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প্যাতরন্ট নরত্া স্ি গাইড
নিউ জান স্ি পাবনিক ি 2019, অধ্ায় 205-এর প্রনিনরিয়াস্বরূপ বনধর নিক্া নবষয়ক ওয়ানকসি িং গ্রুপপর ্ুপানরিমািা অন্তরুসি ক্ত 
কপর এই প্াপরন্ট নরপ্া স্ি গাইড তিনর করা হপয়পে। এর উপদেি্ হপিা পনরবারগুপিাপক জন্ম থেপক পাঁচ বের বয়্ী বনধর বা 
কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন নিশুপের ইিংপরনজ ্ানহপি্ গ্রহণমিূক ও অনরব্নক্ত্ূচক রাষা অজসি ি ও নবকািগি ধাপগুপিা পরসিপবক্ণ 
ও িোরক করপি ্াহার্ করা। 

বনধর বা কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন নিশু রাপের অ্াপসে্পরাগ্ থরাগাপরাপগর ব্বস্া থিই িারা গ্রহণমিূক ও অনরব্নক্ত্ূচক 
উরয় ধরপির রাষাগি অজসি পি নবিপবের ঝঁুনকপি রপয়পে। রাষার নবকািগি মাইিফিপকর রাচাইিানিকা হপিা 
অপ্রানিষ্ানিক মাপকাঠি রা পনরবারগুপিা িাপের ্ন্তাপির অগ্রগনি পরসিপবক্ণ ও থরকডসি  রাখার জি্ তিনর করা হপয়পে। 

ক্ানিপফানিসিয়া রাষাগি উন্নয়পির মাইিফিপকর রাচাইিানিকা ্হ কপয়কটি রাষাগি উন্নয়পির মাইিফিপকর িানিকা 
রপয়পে থরগুপিা আপমনরকাি ্ািংপকনিক রাষা ও ইিংপরনজ উরয়টির মাইিফিকপক অন্তরুসি ক্ত কপর, রা এই ডকুপমপন্ট  
অন্তরুসি ক্ত করা হপয়পে। আপিার ্ন্তাপির শ্রবণ ও কে্ রাষার নবকাি ্ম্পপকসি  বঝুপি পারা নবষয়ক আপরকটি নরপ্া স্ি  
আতমনরকাি নপিচ-ল্যাঙ্গুতয়জ-নিয়ানরং অ্যাত্ান্তয়শি (ASHA)** এর ওপয়ব্াইপে পাওয়া রাপব। 

থ্ন্টার ফর নডনজজ কতট্াল (CDC)** এর একটি ওপয়ব্াইে আপে রা শ্রবণ ও কে্ রাষার পািাপানি ্ামানজক ও 
মািন্ক, বনুধিবনৃতিক, ও চিাপফরা/িারীনরক নবকাি ্হ নবনরন্ন নবকািগি মাইিফিপকর রূপপরখা প্রোি কপর। এোড়াও 
CDC-এর ওপয়ব্াইপে মদু্রণপরাগ্ মাইিফিপকর রাচাইিানিকা, বয়্ অিরুায়ী ্াজাপিা মাইিফিপকর একটি নরনডও ও 
েনবর িাইপরেনর, এবিং একটি মাইিফিক ট্্ানকিং অ্াপ পাওয়া রাপব। 

রনেও রাষার নবকাপির ্াপে ্ম্পনকসি ি িয়, িপব থরাগাপরাপগর অপিি, শ্রবপণ ্হায়িাকারী ্রঞ্াম ও ককনিয়ার ইমপ্ান্ট, 
বনধর ্িংসৃ্নি, নিক্ামিূক নরপ্া স্ি ও পানরবানরক ্হায়িা ্হ বনধর বা কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন একটি নিশুর িািি-পািি 
্িংরিান্ত নবনরন্ন ন্ধিান্ত ্ম্পপকসি  পনরবারগুপিার জি্ নকেু নরপ্া স্ি রপয়পে। এই নরপ্া স্িগুপিা থেখার ্ময় এবিং থপিাজীবীপের 
্াপে কো বিার ্ময়, নিউ জান স্ি আনিসি ইন্টারপরিিি ন্পটেম (NJEIS) নরনজওিাি আনিসি ইন্টারপরিিি থকািাবপরটির্ 
(REICs)-এর শ্রবণ ্িংরিান্ত পরামিসিোিাপের দ্ারা তিনর এই শব্দতকাষ পনরবারগুপিার জি্ ্হায়ক হপি পাপর। 

• AG থবল ফ্যানমনল নরত্াত স্ি্ 
থর্ব পনরবার শ্রবণ ও কে্ রাষা ব্বহাপরর জি্ নিবসিাচি কপরপে িাপের জি্ AG থবি-এর ওপয়ব্াইপে অ্িংখ্ 
নরপ্া স্ি রপয়পে। 

• আতমনরকাি থ্া্াইটি ফর নডফ নচলতরেি (ASDC)** 
ASDC ওপয়ব্াইে িাপের নমিি “থমন্টনরিং, পক্াবিবেি, নরপ্া স্ি ও ্হপরানগিামিূক থিেওয়াপকসি র মাধ্পম রাষা-
্মধৃি পনরপবপি পূণসিাঙ্গ প্রপবিানধকাপরর মাধ্পম বনধর নিশু ও িরুণ আপে এমি তবনচত্্পূণসি পনরবারগুপিার ক্মিায়ি 
করা”-এর প্রনিফিি ঘোয়।

• Beginnings for Parents of Children who are Deaf or Hard of Hearing, Inc.** 
(নবনগনিং্ ফর প্যাতরন্ট্ অব নচলতরেন্স হু আর নডফ অর িাডসি  অব নিয়ানরং, ইিকতপসিাতরতেড)

নবনগনিিং্ পনরবার ও থপিাজীবীপের জি্ নিরপপক্ ্হায়িা প্রোি কপর। এই ওপয়ব্াইপে নবনরন্ন ধরপির নরপ্া স্ি 
রপয়পে থরমি আপিার ্ন্তাপির ্াপে থরাগাপরাগ করা, প্ররুনক্ত, শ্রবণ ব্বস্া, ও অি্াি্ নপিা-মািাপের ্াপে ্িংপরাগ। 

** ইংতরনজ ছাড়া অি্যাি্য ভাষায়ও পাওয়া রাতছে

https://www.asha.org/public/speech/development/chart/
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
https://www.thefamilymatterswebsite.org/PDF/HCGlossaryofterms.pdf
https://www.agbell.org/Families/Family-Resources
https://deafchildren.org
https://ncbegin.org/about-us/
https://ncbegin.org/about-us/
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• CDC প্যাতরন্ট'্ গাইড 
এই ওপয়ব্াইে পনরবারগুপিার জি্ একটি িে্রাণ্ার থরখাপি আপে শ্রবণিনক্ত কপম রাওয়ার নবষয়টি বঝুপি পারা, 
রাষা ও থরাগাপরাপগর অপিি, ন্ধিান্ত গ্রহণ, একটি িব্দপকাষ, ও বাড়নি নরপ্া স্ি। 

• ে্য থ্ন্টার অি থ্ন্সনর এন্ড কমতলেক্স নড্অ্যানবনলটিজ 
ে্ নিউ জান স্ি থ্ন্টার অি নডফ-ব্াইন্ডপি্ থপিাজীবী এবিং বনধরিা ও অ ন্ধত্ব ্হ জটিি প্রনিব ন্ধীত্ব রপয়পে এমি 
নিশুপের পনরবাপরর জি্ নরপ্া স্ি প্রোি কপর। 

• ক্াকসি  থ্ন্টার ফ্যানমনল নরত্াত স্ি্ 
গ্ািাউপডে ইউনিরান স্িটি ওপয়ব্াইপের িপরন্ট ক্াকসি  ি্ািিাি নডফ এডুপকিি থ্ন্টার থপিাজীবীপের জি্ নবনরন্ন 
নবষপয় নবনরন্ন ধরপির নরপ্া স্ি প্রোি কপর। 

• ফ্যানমনল ম্যাো স্ি (NJEIS নরনজওিাল আনলসি ইন্টারতভিশি থকালাবতরটিভ)** 
ফ্ানমনি ম্াো স্ি ওপয়ব্াইে িাপের নরপ্া স্ি িাইপরেনরপি বনধর বা কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন নিশুপের পনরবাপরর জি্ 
শ্রবণিনক্ত কপম রাওয়ার প্ররাব, থরাগাপরাপগর অপিি, থিািার পনরপবি তিনর এবিং ASL-এর মপিা িে্ প্রোি কপর। 

• ি্যান্ড্ এন্ড ভতয়ত্্ 
হ্ান্ড্ এন্ড রপয়প্্ হপিা একটি নপিা-মািা পনরচানিি প্রনি ষ্াি রা থরাগাপরাপগর ধরি নিনবসিপিপষ পনরবারগুপিাপক 
্হায়িা কপর োপক। এই ওপয়ব্াইপে অপিক নরপ্া স্ি রপয়পে, থরমি: 

• প্ােনমক িস্ততষেপ নবষয়ক নপো-মাো নিতেসি নশকা

• নপো-মাোর জি্য পরামশসি পত্র: ভাষা, ্ানিে্য ও মতিা-্ামানজক নবকাশ

• নিয়ানরং ফার্সি  
থর্ব পনরবার শ্রবণ ও কে্ রাষা থবপে নিপয়পে িাপের জি্ “িাপের নিশুপক বড় কপর থিািার গুরুত্বপূণসি প্রােনমক 
নেিগুপিাপি এবিং িাপের রাত্াজপুড় রখিই িাপের থকাপিা প্রশ্ন োপক বা অি্ কাপরা ্াপে থরাগাপরাগ করপি হয়” এই 
নবষপয়র উপর গুরুত্বাপরাপ কপর নহয়ানরিং ফাটেসি  নবনরন্ন নরপ্া স্ি ও ্হায়িা প্রোি কপর। 

• ি্যাশিাল থ্ন্টার অি নডফ-ব্াইন্ডতি্ 
এই ওপয়ব্াইে বনধরিা-অ ন্ধত্ব নবষপয় পনরবার ও থপিাজীবীপের জি্ নরপ্া স্ি প্রোি কপর। 

• ি্যাশিাল নকউড নপিচ অ্যাত্ান্তয়শি** 
শ্রবপণ ্হায়িার জি্ থর্ব পনরবার ও থপিাজীবী হাপির ্ািংপকনিক রাষা ব্বহার কপর িাপের জি্ এই ওপয়ব্াইে 
নরপ্া স্ি প্রোি কপর। 

• বনির, কম শ্রবণশনতি্ম্পন্ন বা বনির-অ ন্ধ নশষো েথীতের জি্য নিউ জান স্ি নডপােসি তমন্ট অব এডগু তকশি-এর নরত্া স্ি
এই ওপয়ব্াইে নিউ জান স্ির পনরবার ও থপিাজীবীপের নবনরন্ন নবষপয় িে্ প্রোি কপর রার মপধ্ রপয়পে NJ বনধর 
নিক্া েথীর অনধকাপরর ্িে এবিং বনধর, কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন, বা বনধর-অ ন্ধ নিক্ােথীপের জি্ থরাগাপরাপগর পনরকল্পিা 
এবিং NJ-থি নিক্াগি কমস্ি ূনচর একটি িানিকা।

** ইংতরনজ ছাড়া অি্যাি্য ভাষায়ও পাওয়া রাতছে

https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/parentsguide/resources/index.html
https://njcscd.tcnj.edu/new-jersey-center-on-deafblindness/
https://clerccenter.gallaudet.edu/national-resources/resources/our-resources/for-families.html
https://www.thefamilymatterswebsite.org
https://www.handsandvoices.org/index.htm
https://www.handsandvoices.org/resources/pubs/Final_8-30-2017.pdf
https://handsandvoices.org/fl3/fl3-docs/tipsheets-print-guide.pdf
https://www.hearingfirst.org
https://www.nationaldb.org/
https://www.cuedspeech.org/
https://www.nj.gov/education/specialed/deaf/
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• নিউ জান স্ি নডপােসি তমন্ট অব এডগু তকশি ফ্যানমনল্ থপােসি াল 
ফ্ানমনি্ থপােসি াি-এর উপদেি্ হপিা নিক্ােথীর নিক্া ও নবকাপি নপিা-মািা ও পনরবাপরর অিংিগ্রহণ ্িংরিান্ত ্হায়িা 
ও িে্ প্রোপির জি্ একটি থকন্দীয় অব স্াি নহপ্পব কাজ করা। এটিও একটি থিনরপগিি ব্ব স্া রা থটেে ও  স্ািীয় 
পরসিাপয় নিক্া ব্ব স্া নকরাপব কাজ কপর িা নপিা-মািা ও পনরবারপক থবাঝাপিার উপদেপি্ নডজাইি করা হপয়পে। 
িাোড়া, অিংিীোনরত্ব কমস্ি ূনচ িনক্তিািী করপি চা থছেি এমি নিক্ানবে ও পনরবাপরর জি্ এই থপােসি াি নবনরন্ন ধারণার 
একটি গনিিীি উৎ্। 

• নিউ জান স্ি নডনভশি অব ে্য নডফ এন্ড িাডসি  অব নিয়ানরং 
NJ নডনরিি অব ে্ নডফ এন্ড হাডসি  অব নহয়ানরিং (DDHH)-এর নমিি হপিা থটেপের ্াধারণ জিগপণর জি্ 
নিয়নমিরাপব পাওয়া রায় এমি কমস্ি ূনচ, পনরপষবা ও িে্ পাওয়ার পপে প্রনিব ন্ধকিা েরূ করা এবিং অনরগম্িা 
বনৃধি করার জি্ নিক্া, পরামিসি ও ্রা্নর পনরপষবা প্রোি করা। থলতভনলং ে্য থলেইং নফল্ড ASL নডফ ি্াঙ্গপুয়জ 
অ্াপ্ান্পয়ে্-এর মাধ্পম চাইল্ডপকয়াপরর পনরপবপি, বানড়পি, নপ্র-সু্পি ও অি্াি্ প্রপরাজ্ কমস্ি ূনচপি রাষা অজসি ি 
পনরপষবা প্রোি কপর। একটি চাইল্ড থকয়ার থ্ন্টার থবপে থিয়া এবিং বনধর বা কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন নিশুর জি্ রাষা 
অজসি পির গুরুপত্বর ব্াপাপর থিপরনিিং ে্ থপ্ইিং নফল্ড-এর ওপয়বপপইপজ নিপেসিিিা পাওয়া রাপব। 

• নিউ জান স্ি আনলসি ইন্টারতভিশি ন্তর্ম (NJEIS)**
এই ওপয়ব্াইে নিউ জান স্ি আনিসি ইন্টারপরিিি ন্পটেম ্ম্পপকসি  নবস্ানরি িে্ প্রোি কপর। 

• নিউ জান স্ি নডপােসি তমন্ট অব থিলে: ইফ ইতয়ার চাইল্ড ি্যাজ নিয়ানরং ল্**
এই ওপয়ব্াইে থকাি ধরপির থপিাজীবীপের ্াপে আিাপ করা রাপব িা ্হ বনধর বা কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন নহপ্পব 
নচননিি হপয়পে এমি থোে নিশুপের পনরবারগুপিার জি্ নরপ্া স্ি প্রোি কপর। 

• নিউ জান স্ি নডপােসি তমন্ট অব থিলে: নিউবিসি নিয়ানরং ন্রিনিং**
িবজািপকর শ্রবণিনক্ত পরীক্া ও প্রনরিয়া ্ম্পপকসি  পনরবারগুপিা এই ওপয়ব্াইপে িে্ পাপব। এোড়াও এটি একটি 
িে্পূণসি নরনডও অন্তরুসি ক্ত কপর থরখাপি নিপজপের গল্প বিা বনধর বা কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন িরুণপের একটি তবনচত্্ময় 
েপির ্াপে পনরবারগুপিাপক পনরচয় কনরপয় থেয়া হয়। 

• প্যাতরনন্টং আ চাইল্ড হু ইজ নডফ অর িাডসি  অব নিয়ানরং
বপয়জ োউি ি্ািিাি নর্াচসি  হ্নপোপির এই ওপয়ব্াইে নবনরন্ন ধরপির নবষপয় িে্ প্রোি কপর রার মপধ্ রপয়পে 
িবজািপকর ্বসিজিীি শ্রবণ পরীক্া, শ্রবণ, শ্রবণ নডরাই্, থরাগাপরাগ করা, রাষা ও নিক্া, এবিং প্াপরনন্টিং ও ্হায়িা। 

• SPAN প্যাতরন্ট অ্যাডতভাতকন্ থিেওয়াকসি **
SPAN একটি ্িং স্া রা বনধর বা কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন নিশু ্হ নবনরন্ন ধরপির চানহো্ম্পন্ন নিশুপের পনরবাপরর 
জি্ নরপ্া স্ি ও ্হায়িা প্রোি কপর। SPAN ও আনিসি নহয়ানরিং নডপেকিি এন্ড ইন্টারপরিিি (EHDI) নডফ থমন্টর 
থপ্রাগ্রাম** এ ্হপরানগিা কপরপে রা বনধর প্রাপ্তবয়স্পের পনরবারগুপিাপক থপয়ার কপর। 

• VL2 ফ্যানমনল ইিফরতমশি থ্ন্টার
এই ওপয়ব্াইে বনধর ও কম শ্রবণিনক্ত্ম্পন্ন নিশুপের পনরবারগুপিার জি্ ASL ও নদ্রানষকিা নবষপয় গপবষণানরনতিক 
িে্ প্রোি কপর রার মপধ্ আপিার ্ন্তািপক পপড় থিািাপিা এবিং একটি প্াপরন্ট েুিনকেও অন্তরুসি ক্ত রপয়পে। 

** ইংতরনজ ছাড়া অি্যাি্য ভাষাতেও পাওয়া রাতছে

https://www.nj.gov/education/families/
https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/about/mission/
https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/leveling/
https://www.nj.gov/health/fhs/eis/for-families/
https://www.nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi/hearing-loss/
https://www.nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi/
https://www.babyhearing.org/
https://spanadvocacy.org/
https://vl2parentspackage.org/
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ল্যাঙ্গুতয়জ থডতভলপতমন্ট মাইলতর্াি্1

পনরবারগুপিা িাপের নিশুর অগ্রগনি পরসিপবক্ণ ও থরকডসি  রাখার জি্ রাষার নবকািগি মাইিফিপকর রাচাইিানিকা তিনর 
করা হপয়পে। এই রাচাইিানিকা নমটিিং-এর ্ময় আপিার ্ন্তাপির নিক্া নবষয়ক টিপমর ্াপে থিয়ার করা রাপব। অিগু্রহ 
কপর িক্ করুি থর এটি রাষা ও ্ানহি্ নবকাপির থকাপিা প্রানি ষ্ানিক মিূ্ায়ি িয়। বানড়পি আপিার ্ন্তাপির গ্রহণমিূক 
ও অনরব্নক্ত্ূচক রাষা ্ম্পপকসি  আপিার পরসিপবক্ণ নিক্াোি ্িংরিান্ত পনরপবপির পরসিপবক্ণ থেপক নরন্ন হপি পাপর। 

প্েম বছর 

নিশুরা প্রেম বেপর, িাপের আপিপাপির রাষা থেপখ, থিপখ ও আয়ত্ত্ব কপর। িবওু নিশুরা িাপের প্রেম বেপর ্ব্ময় খুব 
থবনি কো বপি িা বা ইিারা কপর িা, আপনি থর্ব িব্দ নিশুপেরপক ইিারা কপরি বা বপিি থ্্ব িারা আয়ত্ত্ব কপর, িাই 
্ব্ময় আপিার ্ন্তাপির ্াপে কো বিা ও ইিারা করার নবষয়টি নিনচিি করুি!

0-3 মা্ 

 � আপিার ্ন্তাি চারপাপি িাকায় এবিং মািপুষর থচহারার প্রনি মপিাপরাগী হয়।
 � আপিাপক থেখপি আপিার ্ন্তাি মচুনক হাপ্। 
 � আপিার ্ন্তাি পনরপবপির ব্াপাপর ্পচিিিা থেখায়। 
 � আপিার ্ন্তাি একজি ব্নক্তর ক ণ্ঠস্বর বা চিাপফরা বা আপিা নচিপি পাপর ও ্াড়া থেয়। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

4-6 মা্ 

 � আপিার ্ন্তাি হাি এবিং/অেবা ক ণ্ঠ নেপয় আপধা স্বপর কো বিপি শুরু কপর। আপিার ্ন্তাি আপিার মপিাপরাগ 
পাওয়ার জি্ আপধা স্বর ব্বহার করপি পাপর। 

 � আপিার ্ন্তাি বাহু, হাি, মাো ও মখুমণ্ি ব্বহার কপর আপিার িড়াচড়ার অিকুরণ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি আপিার ক ণ্ঠস্বপরর পনরবিসি ি এবিং/অেবা আপিার থচহারার অনরব্নক্ত পনরবিসি পির প্রনি ্াড়া থেয়। 
 � আপিার ্ন্তাি একাকী বা আপিার ্াপে থখিার ্ময় কূজি ্ুপর, গিগি িপব্দ বা কান্নার মাধ্পম অিরূুনি প্রকাি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি আপিার নেপক িাকায় বা আপনি ইিারা করপি বা িার িাম ধপর ডাকপি িব্দ কপর। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
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7-12 মা্ 

 � আপিার ্ন্তাি নিপজর নেপক ও নজনি্পপত্র নেপক ইনঙ্গি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি অিকুরণ কপর এবিং িার প্রেম িব্দ বা ইিারা প্রকাি কপর থরমি, আমার, আপরা, েধু, মা, বাবা। 
 � আপিার ্ন্তাি অিকুার িব্দ (ধ্বনি) উচ্ারণ কপর থরমি চু চু, নিি ও থরাঁ থরাঁ। 
 � আপিার ্ন্তাি বয়স্পের মপিা স্বরনবপরে/মপুখর অনরব্নক্তর মাধ্পম আপধা স্বপর কো বপি এবিং পািারিপম কপোপকেি 
অিকুরণ করার থচষ্া কপর। 

 � আপিার ্ন্তাি থরৌে মপিাপরাগ প্রেিসিি কপর (থরমি, নপিা/মািা ও নিশু একই বস্তুর নেপক িাকায়)। 
 � নবনরন্ন থমৌনখক অনরব্নক্ত নেপয় কী থবাঝায় িা আপিার ্ন্তাি বিপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি আপনতি জািাপি বা আপবগ প্রকাি করপি অঙ্গরনঙ্গ বা কণ্ঠস্বর ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি অিপুরাপধর প্রনি ্াড়া থেয় (থরমি, এনেপক আ্)। 
 � আপিার ্ন্তাি পনরনচি নজনি্পত্ (থরমি, কাপ, জিুা, জু্ ) ও পানরবানরক িামগুপিা বঝুপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি িপব্দর প্রনি ্াড়া থেয়, থবনিররাগ ্ময় "িা" এর মাধ্পম। 
 � আপিার ্ন্তাি মািপুষর থচহারা ও পনরপবপির নেপক মপিাপরাগ নেপয় িাকায়। 
 � আপিার ্ন্তাি মাো থঘারায় এবিং িব্দ বা মপিাপরাগ আকষসিণকারী আচরপণর (থরমি, হাি িাড়াপিা, িাইে অি/অফ করা, 
থজাপর থজাপর পা থফিা) নেপক িাকায়। 

 � 12 মা্ বয়প্র মপধ্, আপিার ্ন্তাপির 1-3টি ্িংপকি এবিং/অেবা িব্দ োপক। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

এক–েগুই বছর বয়ত্ 

প্রেম ও নদ্িীয় জন্মনেপির মপধ্, নিশুরা প্রচুর িব্দ থিপখ এবিং থোে থোে বাক্ তিনরপি িব্দগুপিা ব্বহার কপর। এখাপি িক্ 
করার মপিা নকেু নবষয় থেয়া হপিা। 

অনভব্যনতি্চূক ভাষা 

 � আপিার ্ন্তাি নবস্ময়্ূচক অনরব্নক্ত ব্বহার কপর (থরমি, আহ-ওহ, িা-িা)। 
 � একজি প্রাপ্তবয়পস্র ব্বহৃি থিষ িব্দটি আপিার ্ন্তাি পুিরাবনৃতি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি একক িপব্দর মাধ্পম ইছো ও প্রপয়াজিগুপিা প্রকাি কপর৷ 
 � নিপজপক ও অি্পেরপক নিপেসিি করপি আপিার ্ন্তাি ্ািংপকনিক বা কে্ িাম ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্বসিিাপমর ব্বহার শুরু কপর (থরমি, আনম, আমার, আমাপক)। 
 � আপিার ্ন্তাি েইু িব্দ নবনিষ্ বাপক্র ব্বহার শুরু কপর (থরমি, আমার েধু, মা জিুা)। 
 � আপিার ্ন্তাি পপড় থিািাপি বপি। 
 � 1-2টি কে্ িব্দ বা ইিারার মাধ্পম আপিার ্ন্তাি নিপজর অিংকি/নহনজনবনজ থিখার িামকরণ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্াধারণ প্রশ্ন নজপঞে্ কপর (থরমি, ওো কী?, মা থকাোয়?)। 
 � আপিার ্ন্তাি একটি কপোপকেপি 1-2 বার জবাব থেয়।
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এক–েগুই বছর বয়ত্ 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

গ্রিণমলূক ভাষা 

 � আপিার ্ন্তািপক িার নিপজর িাম ধপর ডাকপি বা ইিারা করপি থ্ বঝুপি পাপর। 
 � রখি পনরবাপরর ্ে্্পের িাম ধপর ডাকা হয় বা ইিারা করা হয় িখি আপিার ্ন্তাি িা বঝুপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্রি আপেিগুপিা বঝুপি পাপর (থরমি, এখাপি আ্, এটি আমাপক োও, ব্)। 
 � আপিার ্ন্তাি কপয়কটি ্াধারণ প্রশ্ন বঝুপি পাপর (থরমি, থক, কী, থকাোয়, হ্া/ঁিা)। 
 � আপিার ্ন্তািপক নিপজর িরীপরর বা পুিুপির কমপপক্ 5টি অঙ্গ নিপেসিি করপি বিপি থ্ নিপেসিি করপি পাপর। 
 � েনবর িাম বিপি আপিার ্ন্তাি একটি পৃষ্ার ওপর েনব নিপেসিি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্হজ েড়াগুপিাপি মপিাপরাগ থেয় ও উপপরাগ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি িার িাপমর প্রেম অক্র নচিপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি বইপয়র প্রছেে থেপখ নপ্রয় বই নচিপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি বই "পড়ার" রাি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি নকরাপব বই ব্বহার করপি হয় িা বঝুপি শুরু কপর (থরমি, এক্াপে থবি কপয়কটি পািা উল্ায়, 
বইটির ডািনেক উপপরর নেপক ধপর রাপখ)। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

শব্দভাণ্ার 

 � 2 বের বয়প্র মপধ্, আপিার ্ন্তাপির অন্তি 50-100+ িপব্দর একটি িব্দরাণ্ার োপক, ্াধারণি মািষু, খাবার, 
প্রাণী, থখিিার িাম ও নরিয়া পে। 

 � 2 বের বয়প্র মপধ্, আপিার ্ন্তাি েইু িপব্দর ্হজ কে্ বা ্ািংপকনিক িপব্দর বাক্ািংি ব্বহার করা শুরু কপর 
(থরমি, বাব ুকাঁপে, আপরা েধু, আমার কাপ, জু্  িা)। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
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এই বেপর, আপিার ্ন্তাি অপিক িব্দ বিপি ও ইিারা করপি নিখপব, ট্্াক রাখপি নগপয় আপিাপক নহমনিম থখপি হপব। 
আপিার ্ন্তাি আপরা িবো ও জটিি বাক্ বিা শুরু করপব। এ বের আপিার ্ন্তাপির রাষার ট্্াক রাখাো থরামাঞ্চকর হপব!

অনভব্যনতি্চূক ভাষা 

 � নজপঞে্ করা হপি আপিার ্ন্তাি েনব বা ্রা্নর নবনরন্ন বস্তু/প্রাণী/থিাপকর িাম বপি। 
 � নজপঞে্ করা হপি আপিার ্ন্তাি িার পূণসি িাম বপি বা ইিারা কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি 5 পরসিন্ত গণিা কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্ব প্রপয়াজি উচ্ারণ কপর বা ইিারার মাধ্পম বপি। 
 � আপিার ্ন্তাি প্রপয়াজি অিরুায়ী ্াহাপর্র অিপুরাধ জািায়। 
 � আপিার ্ন্তাি েইু ধাপপর আপেি ব্বহার কপর (থরমি, ব্ - খাও)। 
 � আপিার ্ন্তাি ্মপয়র ্াপে ্াপে আপরা ঘি ঘি থোে থোে বাপক্ অনরঞেিাগুপিার মপধ্ ্ম্পকসি   স্াপি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি িা স্িানরর নকেু কে্ বা ্ািংপকনিক েড়া আবনৃতি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্ািংপকনিক বা কে্ গল্প উপপরাগ কপর ও গপল্পর নরিয়া/থমৌনখক অনরব্নক্ত অিকুরণ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি পোন্বয়ী অব্য়গুপিা মপুখ বপি বা ইিারা কপর (থরমি, উপপর, নিপচ)। 
 � আপিার ্ন্তাি ইিারা বা কে্ িপব্দর মাধ্পম ্ুখ, েঃুখ, নক্প্ত-এর মপিা আপবগগুপিা প্রকাি কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি এমি একরাপব কো বপি বা ইিারা কপর রা অনধকািংি থক্পত্ পনরবাপরর ্ে্্ ও ব নু্ধ-বা ন্ধবরা বঝুপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি প্রায় 80% ্ময় থবাধগম্ (্হপজ থবাঝা রায় এমি) িব্দ বা ্িংপকি ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্বপচপয় থমৌনিক বাপক্র গঠি ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “ও” িব্দ বা এর ্িংপকি ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি একবচি/বহুবচপির নবপিষ্-নরিয়া ্নন্ধ ব্বহার কপর (থরমি, থেপি হাঁপে, থেপিরা হাঁপে)। 
 � আপিার ্ন্তাি ্বে ন্ধ্ূচক িব্দ ব্বহার কপর (থরমি, আমার, থিামার)। 
 � আপিার ্ন্তাি বাপক্ অিীি কাি ব্বহার কপর (থরমি, মা রান্না কপরপে, ্ুনজ থেৌপড় থগপে)। 
 � আপিার ্ন্তাি অনি ্াধারণীকৃি িব্দ ব্বহার কপর (থরমি ্ব প্রাণীপক “পানপ” বপি)। 
 � 2½ বের বয়প্র মপধ্, আপিার ্ন্তাি হ্া ঁবা িা ব্বহার কপর প্রপশ্নর উতির থেয়। 
 � আপিার ্ন্তাি েইু িপব্দর প্রশ্ন নজপঞে্ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “থকি” নেপয় প্রপশ্নর পরসিায় শুরু কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “থক” নেপয় প্রশ্ন নজপঞে্ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ব্নক্তগি ্বসিিাম (থরমি, আনম, আমাপক, আমার), ও ্বে ন্ধবাচক ্বসিিাম (থরমি, িার, থিামার) ্হ 
্বসিিাম ব্বহার কপর (থরমি, থ্, নিনি, এটি)। 

 � আপিার ্ন্তাি ্িংখ্া + নবপিষ্ ব্বহার কপর (থরমি, ে’ুটি কুকুর)। 
 � আপিার ্ন্তাি ্হজ বণসিিামিূক িব্দ ব্বহার কপর (থরমি, গরম, ঠাণ্া, বড়, থোে)। 
 � আপিার ্ন্তাি অন্তি নিিটি রপের িাম বপি। 
 � আপিার ্ন্তাি িা থবাধক িব্দ ব্বহার কপর (থরমি, িা, থকউ িা, িয়, পেন্দ কনর িা, জানি িা, এখপিা িা)। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
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গ্রিণমলূক ভাষা

 � আপিার ্ন্তাি েইু ধাপপর আপেি বপুঝ (থরমি, ব্ ও বই পড়)। 
 � আপিার ্ন্তাি নরনডওপফাি বা থডারপবি জ্বিা/বাজার মপিা েিৃ্, িব্দ িক্্ কপর (থরমি, নিপেসিি কপর, উপতিনজি হয়)। 
 � আপিার ্ন্তাি একটি অব স্াি্ূচক িপব্দ রোরেরাপব ্াড়া থেয় (থরমি, নরিপর, উপপর)। 
 � আপিার ্ন্তাি ্ময়্ূচক িব্দ বঝুপি শুরু কপর (থরমি গিকাি, আজ)। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

শব্দভাণ্ার

 � নিি বের বয়প্র মপধ্, আপিার ্ন্তাপির 500+ িব্দ এবিং/অেবা ্িংপকপির িব্দরাণ্ার োপক। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

নেি – চার বছর বয়্

এর মপধ্, আপিার ্ন্তাি পনরষ্াররাপব থরাগাপরাগ করপি পাপর ও পনরনচি প্রাপ্তবয়স্রা অনধকািংি ্ময় িার কো বঝুপি 
পাপর। অনধকািংি থক্পত্ িাপক কী বিা হপয়পে বা ইিারা করা হপয়পে িা আপিার ্ন্তাি বপুঝ। আপিার ্ন্তাি চার থেপক পাঁচ 
িপব্দর বাক্ ব্বহার কপর, িা স্িানরর ্হজ েড়াগুপিা আবনৃতি করপি পাপর, ও ্হজ কপোপকেি চানিপয় থরপি পাপর। 

অনভব্যনতি্চূক ভাষা 

 � আপিার ্ন্তাি অিগসিি, পনরষ্াররাপব থরাগাপরাগ করপি পাপর, এবিং পনরবার ও পনরবাপরর প্রাপ্তবয়স্রা িাপক ্হপজ বপুঝ। 
 � আপিার ্ন্তাি রুনক্তপূণসিরাপব প্রপশ্নর উতির থেয়। 
 � আপিার ্ন্তাি 4-5 িপব্দর বাক্ ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি 3-4 ধাপপর মাধ্পম ্হজ কপোপকেি চানিপয় রায়। 
 � আপিার ্ন্তাি সু্পি বা ব নু্ধপের ্াপে ঘপে রাওয়া নবষয়গুপিার ব্াপাপর কো বপি। 
 � আপিার ্ন্তাি িাপক পপড় থিািাপিা গপল্পর বই নিপয় আপিাচিা কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি েনবর নরিয়াকমসি বণসিিা কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি ্বে ন্ধ্ূচক িব্দ ব্বহার কপর (থরমি, আমার, থিামার, িার)।
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নেি – চার বছর বয়্ 

অনভব্যনতি্চূক ভাষা 

 � আপিার ্ন্তাি একটি ্হজ ্ািংপকনিক বা কে্ েড়া আবনৃতি করপি পাপর।
 � আপিার ্ন্তাি পড়া ও থিখার প্রপচষ্া চািায়। 
 � ASL ব্বহার করপি, আপিার ্ন্তাি পধিনি,  স্াি, নেক, আকার, আকৃনি, মাত্া, ও িীরেিা বণসিিা করার জি্ থশ্রনণনবি্া্ 
ব্বহার কপর। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

গ্রিণমলূক ভাষা 

 � অনধকািংি থক্পত্ িাপক কী বিা হপয়পে িা আপিার ্ন্তাি বপুঝ। 
 � আপিার ্ন্তাি “থক?”, “কী?”, “থকাোয়?”, “থকি?”, ও “নকরাপব?” প্রশ্নগুপিা বপুঝ।
 � আপিার ্ন্তাি 2-4টি ্হজ ্ম্পকসি হীি রিনমক আপেি পািি কপর (থরমি, ব্ আর থিামার খাবার খাও)। 
 � আপনি থকাপিা বস্তুর িাম বপি অিপুরাধ জািাপি আপিার ্ন্তাি আপিাপক িা থেয়। 
 � আপিার ্ন্তাি আপিার অিপুরাধ অিরুায়ী িী থষসি/নিপনে, উপপর/নিপচ বস্তুর নেপক ইনঙ্গি কপর বা বস্তু  স্াপি কপর। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

শব্দভাণ্ার 

 � চার বের বয়প্র মপধ্, আপিার ্ন্তাি 1,500-1,600+ িব্দ অেবা ্িংপকি ব্বহার কপর। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

চার – পাঁচ বছর বয়্ 

এই বয়প্র মপধ্, আপিার ্ন্তাপির অিীি, বিসি মাি ও রনবষ্ি ্ম্পপকসি  নচন্তা প্রকাি করার জি্ ্ঠিক বাক্ ব্বহার 
করপি পারা উনচি। এই বেপরর থিপষ, আপিার ্ন্তাপির কপয়ক হাজার িব্দ এবিং/অেবা ্িংপকি োকা উনচি।
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চার – পাঁচ বছর বয়্ 

অনভব্যনতি্চূক ভাষা 

 � আপিার ্ন্তাি স্পষ্ ও ্াবিীিরাপব একটি ্হপজ থবাধগম্ প ধিনিপি ইিারা কপর এবিং/অেবা কো বপি। 
 � আপিার ্ন্তাি িবো ও নবস্ানরি বাক্ ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি বািাপিা গল্প বিপি পাপর রা নবষয়বস্তুর মপধ্ই োপক। (ASL ব্বহারকারীপের থক্পত্, আপিার ্ন্তাি গল্প 
বিার ্ময় থস্প্ ব্বহার করপি পাপর।) 

 � কে্ রাষা ব্বহারকারী নিশুপের থক্পত্, অনধকািংি ধ্বনি ্ঠিকরাপব উচ্ানরি হয়, রনেও িার “র”, “র”, ও “ে” ধ্বনি 
নিপয় অ্ুনবধা হপি পাপর। 

 � আপিার ্ন্তাি িব্দ এবিং/অেবা ্িংপকপির মাধ্পম েন্দ ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি নকেু নিনখি বণসি ও ্িংখ্া থচপি। 
 � আপিার ্ন্তাি 4-8 িব্দ/্িংপকিনবনিষ্ বাক্ ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “আপে,” “কপর,” “নেি” ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি বাক্ািংপি “কারণ…,” “রখি…,” “রনে…,” ও “িাই…, ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “এগুপিা” ও “ওগুপিা” ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “আপগ” ও “পপর” ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “থকি” ও “নকরাপব” প্রপশ্নর উতির থেয়। 
 � আপিার ্ন্তাি একটি ঘেিা বা কাজ বণসিিা করার ্ময় আপবগ ও িারীনরক অনরব্নক্ত নেপয় কো বপি বা ইিারা কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি রোরেরাপব কপোপকেি থিষ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “কী” নেপয় প্রশ্ন নজপঞে্ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “থক” নেপয় প্রশ্ন নজপঞে্ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “থকাোয়” নেপয় প্রশ্ন নজপঞে্ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “থকি” নেপয় প্রশ্ন নজপঞে্ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি “থকি করপবা” নেপয় প্রশ্ন নজপঞে্ কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি অিীি কাি ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি রনবষ্ি কাি ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি নিপচর বাক্গুপিার মপিা িিসি াধীি বাক্ ব্বহার কপর: 

বািংিা (রনে…িাহপি…)। 
ASL (উপদেি্ নেপয় শুরু হওয়া বাক্)। 

 � ASL ব্বহার করপি, আপিার ্ন্তাি হাপির আকার, হাপির িািরু নেক, অব স্াি, িড়াচড়া, ও মপুখর অনরব্নক্তর পাঁচটি 
ASL প্ারানমোর ব্বহার কপর (থরমি, থবািাম, নবড়াি, নিয়াি)। 

 � ASL-এ, আপিার ্ন্তাি ্িংখ্া বণ্টি ব্বহার কপর, থরমি, পািা পড়ার কো বিা - 
একবচপি পড়া – একটি পািা পপড়; 
বহুবচপি পড়া – অপিক পািা পপড়; 
রপে ছেরাপব পড়া – মাপঝ মাপঝ, এখাপি থ্খাপি পািা পপড়। 

 � ASL-এ, আপিার ্ন্তাি প্রপশ্নর শুরুপি ও থিপষ প্রশ্নপবাধক িব্দ ব্বহার কপর (থরমি, থকাোয় রাপবা থকাোয়?)। এোপক 
বপি প্রশ্ন-ব ন্ধিী (WH-bracketing)। 

 � ASL-এ, আপিার ্ন্তাি প্রনিনিনধত্ববাচক ্িংপকি (AGENT sign) ব্বহার কপর (থরমি, FARM-ER; TEACH-ER)। 
 � ASL-এ, আপিার ্ন্তাি নবষয়বস্তুর ধারাবানহকিা বজায় রাপখ (এক হাপি একটি ্িংপকি থেখায় ও অি্টি নেপয় ্িংপকি 
থেখাপিা অব্াহি রাপখ)। 

 � ASL-এ, আপিার ্ন্তাি িরীপরর িড়াচড়া ও থচাপখর অনরব্নক্ত ব্বহার কপর।
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অনভব্যনতি্চূক ভাষা 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

গ্রিণমলূক ভাষা

 � আপিার ্ন্তাি অনধকািংি থক্পত্ বানড় ও সু্পি িাপক কী বিা হপয়পে বা ইিারা করা হপয়পে িা বপুঝ। 
 � আপিার ্ন্তাি থোে গপল্পর প্রনি মপিাপরাগ থেয়। 
 � আপিার ্ন্তাি গল্প উপপরাগ কপর ও ্হজ প্রশ্ন বঝুপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি চারটি ্হজ রিনমক প্রা্নঙ্গক আপেি পািি করপি পাপর। 
 � আপিার ্ন্তাি একই ধরপির নজনি্ নচিপি পাপর (থরমি, থর্ব নজনি্ উপড়, থর্ব নজনি্ আপনি খাি, থর্ব নজনি্ 
আপনি পপরি)। 

 � আপিার ্ন্তাি ্মপয়র ধারণা (থরমি, নেি/রাি) ও বেপরর ঋিু বপুঝ। 
 � আপিার ্ন্তাি েন্দময় িব্দগুপিা বপুঝ। 
 � বিা হপি আপিার ্ন্তাি থকাপিা বস্তুপক আপগ, পপর, উপপর, নিপচ ইনঙ্গি কপর বা  স্াপি কপর। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

শব্দভাণ্ার

 � আপিার ্ন্তাি 2,500+ িব্দ এবিং/অেবা ্িংপকি ব্বহার কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি িব্দ ও ্িংপকপির অেসি নজপঞে্ করপি শুরু কপর। 
 � আপিার ্ন্তাি বণসিিাকারী িব্দ ব্বহার কপর (থরমি, কঠিি, িরম, নবরনক্তকর)। 
 � আপিার ্ন্তাি রিনমক ধারণাগুপিা একনত্ি কপর (্বপচপয় থোে থেপক ্বপচপয় বড়; ্বপচপয় িবো থেপক ্বপচপয় খাপো)। 
 � আপিার ্ন্তাি থকাপিা থশ্রনণর িাম বপি (থরমি, নপজা, হ্ামবাগসিারপক খাবার বপি)। 

থিাে: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1 জন্ম থেতক পাঁচ বছর বয়্ী বনির বা কম শ্রবণশনতি্ম্পন্ন নশশুতের জি্য ক্যানলতফানিসিয়া SB 210 কনমটি কে্সি ক তেনর ল্যাঙ্গুতয়জ 
থডতভলপতমন্ট মাইলতর্াি্ থেতক অিগুমনে নিতয় গ্রিণ ও ব্যবিার করা িতয়তছ। 


