
আপনার সন্াননর প্াথমিক মিকাশ একটি যাত্া
আপনার সন্ান যে মাইলস্ানগুললসে যপৌঁসেসে ো পরীক্া কসর যেখুন এবং ভাগ করুন আপনার 
সন্াসনর অগ্রগলে ডাক্াসরর সাসে প্রলেটি লভলিসে

লিশুর নাম 

আপনার সন্াননর মক দাঁত উনেনে?
োঁসের স্াসথ্যের উন্নলের িনযে, আপনার সন্ানসক যকাসনা লিশুসরাগ লবসিষজ্ঞসক যেখাসনা 
উলিে প্রেম োঁে উঠসল বা ১ম িন্মলেসনর মস্যে েন্-লিলকৎসক

প্রেম েন্-লিলকৎসসকর অযোপস়েন্টসমন্ট

এগুমি িাইিন্াননর িন্যে কনেকটি! 

আপনার মশশুনক 
মক ট্যোক 
করনেন? 

জন্ম-4 িাস
	 কুস একো কক্ক ি কণ্ঠস্র কসর

	আপনার লেসক োকাসছে এবং শুনসে

	অলভবযেলক্ লেস়ে লবড়লবড় করসে 

	 কুলড়স়ে রাখসে পেন্দ কসর 

6 িাস
 নাসম সাড়া যে়ে

  বলসে শুরু কসর এমন িব্দ যেমন  
“ম” এবং “ব”

  আপনাসক এবং পলরবাসরর অনযোনযে  
সেসযেসের যেসখ হাসস

9 িাস 
 “না” যবাসে
  আগ্রহ যেখা়ে যেমন মানুষ,  
যখলনা এবং খাবাসরর প্রলে

তামরখ: 
9 িানস স্ক্রীমনং

	 অন ট্যোক
	 অন ট্যোক অনুসরণ করুন

18 িাস 
 যবি লকেু একক িব্দ বসল

 সহি লনসে্ক িাবলী অনুসরণ কসর

  যেখাসনার িনযে পস়েন্ট আকষ্কণী়ে লকেু

তামরখ:
18 িানস স্ক্রীমনং

	 অন ট্যোক
	 অনুসরণ করুন

12 িাস
  সা্ারণ অঙ্গভলঙ্গ বযেবহার কসর  
যেমন হাে যনসড় “বাই-বাই”

 যেসন োঁড়াসনা
  এই ্রসনর যগম যখলসে পেন্দ  
কসর যেমন লপকাবু

24/30 িাস
  লকেু লিলনস বা েলব পস়েন্ট করা  
েখন নামকরণ করা হ়ে

  2 যেসক 4 িসব্দর বাকযেগুলল বসল

  িলড়স়ে ্রসে বা আললঙ্গন করসে  
পেন্দ কসর

তামরখ:
24/30 িাস স্ক্রীমনং

	 অন ট্যোক
	 অনুসরণ করুন

3 িের
  2 যেসক 3 ্াসপর সাসে 
লনসে্ক িাবলী অনুসরণ কসর

  ভাসলাভাসব উঠসে যিসখ
  ভাসলাভাসব যখলসে যিসখ 
অনযেসের সাসে

4 িের
  গল্প যিানা়ে
  মানুষ আঁকসে শুরু কসর  
2 যেসক 4টি িরীসরর অংি সহ

  অনযোনযে মানুসষর অনুভূলেরপ্রলে 
উসবেগ প্রকাি কসর

5 িের
  স্পষ্ট কসর কো বসল
  নাম এবং ঠিকানা
  যখলার সম়েসমাড় যন়ে

“লিহ্নগুলল লিখুন অযোক্ট আলল্ক।” উপকরণ (উোহরণস্রূপ, “যরাগ লন়েন্ত্রণ ও প্রলেসরা্ যকস্রের বোরা প্রেত্ত লবষ়েবস্তু (ইংসরলিসে) লক্ণগুলল িানুন। অযোক্ট আলল্ক। কাে্কক্রম; www.cdc.gov/ActEarly। L.A. যক়োর যহলে প্যোন প্রেত্ত যসই লবষ়েবস্তুর অনুবাে।” LA বাড়াসে আমাসক সাহােযে করুন 
মস্যে একটি সহসোলগো

লবকািমূলক স্কীলনং 9, 18  
এবং 24/30 মাস সাহােযে  
কসর আপনাসক এবং আপনার 
ডাক্ারসক আপনার সন্াসনর 
লবকাি পে্কসবক্ণ করসে


