
আমাকে দ্াক�া! আমার বয়স ৩ বছর!
যে ভাবে নিশ্চিত করবেি যে প্রবতযেকনি শিশু পাঁচ েছবরর মব্যে 

সমৃনধিিালী হবে

BE
N

  0
5-

--1
9





আমম মিশু মবদ্ালকয়র জন্ উদ্দীপ্ত!
এ�কনা দইু বছর সময় আকছ, মেন্তু সস সমকয়র 
মক্্ আমাকে এই েকয়েটি দক্ষতায় সাফল্ লাভ 
েরকত হকব। 
❑	 জামাকাপড় পরবত শু্ু সামািযে সাহােযে লাগবে।
❑		 োথরুবম একা যেবত পারবো।
❑		 নিনিি োক্স খুলবত পার...
❑	 সাহােযে চাইবত পারবো।
❑		 আমার েনু্বের সাবথ আর যতামার সাবথ পালা নিবত পারবো।
❑		 সময়সচূী, নিতযে নিয়ম যমবি চলবত পার...
❑		 কথা শুিবত এেং যমবি চলবত পারবো।
❑		 যমৌললক নিরাপত্া নিয়ম েুঝবত পারবো।
❑		 িতুি শকছু করা পছন্দ করবো।
❑		 েললয় নরিয়াকলাবপ অংিগ্রহণ করবো।
❑		 যকৌতূহলী হবো।
❑		 যেৌড়াবত, ্রবত, ছুবড় মাড়বত, লািাবত ও গড়াবত পারবো।
❑		 সাহােযে করবত পারবো।
❑		 রং করবত, ছশে আঁকবত এেং কল্পিত েস্তু ততশর  করবত পারবো।



হ্াবলা েড় জি।
আমার মলতিবকে স্াগতম।
আমার  জীেবির প্রথম পাঁচ েছর অল্ত, অল্ত গুরুত্বপূণ্ণ। 
যসই সময় আমার মলতিকে সে যচবয় যেশিরভাগ নিম্ণাণ 
হবছে। গবেষকরা েবলি যে  আমার জবমের শেি হইবত, 
লক্যে, লক্যে স্ায়ুবকাষ যকানি, যকানি সংবোগ ততশর 
করবছ। আশম সে সময় জ্াি অজ্ণ ি করনছ – শেবির প্রল্ত 
মুহূবত্ণ । আমার আিপাবির সে শকছুই আমাবক শিক্া 
প্রোি করবছ, শকন্তু আমার সে যচবয় গুরুত্বপূণ্ণ শিক্ক 
তুশম। তুশম আমার েযোখযোকারী, আমার নিবে্ণ িক, আমার  
পশরচারক, আমার নিরাপত্া এেং আমার আিপাবির 
পশরবেি যোঝার সংবোগ।



এিা যতামার নিবে্ণ ি গ্রন্থ
আশম সে্ণক্ণ শিখনছ, শকন্তু কবয়কিা অতযেন্ত যমৌললক 
কাজ আমার পাঁচ েছর হওয়ার মব্যে আমাবক অবিক 
ভাল ভাবে জািবত হবে। এবেরবক জীেবির গুরুত্বপূণ্ণ 
্াপ ডাকা হয় আর আশম এগুবলা অবিক সাহােযে ছাড়া 
করবত পারবো িা। যতামার সাহােযে। তাই একিু সময় 
নিবয় এই ্াপগুবলা পবর েযোবখা আর আমার কবয়কনি 
পরামি্ণ অিসুরণ কর। তুশম যেখবে যেশিরভাগিাই 
যখলার মত যেখাবে, আর এিা আকস্মিক িয়। শিক্া 
মজার হবত হবে, তাই িা?

আমার ল্তি েছর হওয়ার মব্যে আমাবক পরেত্ণ ী 
পাতাগুললর সে শকছু (সম্ভেত তার অশ্ক) করবত 
পারবত হবে।



িারীশরক স্াস্যে এেং ভাল থাকা



আমার বয়স ৩ বছর আর আমম এ�ন এগুলল েরকত পামর:

❑ যেৌড়াবত, গড়াবত, আবরাহণ করবত এেং ল্তি চাকার সাইবকল চালাবত  
 পাশর।
❑  সামবির শেবক, যপছবির শেবক এেং পাবশ্্ণ হািবত পাশর।
❑  হাঁিু িা োশকবয় পাবয়র আঙুল স্পি্ণ করবত পাশর।
❑  কাঁনচ শেবয় কািবত পাশর, শু্ুমাত্র একিা কত্ণ ি। 
❑  জবুতার নিতা পরাবত পাশর।

আরম্ভ েমর:

❑  েল ্রা এেং ছুবড় মারা।
❑  তেশহক ভনগি অিকুরণ করা। চবলা, যখলা োনিবয় যিলল।
❑  ভারসামযে নরিয়াকাণ্ড। আবরা যখলা চাই!
❑  আকৃল্ত কািা এেং সহজ আকাবরর েস্তু ও মািবুষর ছশের অিলুলশপ করা।  
 এিাও শক যখলা োিাবিা োবে? 

আমাকে অনসুরণ ের!

❑  আশম ো করবত পছন্দ কশর, যসগুলল আমাবক অিসুন্াি করবত োও – েই  
 পড়বত, শকছু ্রবত, পুঁল্ত গাঁথবত, ছশে আঁকবত এেং কাগজ কািবত।
❑  আমাবক প্রকৃল্ত যেখাও। আমাবক অিসুন্াি করার জিযে নিরাপে  জায়গা  
 োও।
❑  নিশ্চিত কর যে আশম শেবি কবম েইু ঘণ্া েযোয়াম কশর! আমাবক ইছোমত  
 চলাবিরা করবত োও!



সামালজক যোগযেতা



আমম আমার মত! আমম এো োজ েরকত পামর!

❑ আশম একা এেং অিযেবের সবগি যখলা করবত পাশর।
❑  আশম ো পছন্দ অথো অপছন্দ কশর যসিা আশম প্রকাি কশর। 
❑  আশম অিযেবের অিভূুল্ত নচিবত পাশর।
❑  আশম অংিভাগ করা েুঝবত শুরু কবরনছ। 
❑  আমার সহজ শকছু করার েক্তা আবছ – যেমি হাত ্রা।

আরম্ভ েমর:

❑  আমার অিভূুল্তগুললর িাম জািা।
❑  সাহােযে করা।
❑  েনু্বের সগি যখলা করা।
❑  ভদ্র েযেেহার করা।

তুমম আমার সরেষ্ঠ বনু্!

❑  শিক আবছ, সহজ নিয়বমর যখলা যখলল। আমাবক যহবর যেবত আর
 যসজিযে েঃুখ যপবত চচ্ণ া করবত োও।
❑  আমার মতামত লজজ্াসা কর। আমাবক োছাই করবত োও। 
❑  আমাবক েযোখাও শক ভাবে অিযেবেরবক েত্ন করবত হয়। আশম ইল্তমব্যে েুঝবত
 যপবরনছ যে সকবল ল্ভন্ন।
❑  আমার অিভূুল্তগুললর িাম েবল োও। মন্দগুবলারও!
❑  আমাবক েঃুখ, নিরািা এেং হতািা অিভুে করবত োও। আমার কান্না   
 আমাবক েড় হবত সাহােযে কবর।  



মািল্সক পশরপক্বতা



আমার মাত্র ৩ বছর বয়স!

❑ আশম যকেলমাত্র একিা, একিা কবর অিভূুল্ত অিভুে করবত পাশর।
❑  আমার অিভূুল্তগুলল আমার ো েরকার যসিা প্রকাি কবর।
❑  কল্পিত লজনিি োতিশেক মবি হয়।
❑  যতামার সাবথ আশম অিায়াবস ঘবরর োইবর থাকবত পাশর। 

একসা এগুলল টনকয় এেিু োজ েমর:

❑  শিশখ যে আমার নিজস্ অিভূুল্তগুলল োতিশেক অিভূুল্ত। 
❑  আমার অিভূুল্তগুলল প্রকাি করার জিযে োকযে িব্দ েযেেহার করা।

তুমম সাহায্ েরকত পাকরা!

❑  আমার সাবথ েলৃ্টি সংবোগ কর আর আমার শেবক যহবসা।
❑  আমার কমপবক্ পাঁচ জি যলাক প্রবয়াজি োরা আমাবক অবিক
    ভালোবস!
❑  আমার অিভূুল্তগুলল োবকযে প্রকাি করবত আমাবক উৎসাহ োও। 
    আমাবক কপিিা েযেেহার কবর আমার অিভূুল্ত েুঝাবত োও।
❑  আমার নিতযে কম্ণসচূী েশে/েখি েেলায়, আমাবক জািাও।
❑  আমাবক নিবজ নিবজ কাজ করবত োও। আমার যচটিা করা প্রবয়াজি … এেং
 যকাি সময় েযেথ্ণ হওয়া! 



ভাষা এেং জ্ািিল্তির উন্নল্ত



আমার ৩ বছর বয়স! আমম বাে্ ব্বহার েমর এবং প্রশ্ন েমর। 
প্রচুর প্রশ্ন!

❑ আশম যতামার কাবছ গপি শুিবত এেং নিবজর যথবক গপি েলবত আগ্রহী।
❑  আশম আকার, রং এেং আয়তি নচিবত পাশর।
❑  আমাবক ো শকছু আকষ্ণণ কবর যসগুবলা আশম সহবজ মবি রাখবত পাশর।  
 এবসা যতামাবক তা যেখায়!

আরম্ভ েমর:

❑  যখলা্ুলার নিয়ম যোঝা। 
❑  কশেতা, ছড়া এেং গাি গাওয়া ও আেৃল্ত করা।
❑  ্াবপর সহজ নিবে্ণ িি অিসুরণ করা।
❑  শিশখ – প্রথম ও যিষ; খালল ও ভরা; সামবি ও যপছবি; গত কাল, আজ ও  
 আগামী কাল।

আমরা মে ভাকব এগুলল েরকবা?

❑  আমরা যে েই পড়বো যসিা আমাবক যেবছ নিবত োও।
❑  আমাবক আমার নিবজর জীেি যথবক গপি যিািাও।
❑  আমার মতামত লজজ্াসা কর। মি শেবয় যিাি।
❑  আমার সম্পবক্ণ  একনি েই ততশর কর। আমার পছন্দ, অপছন্দ যসিাবত   
 অন্তভু্ণ তি কর।



যোগাবোবগর েক্তা এেং সা্ারণ জ্াি



আমার বয়স ৩ বছর।

❑ আমার শক প্রবয়াজি যসিা আশম িবব্দ েুঝাবত পাশর।
❑  আশম িব্দ এত পশরকোর ভাবে উচ্ারণ করবত পাশর যে অবচিা যলাকও যসিা  
 েুঝবত পাবর। েশেও কবয়কনি িব্দ এখিও েলা কশিি: ‘র’, ‘ছ’, ‘ি’, ‘ে’ আর  
 ‘স’।
❑  আশম অিযেবের সাবথ কল্পিত জগবত যখলবত পাশর। আমরা এক সবগি যখলা  
 িাও করবত পাশর।

আরম্ভ েমর:

❑  অিযে শিশুবের সবগি যখলোর জিযে সময় করা।
❑  আমার েনু্বের, পশরোবরর সেবসযের এেং যপাষযে জন্তুবের অিভূুল্ত নচিবত  
 পারা।
❑  সম্ভাষণ করা।
❑  দ্রতা আচরণ করা।

দয়া েকর:

❑  আমাবক জািাও শক ঘিবছ – তুশম শক করছ আমাবক েবলা। েশেও যতামার কাবছ যসিা  
 একবঘবয় মবি হয়।
❑  আমাবক োছা োনছ করবত োও।
❑  আমাবক নচলন্তত করবে যসরকম প্রশ্ন কর।
❑  আমার সাবথ শিবখা। যকাি সময় আশম যতামাবক শিখাবত পাশর।



এিা একিা েড় কাজ, 
শকন্তু আমার মবি হই তুশম প্রস্তুত!
শিক আবছ, এখি আমাবেরবক এই কিা গুরুত্বপূণ্ণ েযোপাবর েযেতি হবত হবে:

❑   আমাবের  ডাতিাবরর সাবথ োরষ্ণক স্াস্যে পরীক্ার েযেেস্া কর।

❑	  আমার এক েছর েয়স হওয়ার মব্যে আমাবক েন্ত নচশকৎসবকর কাবছ নিবয় োও, এেং 
েন্ত নচশকৎসবকর সপুাশরি অিসুাবর আমাবক নিয়শমত পরীক্ার জিযে নিবয় োও। 

❑  আমার সকল নিকা চললত রাবখা

❑  আমার যচাবখর পরীক্া করাও:

  • ৬-১২ মাস (আমার প্রথম জমেশেবির পূবে্ণ)

  • আবরকিা পরীক্া, আমার েখি ৩ েছর েয়স

  • ৫ েছবর, সু্ল আরম্ভ করার আবগ

❑  আশম যছাি শিশু থাকা কালীি আমার কাি পরীক্া করাও

❑  আপিার শিশুবক তার প্রথম ২০০০ শেিগুললবত (এেং তার অল্তরিবম!) প্রল্তশেি পবড়  
 যিািাি। 
❑   গভ্ণ ােস্া যথবক শুরু কবর সে শকছু জািার জিযে 
 healthyparentshealthychildren.ca (সসু্ মাোো সসু্ সন্তাি) ওবয়েসাইবি  
 োি। (এিা অল্ভভূতকারী মবি হবত পাবর শকন্তু আপবি েত্ণমাবি যে ্াবপ আবছি শু্ুমাত্র 
 যসিাবত মবিাবোগ শেি।



উপকারী সংবোগ:
এগুলল সংকযাগ ব্বহার েকর জট়িত এবং সটরিয় থােুন:

calgary.ca (টচত্তমবকনাদকন (recreation) টিপ মদন) সাতার ও সদকহর জকুতর জন্ 
calgarylibrary.ca মবনামকূল্ বই এবং অনলাইন তথ্ অনসুন্ান littlefreelibrary.org/
ourmap সোথায় আপনার টনেকি মবনামূকল্ বই পাকবন calgaryreads.com মিশুকদর 
প়িাকল�া সম্বকন্ সব মেছু মিক�ন          
calgaryschild.com টরিয়াোণ্ড এবং তকথ্র জন্ চমৎোর স্ান calgaryplaygroundreview.
com ে্ালগামরর স�লার মাকের পয্যকবক্ষণ albertafamilywellness.org মলতিষ্ক মবজ্াকনর সব্য 
সাম্প্রততে তথ্ সজকন টনন  parentsmatter.ca মবতভন্ন ভাষায় মাবাবাকদর জন্ তথ্
reachinginreachingout.com/resources-parents.htm ব়িকদর ও মিশুকদর মস্ততিদীলতা 
উন্নত েকর 
humanservices.alberta.ca/family-community/
talk-box.html মাবাবাকদর জন্ ভাষা সমদৃ্ধ পমরকবকির টনকদ্য িনদী
activeforlife.com মাবাবা ও মিক্ষেকদর জন্ মিশুকদর দদমহে সাক্ষরতা উন্নত েরার তথ্ 

শক লক্যে করবত হবে:
এগুলল নচহ্ন লক্যে করবল তৎক্ণাৎ আপিার ডাতিাবরর সাবথ কথা েবলি

 1) ছয় মাবসর মব্যে যকাি উজ্জ্বল হাল্স যিই, েলৃ্টি সংবোগ অথো সবস্হ সংবোগ যিই 
 2) শিশু িযোয় েকেকানি করবছ িা
 3) কথা েলায় এেং/অিযোিযে েক্তায় অেিল্ত
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তিিেকাবল উন্নল্তর জিযে কলযোণকর উপশস্ত েল। আরও শকছু শিকবত এেং 
আপবি শক ভাবে সাহােযে করবত পাবরি জািবত আপিার স্ািীয় সমন্বয়কারীর

ব্যোগ রিীক 
অেশ্ সম্প্রসাশরত

িহবরর সীমা
প্র্াি সড়ক
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ে্যালগারম বোনকস মন্ি্ গমকরম   
ECD সম্মকলন 
Bowness, Greenwood/
Greenbriar, Montgomery

ে্যালগারম উত্তর-পি্চমম,
পি্চমম ও ম্্য-উত্তর
ECD সম্মকলন 
Banff Trail, Rosemont, 
Mount Pleasant, Winston 
Heights/Mountview, 
Charleswood, Brentwood, 
Charleswood, Highwood, 
Greenview, Thorncliffe, 
North Haven, Huntington 
Hills, Beddington Heights, 
Sandstone, Hidden Valley, 
Panorama Hills, Country Hills, 
Coventry Hills, Harvest Hills, 
Kincora, Evanston, Dalhousie, 
Edgemont, Ranchlands, 
Arbour Lake, Hawkwood, 
Citadel, Hamptons, Rocky 
Ridge, Royal Oak, Sherwood, 
Nolan Hill, Sage Hill, 
Tuscany, Scenic Acres, 
Valley Ridge, Crestmont, 
Silver Springs, Varsity

ে্যালগারম দে্ষমণ-পি্চমম ECD 
সম্মকলন
Cougar Ridge, West Springs, 
Springbank, Discovery Ridge, 
Aspen Woods, Coach Hill, 
Point McKay, Wildwood, 
Strathcona Park, Spruce Cliff, 
Shaganappi, Westgate, 
Glendale, Glenbrook, 
Killarney, Signal Hill, 
Glamorgan, Lincoln Park, 
Rutland Park, Lakeview, 
Eagle Ridge, Pump Hill, 
Braeside, Palliser, Bayview, 
Oakridge, Cedarbrae

ে্যালগারম পূর্ব  ECD সম্মকলন 
Crossroads (includes Belfast, 
Mayland Heights and Vista 
Heights), Marlborough, 
Marlborough Park, Albert 
Park/Radisson Park, Forest 
Heights, Forest Lawn, 
Penbrooke Meadows 
(includes Penbrooke Heritage 
Estates and Mountview),  
Applewood, Abbeydale 
(includes Chateau Estates),
Southview, Dover, Erin Woods

3

কযোলগাশর সবমেলি
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8ে্ালগামর িহকরর সেন্দ্রস্ল 
ECD সকমেলন
East of Crowchild
South of 16th Ave,
West of Deerfoot

ে্ালগামর ম্াে্ নাইকির উত্তকরর 
ECD সকমেলন
Sunridge, Rundle, Pineridge, 
Monterey Park, Temple, 
Whitehorn, Horizon, 
Falconridge, Castleridge, 
Coral Springs, Martindale,  
Taradale, Saddleridge, 
Cityscape, Skyview, 
Stonegate, Redstone

ে্ালগামর দলক্ষণ ECD সকমেলন
Silverado, Evergreen, 
Bridlewood, Shawnessy, 
Somerset, Millrise, 
Midnapore, Sundance, 
Chaparral Lake, Chaparral 
Valley, Walden, Cranston, 
Auburn Bay, Mahogany, 
Copperfield, McKenzie Lake, 
McKenzie Towne, Legacy

ে্ালগামর ম্্ দলক্ষণ   
ECD সকমেলন
Acadia, Canyon Meadows, 
Deer Run, Deer Ridge, 
Diamond Cove, Fairview, 
Kingsland, Foothills Industrial 
Park, Lake Bonavista, Ogden, 
Parkland, Maple Ridge, 
Queensland, Riverbend,  
Willow Park, Woodbine, 
Woodlands, Southwood, 
Quarry Park, East sheppard, 
Lynwood, Douglas Glen, 
Douglasdale, Bonavista 
Downs

5



যোগাবোগ তথযে
আপিার সবমেলবির সে্ণ সাম্প্রল্তক তথযে জািার জিযে অিগু্রহপূে্ণক এই 
ওবয়েসাইিএ োি www.ecdcoalitions.org 

ে্ালগামর সবাকনস মন্্ গকমমর ECD সকমেলন
calgarybowmont1@fcssaa.org

ে্ালগামর উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম এবং উত্তর ECD সকমেলন 
calgarywest1@fcssaa.org

ে্ালগামর দলক্ষণ-পশ্চিম ECD সকমেলনn
calgarysw1@fcssaa.org
 
ে্ালগামর পবূ্য ECD সকমেলন
calgaryeast2@fcssaa.org 

ে্ালগামর িহকরর সেন্দ্রস্ল ECD সকমেলন
calgarydowntown1@fcssaa.org

ে্ালগামর ম্াে্ নাইকির উত্তকরর ECD সকমেলন
calgarymcknight1@fcssaa.org

ে্ালগামর দলক্ষণ ECD সকমেলন
calgarydeepsouth1@fcssaa.org

ে্ালগামর ম্্-দলক্ষণ ECD সকমেলন
calgarysc1@fcssaa.org
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North Rocky View 
Pathways to Success 
ECD Coalition

Mt. View County 
ECD Coalition

Cochrane ECD Coalition

Formative 5 –Chestermere 
Southeast Rocky View 
ECD Coalition

Bow Valley ECD Coalition
 
Foothills Children's 
Wellness Network
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স্ািীয় এলাকা সবমেলি

িহবরর সীমা
প্র্াি সড়ক



“আমার েশে যছািবের ভাল পরীর উপর প্রভাে থাকবতা, 
আশম তার কাবছ প্রবতযেক শিশুর জিযে এই উপহার 
চাইতাম যে তাবের শেস্মিত হোর িল্তিিা এত অশেিশ্র 
হয় যে তারা যসিা সারা জীেি অিভুে করবত পাবর।” 

 – যরবচল কাস্ণাি

িহবরর সীমা
প্র্াি সড়ক
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ecdcoalitions.org

2000days.ca

  @First2000days 

    facebook.com/2000days


