
উন্নয়ন ননযয় নিনতিত?

নিভাযে আপনার সতিাযনর 
জন্য সাহায্য পপযত পাযরন

আপনি যনি তার নিকাশ (আপিার নশশু কীভাবি খেবে, খশবে, কথা িবে, কাজ িা িডাচডা কবর) সম্পবককে  উনবিগ্ন হি তবি ডাক্াবরর সাবথ কথা িো 
হে আপিার সন্াবির জি্য সাহায্য পাওযার প্রথম পিবষেপ। আর অযপক্া িরযেন না। তাডাতানড কাজ করবে অবিক োভ হবত পাবর! 

আপনন আপনার সতিানযি সেযেযি ভাল পিযনন

যনি আপিার সন্াবির ডাক্ার আপিাবক  
“অবপষো করুি এিং খিেুি” িবে থাবকি তবি আপনি 

 খসই পরামশকে সম্পবককে  অস্বনতি খিাধ কবরি:

নবিতীয মতামত খপবত অি্য ডাক্াবরর 
সাবথ কথা িেুি

আপিার সন্াবির নিিামূবে্য িা কম েরবচ সাহায্য  
করবত পাবর ওএমি পনরবেিা েঁুবজ খির করার জি্য 

নিিামূবে্য মূে্যাযবির জি্য কে করুি

 আপনার সতিাযনর েয়স 3 েছযরর িম হযল: 
আপিার স্ািীয আনেকে স্ারকে  

ইন্ারবভিশি কাযকেক্রবম কে করুি  
আরও জািুি এিং খ�াি িম্বরটি 

dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county এ েঁুজুি

আপনার সতিাযনর েয়স যনি 3 ো তার পেনি হয়: 
স্ািীয সরকারী প্রাথনমক নিি্যােবয কে করুি। 

আপনার সতিাযনর মূল্যায়ন পনরযেোর জন্য পিাযনা  
ডাক্াযরর পরফাযরযলর প্রযয়াজন পনই। 

আর অযপক্া িরযেন না। 
তাড়াতানড় িাজ িরযল অযনি 

লাভ হযত পাযর!
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	 আপনার সতিাযনর ডাক্াযরর িাযছ অ্যাপযয়ন্টযমন্ট ননন 

	 	আপনি যেি সাষোবতর সমযসূচী ঠিক করবিি, তেি ডাক্াবরর কমমীবির িেুি খয আপিার সন্াবির নিকাবশর নিেবয 
আপিার উববিগ আবে খযরা আপনি ডাক্াবরর সাবথ আবোচিা করবত চাি।

	 এিটি মাইলফলি পিিনলস্ট সমূ্র্ণ িরুন

	 	সাষোবতর আবগ, অ্যাপ খস্ার িা গুগে খথবক নিিামূবে্য CDC-এর মাইলযস্টান	ট্্যািারপমাোইল	অ্যাপ  
ডাউিবোড কবর একটি মাইে�েক খচকনেস্ সমূ্পরকে করুি

	 আপিার প্রশ্ন এিং উববিগগুনে নেেুি; এগুনে সবগে নিবয ডাক্াবরর সাবথ সাষোবত যাি।

	 ডাক্াযরর অ্যাপযয়ন্টযমযন্টর সময় 

	ডাক্ারযি সমূ্র্ণ মাইলযস্টাযনর পিিনলস্ট পিখান 
 >  যনি আপিার সন্াবির  মাইেবস্ািগুনে অিুপনস্ত োযি, তাহবে খসটি নিবিকে শ করুি, এিং আপিার অি্য খকাবিা 

উববিগ খশযার করুি।
 >  যনি আপিার সন্াবির মাইেবস্ািগুনে অিুপনস্ত না	োযি, নকন্তু তারপরও আপিার উববিগ থাবক, খসগুনে 

ডাক্ারবক জািাি। 

	আপনার সতিাযনর উন্নয়নমূলি স্ক্রীননং এর জন্য ডাক্ারযি জানান
 >  যেিই খকাি উববিগ থাবক তেিই উন্নযিমূেক স্কীনিং করার পরামশকে খিওযা হয। আপিার সন্ািবক কীভাবি 

সবিকোত্তমভাবি সাহায্য করা যায তা নিধকোরর করার জি্য এটি ডাক্ারবক আরও তথ্য প্রিাি কবর।

	আপনার সতিাযনর আরও উন্নয়নমূলি মূল্যায়যনর প্রযয়াজন আযছ নিনা তা ডাক্ারযি নজজ্াসা িরুন 
 >  যনি আপিার সন্াি তা িরকার হয, একটি খর�াবরবের জি্য নজজ্াসা করুি এিং এেিই কে করুি। আপিার যনি 

অ্যাপবযন্বমন্ খপবত অসুনিধা হয তবি ডাক্ারবক জািাি।

 নননচিত িরুন পয আপনন েুঝযত পপযরযছন ডাক্ার আপনাযি ি্রী েলযছন এেং পরেততীযত আপনাযি ি্রী িরযত হযে 

	 	ডাক্াবরর সাবথ সাষোবতর পবর,আপিার খেো খিারগুনে পরীষো করুি এিং নিনচিত করুি খয আপিার সমতি প্রবশ্নর 
উত্তর খিওযা হবযবে।

	 আপনি যনি নকেু িুঝবত িা পাবরি তবি ডাক্ারবক আিার িা অি্য ভাবি ি্যাে্যা করবত িেুি

	 	আপনি যেি িানডবত খপৌঁোবিি, আপিার খিারগুনে পযকোবোচিা করুি এিং ডাক্ার আপিাবক খয পিবষেপগুনে 
নিবযবেি তা অিুসরর করুি। মবি রােবিি, আপিার খকাবিা প্রশ্ন থাকবে আপনি ডাক্াবরর অন�বস খযাগাবযাগ  
করবত পাবরি।
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“নচহ্নগুনে নশেুি অ্যাক্ট আনেকে।” উপকরর (উিাহররস্বরূপ, “খরাগ নিযন্ত্রর ও প্রনতবরাধ খকব্রের বিারা প্রিত্ত 
নিেযিস্তু (ইংবরনজবত) েষেরগুনে জািুি। অ্যাক্ট আনেকে। কাযকেক্রম; www.cdc.gov/ActEarly। 
L.A. খকযার খহেথ প্্যাি প্রিত্ত খসই নিেযিস্তুর অিুিাি।”

https://dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county/
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones-app.html

