকয়কের মকধ্য এই পভরবত্মনগুকলার ভকেু ভকেু হয়কতা লষে্য 
করকবন। তারা:
•	 ভনকজকেরকক পভরবাকরর কাে যেকক আলাো ভহকসকব যেখকত শুরু ককর এবং আরও যগাপনীয়তা 

চায় 

•	 ভনকজকের জন্য আরও যবশী ভসদ্ধান্ ভনকত চায় 

•	 বাবা মাকয়কের যেকক ভিন্ন ভচন্া িাবনা এবং মতামত যপাষণ ককর 

•	 তাকের বনু্বান্বকের সাকে আরও যবশী সময় কািাকত চায় এবং তাকের ভনকজকের বয়সী 
যলাককের প্রভত যবশী আগ্রহ যেখায়। 

বাবা মাকয়রা কখনও কখনও ভচন্ায় পকড় োয় যে তাকের ভিনএজ যেকলকমকয়রা খারাপ আচরণ 
যেখাকছে। একত সংঘাকতর সৃভষ্ হকত পাকর ভকন্তু েভে বাবা মাকয়রা তধে্ম ধকর তাহকল সন্ানরা বড় 
হকয় ওিার সাকে সাকে তাকের যেখাশুনার জন্য তারা নতুন নতুন পে খুকঁজ যবর করকত পারকব।     

আপন়াি রিনএজ বযসী সন়্ানড্দি বুঝুন  
ভিনএজ বয়সী যেকলকমকয়কের ভনরাপত্া এবং কল্যান ভনভচিত করার জন্য তারা কী করকে এবং কী 
িাবকে যস সম্পকক্ম  বাবা মাকয়কের কাকে তে্য োককত হকব। ভিনএজ বয়সী সন্ানকের সাকে সময় 
কািাকনা, তারা ো উপকিাগ ককর তা করা এবং তারা ভককস আগ্রহী যস সম্পকক্ম  বুঝকত সময় ভনকল 
আস্থা গকড় তুলকত সুভবধা হয়।  

রিনএজ়ািড্দি স়াড্ে েে়া বল়া
বাবা মাকয়কের সাকে তাকের ভিনএজ বয়সী সন্ানকের িাল যোগাকোগ োকা জরুরী। যোি একভি 
ভশশুর সাকে কো বলা আর একজন ভিনএজ বয়সী যেকলকমকয়কের সাকে কো বলা এক নয়। 
ভিনএজাররা প্রাপ্তবয়স্কের মত অনুিব করকত শুরু ককর এবং তাকেরকক সম্ান ভেকত হকব। তাই 
তাকের কো যশানা এবং যখালাখুভল আকলাচনা করা জরুরী। 

রিনএজ়ািি়া রিশু কেড্ে প্র়াপ্তবযস্ক  
ব্যরতিড্ি রূপ়ান্রিি হয এবং  
ি়াি়া নিুন নিুন রজরনস কিড্খ।  
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উৎস়াহ কদওয়া এবং সম়্ান কদখ়াড্ন়া 
ভিনএজাররা যকাকনা ভকেু িালিাকব করার জন্য উৎসাভহত হকত পেদে ককর এবং েখন তারা যকাকনা 
ভকেু িালিাকব ককর তখন প্রশংভসত হকত চায়। বাবা মাকয়কের লষে্য রাখকত হকব কী কী কাজ 
তাকের ভিনএজ বয়সী সন্াকনরা করকে। তাকের যগাপনীয়তায় সম্ান যেখাকলও তাকের সাকে একভি 
আস্থা এবং ভবশ্াকসর সম্পক্ম  গকড় যতালা োয়।

স্চ্ছি়া এবং নমনীযি়া  
ভিনএজ বয়সী যেকলকমকয়রা যে কাজভি করকত না চায় তা যজার ককর করাকনা কভিন। 
ভিনএজারকের ভনজস্ব যকাকনা পেদে রাখকত না ভেকয় ভকংবা তাকের মতামকতর প্রাধান্য না ভেকয় 
তাকেরকক ‘না’ বলা ভকংবা ‘তুভম এিা করকব’ বলকল সংঘাকতর সৃভষ্ হকত পাকর। তকব ভকেু ভকেু 
ভনয়ম রাখকল বাবা মাকয়কের জন্য িাল হয় ভকন্তু তাকেরককও ভিনএজারকের ভকেু োড় ভেকত হকব। 

যেমন েভে যকাকনা অভিিাবক তাকের ভিনএজাকরর অন্যান্য তরুন তরুণীকের সাকে প্রেমবাকরর 
মত যকাকনা অনুষ্াকন অংশ যনওয়ার ব্যাপাকর ভচভন্ত োকক, তাহকল তারা তাকেরকক অনুষ্ানভিকত 
অংশ যনওয়ার অনুমভত ভেকত পাকর যকবল েভে তারা ভনভে্মষ্ ভকেু শত্ম  মানকত সম্ত হয়কেমন তাকের 
নাভমকয় যেওয়া এবং বাবা মাকয়র ভনধ্মাভরত যকাকনা সমকয় আবার ভনকয় আসা।   

‘ন়া’ এবং ‘দঃুরখি’ বল়া
েখন বাবা মাকয়কের ‘না’ বলকত হয়, তখন তা বলকত হকব শান্ স্বকর এবং সম্াকনর সাকে। এভি 
বাবা মাকক তাকের ভসদ্ধাকন্র কারণ ব্যাখ্যা করকত সাহাে্য করকব। েভে বাবা মা যকাকনা িুল ককর 
োকক, তাহকল ‘েঃুভখত’ বলকল তা ভিনএজারকের সাকে িাল একভি যোগাকোগ গকড় তুলকত 
সাহাে্য করকব।

দষৃ্ট়ান্ কদরখড্য রিক়্া রদন 
িদ্র আচরণ কীিাকব করকত হয় তা ভিনএজারকের বলার যচকয় বরং তা যেভখকয় ভেকল িাল হয়। 
তাকের কাজকম্ম যেকখ মকন হকত পাকর তারা তাকের বাবা মাকক যখয়াল করকে না, ভকন্তু তারা িালই 
যখয়াল ককর। উোহরণস্বরূপ, আপভন েভে চান তারা সেয় এবং েত্নশীল যহাক তাহকল আপভনও 
তাকের সাকে এবং অন্যান্য যলাককের সাকে একই িাকব আচরণ যেখান।     

ব়াব়া ম়াড্যড্দিও সহ়াযি়াি দিে়াি
ভিনএজারকের বাবা মাকয়কের জন্য এভি হকত পাকর ক্াভন্কর এবং কভিন। কমু্যভনভি ভকংবা ধম্মীয় 
যনতা অেবা একই ধরকণর অভিজ্ঞতা রকয়কে এমন অন্যান্য অভিিাবককের সাকে কো বলকল 
উপকার পাওয়া যেকত পাকর। যেৌে পভরবাকরর কাকে ভগকয় তাকের সহায়তা ভনকলও উপকার 
হকত পাকর। অেবা পরামশ্ম এবং সহায়তার জন্য 1300 1300 52 নম্বকর প্যাকরন্ট লাইকনর সাকে 
যোগাকোগ করুন।

ভদ্র আিির েীভ়াড্ব েিড্ি হয  
ি়া রিনএজ়ািড্দি বল়াি কিড্য বিং  
ি়া কদরখড্য রদড্ল ভ়াল হয। 
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োেীস্টি সন্তানস্টের লনস্টজস্টের 
িত্তােধাস্টন করস্টে �াওয়া 

েখনই রিশু এবং কছ়াি ব়াচ়্াড্দি  
এে়া কফড্ল য়াড্বন ন়া 
ভশশু এবং যোি বাচ্াকের বাড়ীকত, গাড়ীকত 
ভকংবা প্র্যাম সহ যকাোও একাকী যফকল 
োকবন না। এমনভক কম সমকয়র জন্য হকলও 
ভশশু এবং যোি বাচ্াকের একা যফকল োওয়া 
ভবপজ্জনক কারণ কারা ভনকজকের যেখাশুনা 
করা ভকংবা ভনরাপত্া ভবধান করকত পারকব 
না। আপভন অেবা আপনার ভবশ্তি যকউ 
োকত তাকের সাকে যেকক তাকের ভনরাপত্া 
ভেকত পাকর তা ভনভচিত করুন। 

আপরন েিিুেু সময ব়াইড্ি 
ে়ােড্বন ? 

আপভন েভে সন্ানকের একা যরকখ োওয়ার 
পভরকল্পনা ককরন, তাহকল আপনাকক তাকের 
বয়স এবং পভরপক্কতা, ভেকনর যকান সময়, 
কত সময় তারা একা োককব এবং ঐ সমকয় 
তারা ভনকজ ভনকজই োককত পারকব ভকনা 
যসই ব্যাপারগুকলা ভনকয় ভচন্া করকত হকব। 
সবসময়ই বাচ্াকের বলুন আপভন কতিুকু 
সময় তাকের যেকড় বাইকর োককবন।  

জরুিী পরিরথিরিড্ি 
েী েিড্ি হড্ব ি়া কযন 
আপন়াি সন়্ানি়া জ়াড্ন 
ি়া রনরচিি েরুন

অক্রেভলয়ায় অভিবাভসত অকনক অভিিাবক 
জানকত চায় যকান বয়কস তারা তাকের 
সন্ানকের ভনরাপকে এবং আইনানুগিাকব 
যরকখ বাইকর যেকত পাকর।  

রনউ স়াউে ওড্যলস্ এি আইন  
ভনউ সাউে ওকয়লস এর আইকন যকান বয়কস 
ভশশুকের একাকী যরকখ বাইকর োওয়া োকব 
তা ভনধ্মারণ করা যনই। আইকন বলা হকয়কে 
সন্ানকের েোেেিাকব যেখাশুনা করকত 
হকব এবং তাকের সবসময়য় ভবপে যেকক 
রষো করকত হকব। েভে পভুলশ মকন ককর 
ভশশুকের েোেেিাকব যেখাশুনা করা হয়ভন 
এবং তারা ভবপকের ঝঁুভককত আকে তাহকল 
তারা ভশশুকের তুকল ভনকয় যেকত পাকর এবং 
আইন িকগির কারকণ ভপতামাতা ভকংবা 
অভিিাবককের অভিেকু্ত করকত পাকর।

রিশুড্দি েখন ব়াড়ীড্ি এে়ােী 
কিড্খ আস়া য়াড্ব ?
এভি ভনি্ম র করকে তাকের বয়স এবং 
পভরপক্কতার, তাকের ভনকজকের যখয়াল 
রাখার এবং আপভন েখন বাড়ীকত োককবন 
না তখন ভনরাপকে োকার সষেমতার উপর। 
বাড়ীকত একা যফকল আসা ভশশুকের জরুরী 
পভরভস্থভতকত পেকষেপ যনওয়া এবং কী করকত 
হকব এবং যকাোয় সাহাে্য পাওয়া োকব তা 
জানার মকতা েকেষ্ বয়স োককত হকব।  
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কযসব ব়াচ়্াি়া ে়ািও িত্ত়াবধ়াড্ন 
কনই ি়াড্দিড্ে ব়াড়ীড্ি কয 
রবপদগুড্ল়া ক্রি েিড্ি প়াড্ি  
বাড়ীকত সচরাচর যেসব ভবপজ্জনক ভজভনস 
োকক যসগুকলার মকধ্য রকয়কে ভহিার, য্াি, 
মাইকরিাওকয়ি, যগাসলখানা, রাসায়ভনক 
পোে্ম, সুইভমং পলু, যখালা জানালা এবং 
যবলকভনর েরজা। ভকিকসইফ ওকয়বসাইকি 
যেওয়া তে্য আপনাকক বাড়ীর এই 
ভবপেগুকলা কমাকত সাহাে্য করকত পাকর: 
www.kidsafensw.org  

অল্পবযসী ব়াচ়্াড্দি কবিী বযসী 
ব়াচ়্াড্দি স়াড্ে কিড্খ য়াওয়া
ভশশুরা বড় হকয় ওিার সাকে সাকে তারা 
ভনকজকের এবং অন্যকের যেখাশুনা 
করকত যশকখ। অকনক সংসৃ্ভতকত যবশী 
বয়কসর বাচ্াকের তাকের যচকয় কম বয়সী 
িাইকবানকের যেখাশুনা একভি সাধারণ 
ব্যাপার। আপভন েভে কম বয়সী যকাকনা 
ভশশুকক অকপষোকৃত যবশী বয়সী বাচ্ার 
কাকে যরকখ োন তাহকল যবশী বয়সী বাচ্াভি 
যোিকের যেখাশুনা এবং তাকের ভনরাপত্ার 
যেওয়ার মত েকেষ্ পভরপক্ক ভকনা তা 
আপনাকক ভনভচিত হকত হকব।  

জরুিী পরিরথিরিড্ি েী েিড্ি হড্ব 
ি়া কযন আপন়াি সন়্ানি়া জ়াড্ন 
ি়া রনরচিি েরুন
আগুন, চুভর, েঘু্মিনা ভকংবা আহত হওয়ার 
মত জরুরী পভরভস্থভতকত কী করকত হকব যস 
ব্যাপাকর সন্ানকের সাকে কো বলুন। জরুরী 
পভরভস্থভতকত কীিাকব 000 নম্বকর যফান 
করকত হয় তাকেরকক তা যেভখকয় ভেন। জরুরী 
পভরভস্থভতকত তালা খুকল কীিাকব বাড়ী যেকক 
যবভরকয় যেকত হয় তা যেন আপনার সন্ানরা 
জাকন যস ব্যাপারভি ভনভচিত করুন। বাড়ীকত 
কখনই ভশশুকের বাইকর যেকক তালা যমকর 
রাখকবন না।

আপন়াি স়াড্ে েীভ়াড্ব 
কয়াগ়াড্য়াগ েিড্ি হড্ব ি়া 
সন়্ানড্দি বলুন  
আপনার সন্ানরা োকত আপনার সাকে 
যোগাকোগ করকত পাকর এবং যফান কীিাকব 
ব্যবহার করকত হয় তা জাকন যস ব্যাপারগুকলা 
ভনভচিত করুন। তাকেরকক যফান ককর 
পরখ ককর সবভকেু ভিক আকে ভক না তা 
ভনভচিত হকয় ভনন। আপভন অন্যান্য যকাকনা 
পাভরবাভরক সেস্য এবং বনু্ বান্বকেরও 
আপনার সন্ানরা ভিক আকে ভক না তা যেকখ 
আসকত বলকত পাকরন। 
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অস্ট্রেলিয়ায় লিশুস্টের িাসন েরা 
সব জায়গাকতই অভিিাবকরা তাকের সন্ানকের সভিক আচরণ যশখায় সাহাে্য করকত 
ভনয়মানুবভত্মতার ব্যাপারভি ব্যবহার ককরন, োর মকধ্য রকয়কে ভবপে যেকক কীিাকব ভনরাপে োকা 
োয়, কীিাকব আত্মভনয়ন্ত্রণ গকড় যতালা োয় এবং কীিাকব োভয়ত্বশীল হওয়া োয়। অভিিাবকরা 
কীিাকব সন্ানকের শাসন ককরন এবং এ সম্পভক্ম ত আইনগুকলা এককক যেকশ এককক রকম। 
অক্রেভলয়ায় ভশশুকের সুরষো সংরিান্ আইন রকয়কে ো সকল অভিিাবককের যমকন চলকত হকব। 
অক্রেভলয়ায় নতুন আসা অভিিাবকরা কখনও কখনও ভশশু সুরষো সংরিান্ আইনগুকলা যেকখ 
ভবভমিত হন এবং তাকের উকবেগ হকলা এই আইনগুকলা তাকেরকক অভিিাবক ভহকসকব োভয়ত্ব পালন 
করকত যেকব না। অভিিাবকরা েভে ভশশুকের সুরষো সংরিান্ আইনগুকলা বুকঝন তাহকল আইন িগি 
না ককরই তারা তাকের সন্ানকের শাসন করার ব্যাপাকর আত্মভবশ্াসী হকত পাকরন।  

রিশুড্দি আঘ়াি েি়া আইনরবরুধি।
NSW এর আইন অনুসাকর: 
•	 অভিিাবকরা ভশশুকের মাো ভকংবা ঘাকড়র যকাকনা অংকশ আঘাত করকত পারকব না;
• অভিিাবকরা ভশশুকের যেকহর যকাকনা অংকশই আঘাত করকত পারকব না েভে তা ভশশুকের 

অকনকষেণ ধকর ব্যাো যেয়, উোহরণস্বরূপ েভে তা ষেত বা যফালার কারণ ঘিায়;
•	 অভিিাবকরা যকাকনা ভশশুকক যকবল খাভল হাকত আঘাত করকত পারকব। তারা মুভষ্বদ্ধ ককর 

যকাকনা ভশশুকক আঘাত করকত পারকব না। তারা যকাকনা ভজভনস যেমন যবল্ট ভকংবা যবত ভেকয় 
ভশশুকক আঘাত করকত পারকব না। 

আইন রিশুড্দি রনি়াপত়্া িক়্া েড্ি
ভশশুরা সহকজই তাকের শরীকর ব্যো পায়। প্রাপ্তবয়স্ একজন ব্যভক্তর কাকে যে আঘাতভি সামান্য 
তা একভি ভশশুর যেকহ স্থায়ীিাকব ষেভত করকত পাকর। মাো এবং ঘাড় হকলা খুবই সংকবেনশীল 
জায়গা এবং এমনভক একভি সামান্য আঘাকতও প্রভতবন্ীত্ব ভকংবা জীবকনর জন্য হুমভকর সৃভষ্ 
করা সম্ভব। একভি ভশশুকক যবপকরায়ািাকব ঝাঁকাকনা খুবই ভবপজ্জনক এবং এভি মভতিককে ষেভত এবং 
স্থায়ীিাকব প্রভতবন্ীত্ব ঘিাকত পাকর।    

সব জ়াযগ়াড্িই অরভভ়াবেি়া ি়াড্দি সন়্ানড্দি 
সরেে আিির কিখ়ায স়াহ়ায্য েিড্ি রনযম়ানুবরি্ণি়াি 
ব্য়াপ়ািরি ব্যবহ়াি েড্িন য়াি মড্ধ্য িড্যড্ছ রবপদ কেড্ে 
েীভ়াড্ব রনি়াপদ ে়াে়া য়ায, েীভ়াড্ব আত্মরনযন্ত্রর গড্ড় 
কি়াল়া য়ায এবং েীভ়াড্ব দ়ারযত্বিীল হওয়া য়ায। 
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অরভভ়াবেি়া য়া েিড্ি প়াড্িন
শাসন করার জন্য শারীভরক শাভতির ব্যবহার (যেমন যবরোঘাত) ভশশুকের তেভহক ভকংবা মানভসকিাকব 
ষেভত করকত পাকর। অক্রেভলয়ায় অভিিাবককের শারীভরক শাভতি ব্যবহার না ককর তাকের সন্ানকের 
শাসন করার জন্য উৎসাভহত করা হয়। শারীভরক শাভতির ব্যবহার োড়াই ভশশুকের শাসন করার ভকেু 
প্রচভলত পদ্ধভত এখাকন যেওয়া হল।

রনযমে়ানুন এবং পুিস্ক়াি 
•	 এমন ধরকণর ভনয়ম করুন ো পষেপাতহীন এবং ভশশুকের বুঝকত সহজ হয়। 

•	 ভনয়মভি কী, তা যকন এবং কীিাকব ভশশুরা এভি যমকন চলকব তা বুঝকত পারকে ভক না ভনভচিত 
করুন।

•	 ভশশুকের সভিক কাজভি করায় উৎসাভহত করকত িাল আচরকণর জন্য তাকের পরুসৃ্ত করুন। 

রিশুড্দি বযস অনুয়াযী ি়াসন েি়া
•	 ২ বেকরর কম বয়সী ভশশুরা ভনয়মকানুন ভকংবা শাভতি কী তা বুকঝনা, তাই তাকের আচরণ 

পভরবত্মন করকত হকল তাকের মকনাকোগ অন্য যকাকনা ভকেুর ভেকক সভরকয় ভেন।
•	 প্রায় ৩ বের বয়স যেকক ভশশুরা বুঝকত পাকর যে তাকের কাজককম্মর একভি পভরণভত আকে:  

“তুভম েখন এভি করকব......তখন এভি ঘিকব” সুতরাং তারা েখন িুল করকব তখন তাকেরকক 
তা বুভঝকয় বলুন। 

•	 ২ বেকরর যবশী বয়কসর ভশশুকের জন্য ‘সময় যশষ’ পদ্ধভতভি ব্যবহার করা যেকত পাকর। 
তাকেরকক অল্প সমকয়র জন্য এক জায়গায় োককত বলুন এবং তাকের আচরণ ভনকয় িাবকত 
বলুন।  

কবিী বযসী রিশু এবং রিনএজ়াি  
অল্পবয়সী যকউ েভে েভুক্তেকু্ত ভনয়ম ভকংবা অনুকরাকধ সাড়া না যেয়, তাহকল একভি ভনভে্মষ্ সমকয়র 
জন্য কভম্পউিার যগইম ভকংবা বনু্কের সাকে যেখা করার মত সুভবধাগুকলা বন্ ককর যেওয়া যেকত 
পাকর।  

অড্্রেরলয়ায অরভভ়াবেড্দি ি়ািীরিে 
ি়ারতি ব্যবহ়াি ন়া েড্ি ি়াড্দি সন়্ানড্দি 
ি়াসন েি়াি জন্য উৎস়ারহি েি়া হয ।
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যে়াযেভ়াড্ব ভ়াবরবরনময 
•	 বাচ্াকেরকক কখনও বলকবন না যে তারা খারাপ। একত বাচ্ারা খারাপ কাজভি করকত 

উৎসাভহত যবাধ করকব ভকংবা তাকের আত্মভবশ্াসকক নষ্ ককর যেকব।  
•	 বাচ্াকের শাভতি যেওয়ার পর তারা যকমন অনুিব করকে এবং তারা কী ভশকখকে যস ব্যাপাকর 

তাকের সাকে কো বলুন।  
•	 েভে যকাকনা ভশশু খুব যবশী মারোয় উকত্ভজত হকয় পকড় এবং অিদ্র আচরণ যেখায় তাহকল 

শান্ করার জন্য ভনভরভবভল একভি জায়গায় ভনকয় োন। তাকের আচরণ যকন খারাপ ভেল এবং 
আচরণ িাল করার জন্য তাকের কী করকত হকব যস ব্যাপাকর তাকের িাবকত বলুন।    

•	 েষৃ্ান্ যেভখকয় ভশষো ভেন। েখন যকাকনা ভশশু িুল কাজ ককর তখন তাকেরকক কাজভি ভিক ককর 
করকত সাহাে্য করুন। যেমন েভে যকাকনা ভশশু যেয়াকল ভলকখ, তাকের তা মুকে যফলকত বলুন 
এবং একত সাহাে্য করুন।

•	 বাচ্াকের শাসন করার সময় শান্ োকুন। শান্ হওয়ার জন্য ১০ পে্মন্ গণনা করার যচষ্া করুন 
ভকংবা আকতি আকতি শ্াস ভনন। 
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লিশুস্টের লনরাপত্া লেধান েরা  
শিশুন্দর েুরক্ার জি্য অন্্রেশেয়ায় আইি রন্য়ন্ছ ো বাবা মা ও অি্যাি্য থেেকে প্রাপ্তবয়স্ থোক 
শিশু ও অল্পবয়েী থছন্েন্মন্য়ন্দর থদখাশুিা কন্র োরা েহ েকে প্রাপ্তবয়স্ ব্যশতিন্দর অবি্যই থমন্ি 
চেন্ে হন্ব। এই আইিগুন্ো থাকার অথ্ত হন্ো শিশুন্দরন্ক িারীশরক এবং থেৌি শিে্তােি করা, 
এবং োন্দর (১৮ বছন্রর কম বয়েীন্দর) অবন্হো করা আইি শবরুদ্ধ এবং এন্ে িাশতি আন্রাে 
করা হন্ে োন্র।   

রিশুড্দি রনয্ণ়ািন এবং অবড্হল়া বলড্ি েী বুঝ়ায ?
অেস্টহিার অে্ম হকলা বাবা মা ভকংবা প্রাপ্তবয়স্ পভরচে্মাকারীরা একভি ভশশুর যমৌভলক চাভহো যেমন 
েোেে আবাসন, খাে্য, বস্ত্র, ভশষো অেবা ভচভকৎসা যসবা যমিাকছে না। এোড়াও ভশশুকের ভনরাপে 
রাখার জন্য তাকের তোরভক না করা ভকংবা েীঘ্ম সমকয়র জন্য তাকের একা যফকল োওয়া এর মকধ্য 
পড়কত পাকর।   

িারীলরে লন�্শািন বলকত বুঝায় একজন অভিিাবক ভকংবা পভরচে্মাকারী যকাকনা ভশশুকক আঘাত, 
প্রহার, ঝাঁকুভন ভেকয়, পভুড়কয় ভকংবা জখম ককর ব্যাো ভেকছে। এর মকধ্য রকয়কে যকাকনা ভশশুকক 
ঝাঁকাকনা ভকংবা শাসন করার জন্য ভশশুকের যবত অেবা যবকল্টর মকতা ভকেু ভেকয় আঘাত করা। 
অক্রেভলয়ার আইকন যমকয়কের যেৌনাগিকছেে এক ধরকণর শারীভরক ভনে্মাতন এবং এভি একভি গুরুতর 
অপরাধ। 

মানলসে লন�্শািন বলকত বুঝায় যকাকনা ভশশুর অনুিুভতকত আঘাত করা। এভি হকত পাকর তাকেরকক 
আের করা হকব না এমন কো বলা, সব সময় তাকের সাকে ভচৎকার করা, তাকের িয় যেখাকনা 
ভকংবা মারার হুমভক যেওয়া। এোড়াও এভি হকত পাকর অন্য যকাকনা পাভরবাভরক সেস্য যেমন তাকের 
মাকয়র উপর অত্যাচাকরর েশৃ্য যেখকত যেওয়া। মানভসক ভনে্মাতন ভশশুকের জন্য ষেভতকর এবং 
তাকেরকক এভি িাবকত বাধ্য ককর যে তাকের যকাকনা মূল্যই যনই।   

ক�ৌন লনপীেন হকলা েখন যকউ যকাকনা ভশশুকক যেৌন ককম্ম ভলপ্ত ককর। প্রায়ই ভশশুকের প্রকলািন 
যেভখকয় ভকংবা শারীভরক ও মানভসকিাকব হুমভক ভেকয় এই ধরকণর ককম্ম ভলপ্ত হকত বাধ্য করা হয়। 
যেৌন ভনে্মাতন একজন ভশশুর বাকী জীবকনর জন্য মারাত্মক ষেভত করকত পাকর। 

োি্য লেোহ এেং কজারপূে্শে লেোহ 

অক্রেভলয়ায় ১৮ বেকরর কম বয়সী কাউকক ভবকয় করা আইন ভবরুদ্ধ। খুব সীভমত ভকেু যষেকরে যকবল 
যকাকি্ম র অনুমভতরিকম একজন ১৬ বা ১৭ বয়সী ব্যভক্ত ভবকয় করকত পাকর।  

এোড়াও যেককাকনা বয়কসর ব্যভক্তকক যজারপবূ্মক ভবকয় যেওয়া অববধ। যজারপবূ্মক ভববাহ হকলা 
যেখাকন একজন ব্যভক্ত অবাধ সম্ভত োড়াই ভবকয় ককর কারণ তাকক যকৌশল খাভিকয়, হুমভক ভেকয় 
ভকংবা চাপ প্রকয়াকগ ভবকয় যেওয়া হকছে।   
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রনয্ণ়ািন এবং অবড্হল়াি লক্রগুড্ল়া েী েী ?
অেস্টহিা – ভশশুভি তার বয়কসর তুলনায় খুব যবশী হালকা ভকংবা ভচকন; প্রায়ই তার যগাসল হয়ভন; 
খাবার চুভর ককর, শরীকর ষেকতর মত ভকেু সমস্যা আকে যেগুকলার প্রভত যখয়াল রাখা হয়ভন; 
প্রাপ্তবয়স্কের মকনাকোগ আকষ্মকনর জন্য প্রবল যচষ্া ককর। 

িারীলরে লন�্শািন – ভশশুর মাোয়, মুকখ ভকংবা ঘাকড় জখম; কামকড়র োগ; আঁচড় ভকংবা কািা; 
িাগিা হাঁড়; পকুড় োওয়ার ভচহ্ন; ভকংবা যমকয়কের যষেকরে যেৌনাগিকছেকের ভচহ্ন রকয়কে।  
একভি ভনে্মাভতত ভশশু অভবশ্াস্য যকাকনা গল্প যফঁকে তাকক কী করা হকয়কে তা লুকাকনার জন্য যচষ্া 
করকত পাকর।        

মানলসে লন�্শািন – ভশশুভির ভনকজকক মূল্যহীন মকন হয়, অন্যকের ভবশ্াস করকত পাকরনা, 
প্রাপ্তবয়স্কের মকনাকোগ আকষ্মকনর জন্য েবু্ম্যবহার ককর ভকংবা অন্যকের সাকে কীিাকব ভমশকত হয় 
তা জাকন না।  

ক�ৌন লনপীেন – কখনও কখনও ভশশুভি যকাকনা প্রাপ্তবয়স্ যলাককক ভনে্মাতকনর ব্যাপারভি বকল 
ভকংবা এমন ভকেু বকল ো যকাকনা একভি সমস্যার ইভগিত যেয়। কখনও কখনও ভশশুভি তার যেকহ 
আঘাত করকত চায়, খাবার যখকত অনীহা যেখাকত পাকর অেবা মারোভতভরক্ত খাকব, অেবা জামা 
কাপড় পড়া অবস্থাকতই ঘুকমাকত যেকত চাইকব। ভশশুভি হয়কতা যেৌন ককম্মর বণ্মনা যেকব অেবা 
যেৌনতা ভনকয় তার বয়কসর তুলনায় অকনক যবশী জ্ঞান োককব।

রিশুড্দি সুিক়্াি জন্য অড্্রেরলয়ায আইন িড্যড্ছ য়া ব়াব়া 
ম়া ও অন্য়ান্য কযসেল প্র়াপ্তবযস্ক কল়াে রিশু ও অল্পবযসী 
কছড্লড্মড্যড্দি কদখ়াশুন়া েড্ি ি়াি়া সহ সেল প্র়াপ্তবযস্ক 
ব্যরতিড্দি অবি্যই কমড্ন িলড্ি হড্ব। 
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রিশুড্দি অবড্হল়া রেংব়া রনয্ণ়ািড্নি ব্য়াপ়ািরি েীভ়াড্ব রিড্প়াি্ণ েি়া য়াড্ব ?
আপভন েভে মকন ককরন যকাকনা ভশশু অবকহভলত বা শারীভরক, মানভসক ভকংবা যেৌন ভনপীড়কনর 
ভশকার হকয়কে, অেবা তাকক বাল্য ভববাহ বা যজারপবূ্মক ভববাহ যেওয়া হকয়কে তাহকল 132 111 
(TTY 1800 212 936) নম্বকর চাইল্ড প্রকিকশন যহল্পলাইকন ভিপাি্ম কমন্ট অব ফ্যাভমভল অ্যাডে কমু্যভনভি 
সাভি্ম কসস্ (FACS) যক তা জানাকত পাকরন। এভি ভেকন ২৪ ঘণ্া এবং সপ্তাকহ সাত ভেনই যখালা 
োকক। েভে যকাকনা ব্যভক্ত ইংকরভজকত কো বলকত না পাকরন, তাহকল যকস ওয়াক্ম ার একজন 
যোিাষীর ব্যবস্থা ককর যেকবন।   

FACS েী েিড্ব ?
েভে FACS মকন ককর যে যকাকনা ভশশু ভনরাপত্ার ঝঁুভককত রকয়কে, তাহকল এর যকস ওয়াক্ম ারগণ 
অভিিাবককর সাকে এবং েভে ভশশুভি েকেষ্ বড় হয় তাহকল তার সাকে কো বলকবন। তারা 
ভশশুভির আত্মীয়, ভশষেক ভকংবা অন্যান্য পভরচে্মাকারীকের সাকেও কো বলকত পাকরন। যকস 
ওয়াক্ম ার এই ভসদ্ধান্ ভনকত পাকরন যে বাবা মাকয়কের তাকের সন্ানকের যেখাকশানার জন্য সাহাকে্যর 
েরকার এবং যস যষেকরে তাকেরকক সহায়তা প্রোনকারী প্রভতষ্ানগুকলার সাকে যোগাকোগ কভরকয় 
যেকবন। কখনও কখনও যকস ওয়াক্ম ার একভি ভশশু ভবপকে আকে বকল মকন ককরন এবং এরকম 
যষেকরে FACS ভশশুভিকক তার পভরবাকরর কাে যেকক ভনরাপে যকাোও সভরকয় ভনকত পাকর। 

আিও িড্ে্যি জন্য 
স্পি ইি; যহল্প ্প ইি (Spot It; Help Stop It) নাকম FACS এর একভি প্রচারপরে আকে োকত 
অবকহলা এবং ভনে্মাতকনর সাধারণ লষেণগুকলার ব্যাখ্যা যেওয়া হকয়কে। প্রচারপরেভি অকনকগুকলা 
িাষায় পাওয়া োয়। প্রচারপকরের একভি কভপ যপকত হকল www.community.nsw.gov.au 
ওকয়বসাইি যেখুন।    
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কোো কেস্টে পরামি্শ, সাহা�্য এেং 
সহস্ট�ালগিা পাওয়া �াস্টে 
অভিিাবক, ভশশু, অল্পবয়স্ যেকলকমকয় এবং তাকের পভরবারকের সাহাকে্যর জন্য অকনক পভরকষবা 
প্রভতষ্ান রকয়কে। এই পভরকষবাগুকলার অভধকাংশই আপভন ভবনামূকল্য পাকবন। স্থানীয় কাউভসিল, 
কমু্যভনভি স্বাস্থ্য যকন্দ্র ভকংবা যসকিলকমন্ট যকসওয়াক্ম ারগণ স্থানীয় পভরকষবাগুকলা খুকঁজ যপকত 
আপনার পভরবারকক সাহাে্য করকত পাকর।    
োরা ইংকরভজকত কো বলকত পাকর না তাকের জন্য এখাকন প্রেত্ অভধকাংশ পভরকষবা প্রভতষ্ান 
একজন যোিাষীর ব্যবস্থা ককর যেকবন।  

এই পরিড্েব়াগুড্ল়াি অরধে়াংিই আপরন রবন়ামূড্ল্য 
প়াড্বন। থি়ানীয ে়াউরসিল, েমু্যরনরি স়্াথি্য কেন্দ্র রেংব়া 
কসড্িলড্মন্ট কেসওয়াে্ণ ়ািগর থি়ানীয পরিড্েব়াগুড্ল়া খুঁড্জ 
কপড্ি আপন়াি পরিব়ািড্ে স়াহ়ায্য েিড্ি প়াড্ি।
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থি়ানীয েমু্যরনরি স়্াথি্য কেন্দ্র  
ভশশু, তাকের অভিিাবক ও পভরবারকের 
জন্য যসবা প্রোন ককর োকক। এর মকধ্য 
রকয়কে নতুন বাবা মা এবং তাকের 
ভশশুর জন্য বাড়ীকত ভগকয় যসবা প্রোন, 
আরভল চাইল্ডহুি যসবা, প্যাকরভন্টং গ্রুপ, 
কাউকসিলকরর সাকে কো বলা, এবং 
ভশশুকের স্বাস্থ্য পরীষো।

পি়ামি্ণ ও সহ়াযি়া ল়াইন  
হকলা কারও সাকে কো বলার জন্য কতগুকলা 
যিভলকফান নম্বর েভে তাকত উপকার হয়। 
এগুকলার ভকেু ভকেু 24 ঘন্টাই যখালা োকক, 
আবার ভকেু ভকেু নয়। সবগুকলা লাইনই ভরি 
অেবা ল্যাডেলাইন ব্যবহার করকল একভি 
স্থানীয় ককলর োম আসকব। 
•	 Parent Line – ভশশুকের আচরণ, 

শৃঙ্খলা, ভিনএজার, সভগিহীন ভপতা বা 
মাতা, সু্কল সমস্যা, এবং চাইল্ড যকয়ার 
সহ অকনক ভবষকয়র উপর অভিজ্ঞ 
কাউকসিলররা আপনার কো শুনকবন 
এবং এসব ভবষকয় সহকোভগতা ও তে্য 
প্রোন করকবন।   
যফান: 1300 1300 52.  
www.parentline.org.au

•	 Tresillian Parent’s Help Line –  
ভশশু ও পাভরবাভরক স্বাস্থ্য ভবষকয় যোগ্যতা 
সম্পন্ন নাস্মরা পাঁচ বের বয়স পে্মন্ 
ভশশুকের প্রভতপালন সম্পভক্ম ত পরামশ্ম 
ভেকয় োকক।   
যফান: 1800 637 357 ভকংবা   
(02) 9787 0855.  
www.tresillian.net

•	 Karitane Careline – পাভরবাভরক 
স্বাস্থ্যকসবা নাস্মরা গি্ম াবস্থা এবং পাঁচ 
বের বয়স পে্মন্ ভশশুকের লালন পালন 
সম্পভক্ম ত পরামশ্ম ভেকয় োকক।  
যফান: 1300 227 464.  
www.karitane.com.au

•	 Family Relationship Advice Line –  
ভশশুকের প্রভতপালন সম্পভক্ম ত সমস্যা 
এবং ভবকছেকের পকর ব্যবস্থা গ্রহকণর 
ভবষকয় পরামশ্ম ভেকয় োকক।  
যফান: 1800 050 321.  
www.familyrelationships.gov.au

•	 Domestic Violence Line – 
পাভরবাভরক ভনে্মাতন সম্পভক্ম ত পরামশ্ম 
ও তে্য ভেকয় োকক। যেসকল মভহলা 
গৃহ ভনে্মাতকনর ভশকার হকয়কেন তাকের 
চাভহোগুকলার প্রভত প্রভশভষেত নারী 
যকসওয়াক্ম াররা অনুিূভতশীল।  
যফান: 1800 656 463  
(TTY 1800 671 442).

•	 Child Protection Helpline – যকাকনা 
ভশশু ভনপীড়ন ভকংবা অবকহলার ভশকার 
হকয়কে এমন সকদেহ করকল তা জানাকনার 
জন্য, ভকংবা যকাকনা ভশশু বা অল্পবয়সী 
যেকলকমকয়কক ভনকয় উকবেগ োককল তা 
আকলাচনার জন্য যোগাকোগ করুন।  
যফান: 132 111  
(TTY 1800 212 936).

•	 Kids Helpline – ৫ যেকক ২৫ বের 
বয়সী যলাককের জন্য ভবনামূকল্য এবং 
ব্যভক্তগত যিভলকফান ও অনলাইন 
কাউকসিভলং পভরকষবা।  
যফান: 1800 55 1800

•	 Lifeline – যকাকনা উকবেগজনক সমস্যা 
োককল কাকরা সাকে কো বলার জন্য; 
যপশাোর কম্মীকের সহকোভগতায়  
প্রভশভষেত যস্বছোকসবক রকয়কে  
এমন একভি পভরকষবা।  
যফান: 13 11 14.  
www.lifeline.org.au

http://www.tresillian.net
http://www.karitane.com.au
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সন়্ান প্ররিপ়ালন সম্পরে্ণ ি িে্য  
নীকচর ওকয়সবসাইিগুকলাকত সন্ান 
প্রভতপালন এবং অভিিাবক, ভশশু ও 
পভরবারকের জন্য পভরকষবা সম্পভক্ম ত তে্য 
পাওয়া োকব।
•	 Resourcing	Parents	 

www.resourcingparents.nsw.gov.au 
ওকয়সবসাইকি

•	 NSW	Department	of	Family	
Community Services  
www.community.nsw.gov.au 
ওকয়সবসাইকি

•	 Families	NSW	 
www.families.nsw.gov.au 
ওকয়সবসাইকি

•	 Raising	Children	Network	 
www.raisingchildren.net.au 
ওকয়সবসাইকি

ম়াইড্রেন্ট রিড্স়াস্ণ কসন্ট়াি (MRCs) 

MRC	অভিবাসী ও শরণাে্মীকের জন্য 
পভরকষবা প্রোন ককর োকক। এসব পভরকষবার 
মকধ্য োককত পাকর: বসভতস্থাপকনর জন্য 
সহকোভগতা, তে্য ও যরফাকরল, পাভরবাভরক 
সহায়তা, যলে গ্রুপ, সন্ান প্রভতপালন 
সম্পভক্ম ত কম্মসূচী, প্রভতবন্ী সহায়তা 
পভরকষবা, গৃহ ভনে্মাতন সম্পভক্ম ত সহায়তা 
কম্মসূচী, সমাজ যসবামূলক সফর এবং 
বহুিাভষক তে্য। আপনার েভে এধরকণর 
সহায়তার প্রকয়াজন হয়, তাহকল আপনার 
এলাকায়	MRC	এর সাকে যোগাকোগ করুন।     

Auburn Diversity Services 
17	Macquarie	Road
Auburn NSW 2144
যফান: (02) 9649 6955 
ইকমইল: info@auburndiversity.org.au
www.auburndiversity.org.au

Community MRC 
4	/1	Horwood	Place	
Parramatta	NSW	2150
যফান: (02) 9687 9901 
ইকমইল: cso@cmrc.com.au
www.cmrc.com.au

Macarthur Diversity Services 
Level 3, Suite 2,  
Campbelltown City Centre
171-179 Queen Street 
Campbelltown NSW 2560
যফান: (02) 4627 1188 
ইকমইল: info@mdsi.org.au
www.mdsi.org.au

Illawarra Multicultural Services 
17 Auburn Street 
Wollongong NSW 2500
যফান: (02) 4229 6855 
ইকমইল: info@ims.org.au
www.ims.org.au

Fairfield Migrant Resource Centre
Corner	Railway	Parade	and	 
McBurney	Road
Cabramatta NSW 2166
যফান: (02) 9727 0477 
ইকমইল: info@fmrc.net
www.fmrc.net  

SydWest Multicultural Services 
Level 2/125 Main Street 
Blacktown NSW 2148
যফান: (02) 9621 6633 
ইকমইল: info@sydwestmsi.org.au
www.sydwestmsi.org.au

http://www.resourcingparents.nsw.gov.au
http://www.community.nsw.gov.au
http://www.families.nsw.gov.au
http://www.raisingchildren.net.au
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Metro Assist 
Level 2, 59-63 Evaline Street 
Campsie NSW 2194
যফান: (02) 9789 3744 
ইকমইল: metromrc@metromrc.org.au
www.metromrc.org.au

Liverpool MRC 
Ground	floor,	108	Moore	Street
Liverpool NSW 2170
যফান: (02) 9601 3788 
ইকমইল: info@lmrc.org.au
www.lmrc.org.au

St George MRC 
552	Princes	Highway	
Rockdale	NSW	2216
যফান: (02) 9597 5455 
ইকমইল: sgmrc@sgmrc.org.au
www.sgmrc.org.au

Sydney Multicultural Community 
Services
3 General Bridges Crescent 
Daceyville	NSW	2032
যফান: (02) 9663 3922
ইকমইল: info@sydneymcs.org.au
www.sydneymcs.org.au

Northern Settlement Services 
8 Chaucer Street
Hamilton NSW 2303
যফান: (02) 4969 3399 
ইকমইল: nss@nsservices.com.au
www.nsservices.com.au

িির়ােথীড্দি জন্য ে়াউড্সিরলং 
কসব়া
NSW Service for the Treatment and 
Rehabilitation of Torture  
and Trauma Survivors (STARTTS)  
অক্রেভলয়াকত আসার আকগ যেসকল ভশশু ও 
প্রাপ্তবয়স্ ব্যভক্ত ভনে্মাতন, েদু্ধ, সভহংসতা 
অেবা মানবাভধকার লঙ্ঘকনর অভিজ্ঞতা 
লাি ককরকেন এবং োকের আত্মভবশ্াস আর 
মানভসক সুস্থতা ভফভরকয় আনকত সাহাে্য 
েরকার তাকের জন্য সহায়তা। 
যফান: (02) 9794 1900.  
www.startts.org.au

Transcultural Mental Health Centre  
ভিন্ন িাষা ও সংসৃ্ভতর যলাককের মকধ্য োরা 
মানভসক স্বাস্থ্য সমস্যায় িূগকে তাকের জন্য 
সহায়তা। এই পভরকষবাগুকলার মকধ্য রকয়কে 
কাউকসিভলং এবং মানভসক স্বাস্থ্য সম্পভক্ম ত 
তে্য।  
যফান: 1800 648 911 ভকংবা  
(02) 9912 3851.  
www.dhi.health.nsw.gov.au 

 

http://www.startts.org.au
http://www.dhi.health.nsw.gov.au
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