
আপনার সন্ানকে নাস্াররকে 
বা চাইল্ডমাইন্াকরর োকে 
রনকে যাওো: বাবা-মাকেকের 
েী জানার প্রকোজন আকে 



চাইল্ডমাইন্াররা এবং নাসা্ররর স্াফ অব্াহেভাকব বাচ্াকেরকে এেরি সুররষিে 
এবং সুখী পররকবশ প্রোন েকর চকেকেন যযখাকন সেে বাচ্ারা রশখকে পাকর এবং 
উন্নরে সাধন েরকে পাকর।

১ জনু যেকে সেে পররবার োকের ৫ বেকরর যচকে েম বেসী বাচ্াকেরকে 
নাস্ারর এবং চাইল্ডমাইন্াকরর োকে যফরে পাঠাকে যপকরকে। যরে আপনার 
সাধারণ নাস্ারর বা চাইল্ডমাইন্ার এখন পয্ন্ না খুকে োকে োহকে আপনার 
সন্াকনর জন্ এেরি উপযুক্ত রবেল্প জােগা সন্ান েরকে আপনার স্ানীে 
েে্্পষি আপনার সাহায্ েরকে পারকব।

আমার যেন আমার সন্ানকে োকের নাস্ারর বা 
চাইল্ডমাইন্াকরর োকে যফরে পাঠাকনা উরচে? 
শিক্ষা অর্জন করষার রন্য এবং বন্ধু দের সদগে 
মরষা করষার রন্য নষাস্জষাশর এবং চষাইল্ডমষাইন্ষাররষা 
বষাচ্ষাদের রন্য খধুবই অপূব্জ রষায়গষা। আশ্্জ 
এডুদকিন বষাচ্ষাদের উন্নয়ন এবং তষাদের সষামশরিক 
ক্্যষাদের সহষায়তষা কদর এবং তষাদেরদক একশি 
রুশিন শেদত সষাহষায্য কদর। বষাচ্ষারষা তষাদের রীবদনর 
প্রথম কদয়ক বছদর সবদচদয় দ্রুত উন্নশত সষাধন 
কদর এবং সসই রন্য এিষা অত্যন্ত গুরুত্বপূে্জ সয 
তষারষা সযন তষাদের নষাস্জষাশর বষা চষাইল্ডমষাইন্ষাদরর সদগে 
সময় নষা হষারষায়।

সুররষিে োোর উকদেশ্েকল্প নাস্াররসমূহ 
এবং চাইল্ডমাইন্াররা েী-েী প্ররেরষিামূেে 
পেকষিকপর ব্বস্াপনা েকরকে? 
নষাস্জষাশরসমূহ এবং চষাইল্ডমষাইন্ষাররষা েররষার 
হ্যষান্্ বষা সিব্িপ শকংবষা সখ্ষার সরঞ্ষাম এবং 
সখ্নষার মতন সিয়ষাড্জ  পৃষ্ঠতদ্র রন্য বশধ্জত 
পশরষ্ষার-পশরচ্ছন্নতষার পদ্ধশতর ব্যবস্ষাপনষা কদরদছ। 
তষারষা আরও ঘন-ঘন হষাত সধষায়ষার অভ্যষাস উন্নত 
করদছ এবং সযখষাদন সম্ভব সসখষাদন গ্রুপদের মদধ্য 
সযষাগষাদযষাগ হ্ষাস করদছ।

যশে তষারষা কষাদরষার কদরষানষাভষাইরষাস (সকষাশভড-১৯) 
পরীক্ষার ফ্ষাফ্ ইশতবষাচক হওয়ষার শবষদয় 
সদচতন হন তষাহদ্ উপযধুক্ত দ্রুত পেদক্প রিহে 
করষার রন্য নষাস্জষাশরসমূহ এবং চষাইল্ডমষাইন্ষাররষা 
এনএইচএস সিস্ট অ্যষান্ সরেস পদ্ধশতর সদগেও 
সযৌথভষাদব কষার করদছ।

আমার সন্াকনর জন্ রে োর নাস্ারর বা 
চাইল্ডমাইন্াকরর োকে যফরে যাওো রনরাপে? 
পষাবশ্ক সহ্থ ইং্্যষান্ (শপএইচই) স্পষ্টভষাদব 
বদ্দছ সয যশে নষাস্জষাশর এবং চষাইল্ডমষাইন্ষাররষা 
শনয়শমতভষাদব হষাত সধষায়ষা এবং পশরষ্ষার করষার 
পদ্ধশত ব্যবহষার কদর তষাহদ্ সংক্রমেশি ছশিদয় 
পিষা ও তষাদত আক্রষান্ত হওয়ষার ঝধু ঁশক কম থষাদক। 
সষাক্্যপ্রমষাদের শভশত্তদত সেখষা সগদছ সয সষাধষারেত 
বষাচ্ষাদের মদধ্য খধুবই হষা্কষা উপসগ্জ সেখষা সেয় 
বষা সকষানও উপসগ্জই সেখষা সেয় নষা এবং প্রষাপ্ত 
বয়স্কদের তু্নষায় বষাচ্ষাদের হয়দতষা এই সংক্রমদে 
আক্রষান্ত হওয়ষার ঝধু ঁশক কম।

এিষা অত্যন্ত গুরুত্বপেূ্জ সয আপনষার সন্তষাদনর 
(অথবষা তষাদের পশরবষাদর কষাদরষার) যশে সকষানও 
কদরষানষাভষাইরষাদসর (সকষাশভড-১৯) উপসগ্জ থষাদক 
তষাহদ্ তষারষা সযন নষা আদস এবং বষাসষায় থষাদক।

যরে আমার সন্াকনর রবকশষ রশষিামূেে 
চারহো এবং রিকজরবরেরি (এসইএনরি) োকে 
োহকে েী হকব? 
আপনষার নষাস্জষাশর বষা চষাইল্ডমষাইন্ষাদরর সদগে কথষা 
ব্ধুন এবং আপনষার সন্তষাদনর সফরত যষাওয়ষার 
শবষদয় সযৌথভষাদব পশরকল্পনষা ততশর করুন যষাদত সস 
যতিষা সম্ভব সহরভষাদব সফরত সযদত পষাদর।



রচরেৎসাগেভাকব অে্ন্ েবু্ে বাচ্াকের জন্ 
রে আোো পরামশ্ যেওো হকেকে?
সক্ প্রষাপ্ত বয়স্কদের এবং বষাচ্ষাদের রন্য 
সধুরক্ষা পেদক্প রিহে করষার পরষামি্জ ১ আগদস্ট 
সষামশয়কভষাদব স্শগত করষা হদয়দছ। এর অথ্জ হ্ 
সয এখনও শিদল্ডড সপদিন্ট শ্দস্ট আদছ এমন 
সক্ অল্পসংখ্যক বষাচ্ষারষা এবং যষাদের পশরবষাদরর 
সেস্যরষা সধুরক্ষা পেদক্প রিহে করদছন তষারষাও 
তষাদের নষাস্জষাশর বষা চষাইল্ডমষাইন্ষাদরর কষাদছ সফরত 
সযদত পষাদর।

প্রাপ্তবেস্ককের েুেনাে বাচ্ারা রে 
েকরানাভাইরাস (যোরভি-১৯) সংক্রমণ 
যবরশ েড়াে? 
নষা। প্রষাপ্ত বয়স্কদের তু্নষায় বষাচ্ষাদের সক্দরে 
ভষাইরষাসশিদক ছিষাদনষার বশধ্জত ঝধু ঁশক সনই। বরং 
যধুশক্তসগেত সষাক্্যপ্রমষাে আদছ যষার শভত্শতদত 
ব্ষা সযদত পষাদর সয প্রষাপ্তবয়স্কদের তু্নষায় সছষাি 
বষাচ্ষাদের সক্দরে সংক্রমদের হষার উদলেখদযষাগ্যভষাদব 
কম যশেও এখন পয্জন্ত এিষা অকষাি্য নয়।

নাস্ারর বা চাইল্ডমাইন্াকরর োকে রে যোি 
বাচ্াকের যেকে সামারজে েরূত্ব বজাে রাখার 
প্রে্াশা েরা হকব? 
নষা। আমরষা বধুশঝ সয সছষাি বষাচ্ষাদের রন্য 
সষামষাশরক েরূত্ব বরষায় রষাখষা কশিন হয়। 
নষাস্জষাশরসমূহ এবং চষাইল্ডমষাইন্ষাররষা নষানষান 
ধরদের অন্যষান্য প্রশতরক্ষামূ্ক পেদক্প 
ব্যবহষার করদছ যষার মদধ্য সংক্রমদের ঝধু ঁশক 
হ্ষাসকদল্প শনয়শমতভষাদব হষাত সধষায়ষা এবং পশরষ্ষার-
পশরচ্ছন্নতষার বশধ্জত পেদক্প অন্তভু্জক্ত রদয়দছ। 
আপনষার বষাচ্ষা স্ষাভষাশবকভষাদব তষাদের বন্ধু দের 
সদগে সখ্দত পষারদব এবং প্রদয়ষারন হদ্ স্টষাফ 
তষাদেরদক সষান্ত্বনষা শেদত পষারদব।

নাস্ারর বা চাইল্ডমাইন্াকরর োকে জােগা 
পাওোর জন্ রে উভে বাবা-মাকের রক্ররিোে 
েমমী হওো প্রকোজনীে? 
নষা। ১ রধুন সথদক ৫ বছদরর সচদয় কম বয়সী সক্ 
বষাচ্ষারষা নষাস্জষাশর এবং চষাইল্ডমষাইন্ষাদরর কষাদছ 
সযদত সপদরদছ।

যরে আমার সন্ান বা আমার পররবাকর োকরা 
মকধ্ েকরানাভাইরাকসর (যোরভি-১৯) উপসগ্ 
োকে োহকে আমার েী েরা উরচে?
এিষা অত্যন্ত গুরুত্বপূে্জ সয আপনষার সন্তষাদনর 
(অথবষা তষাদের পশরবষাদর কষাদরষার) যশে সকষানও 
কদরষানষাভষাইরষাদসর (সকষাশভড-১৯) উপসগ্জ 
থষাদক তষাহদ্ তষারষা সযন তষাদের নষাস্জষাশরদত বষা 
চষাইল্ডমষাইন্ষাদরর কষাদছ নষা যষায় এবং বষাসষায় থষাদক। 
আপনষাদক তষাদের রন্য পরীক্ষা করষাদনষার ব্যবস্ষা 
করদত হদব এবং নষাস্জষাশর বষা চষাইল্ডমষাইন্ষারদক 
পরীক্ষার ফ্ষাফ্ সম্পদক্জ  অবশহত করদত হদব। 
এদত এনএইচএস সিস্ট অ্যষান্ সরেস প্রশক্রয়ষার 
সষাহষায্য হদব। যশে আপনষার পরীক্ষার ফ্ষাফ্ 
ইশতবষাচক হয় তষাহদ্ আপনষার পশরবষাদরর 
স্ষাকরনদের বষাসষায় থষাকষা উশচত এবং সিস্ট 
অ্যষান্ সরেস সস্ফ-আইদসষাদ্িন শনদে্জিনষা 
অনধুসরে করষা উশচত। 

যরে এেই নাস্ারর বা চাইল্ডমাইন্াকরর 
োকে যোনও অন্ বাচ্ার েকরানাভাইরাস 
(যোরভি-১৯) পরীষিার ফোফে ইরেবাচে হে 
োহকে েী হকব? 
যশে আপনষার সন্তষান এমন কষাদরষা শনকি সংস্পদি্জ 
এদস থষাদক যষার কদরষানষাভষাইরষাস (সকষাশভড-১৯) 
পরীক্ষার ফ্ষাফ্ ইশতবষাচক শছ্ তষাহদ্ 
আপনষাদক শনশচিত করদত ব্ষা হদব সয তষারষা সযন 
১৪ শেদনর রন্য আইদসষাদ্ি কদর। পশরবষাদরর 
অন্যষান্য সেস্যদের শুধধুমষারে তখনই আইদসষাদ্ি 
করদত হদব যশে আপনষার সন্তষাদনর মদধ্য উপসগ্জ 
সেখষা সেয়। উপসগ্জ আদছ এমন সযদকষাদনষা ব্যশক্ত 
একশি পরীক্ষা সপদত পষাদর এবং এদত ৫ বছদরর 
সচদয় কম বয়সী বষাচ্ষারষাও অন্তভু্জক্ত আদছ। 

পররবারকের জন্ চাইল্ডকেোর এবং নাস্াররর 
খরচ সম্পকে্ সরোর েে্্ে যোন সাহায্ 
উপেব্ধ আকে রে? 
হ্যষঁা। ০ সথদক ৫ বছর বয়সী বষাচ্ষাদের পশরবষারদের 
রন্য নষানষান ধরদের আশথ্জক সষাহষায্য উপ্ব্ধ 
আদছ। সক্ ৩ এবং ৪ বছর বয়সী বষাচ্ষারষা এবং 
শকছু ২ বছদরর বষাচ্ষারষাও প্রশত সপ্তষাদহ ১৫ ঘণ্ষার 
ফষানদডড আশ্্জ শিক্ষা রিহে করদত পষাদর যষার 
মূ্্য প্রশত বছর গি £২,৫০০ হদত পষাদর। ৩ এবং 
৪ বছর বয়সী বষাচ্ষাদের কম্জরত বষাবষা-মষাদয়রষা 
প্রশত সপ্তষাদহ অশতশরক্ত ১৫ ঘণ্ষার ফষানদডড 
চষাইল্ডদকয়ষার রিহে করষার রন্যও সযষাগ্য হদত পষাদরন 
যষার সষাহষাদয্য তষারষা প্রশত বছদর £৫০০০ পয্জন্ত অথ্জ 
বষঁাচষাদত পষাদর। আপশন কী সষাদপষাি্জ অ্যষাদসেস করদত 
পষাদরন তষা রষানষার রন্য শনম্নবশে্জত শভশরি করুন 
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