
আমাকে দ্াক�া! আমার বয়স ১৮ মাস!
যে ভাবে নিশ্চিত করবেি যে প্রবতযেকনি শিশু পাঁচ েছবরর মব্যে 

সমৃনধিিালী হবে
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শিশু শবদ্ালকয় যেকে এ�নও েকয়ে বছর বাশে 
আকছ, োই আমাকদর অকনে সময় আকছ স্কু ল শুরু 
েরার আকে আমাকে এগুলল োকে দক্ষ হকে:
❑	 জামাকাপড় পরবত শু্ু সামািযে সাহােযে লাগবে
❑		 োথরুবম একা যেবত পারবো
❑		 নিনিি োক্স খুলবত পারবো
❑	 সাহােযে চাইবত পারবো
❑		 আমার েনু্বের সাবথ আর যতামার সাবথ পালা নিবত পারবো
❑		 সময়সচূী, নিতযেকম্ম যমবি চলবত পারবো
❑		 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 গুরুত্বপূণ্ম। 
যসই সময় আমার মলতিকে সে যচবয় যেশিরভাগ নিম্মাণ 
হবছে। গবেষকরা েবলি যে  আমার জবমের শেি হইবত, 
লক্যে, লক্যে স্ায়ুবকাষ যকানি, যকানি সংবোগ ততশর 
করবছ। আশম সে সময় জ্াি অজ্ম ি করনছ – শেবির প্রল্ত 
মুহূবত্ম । আমার আিপাবির সে শকছুই আমাবক শিক্া 
প্রোি করবছ, শকন্তু আমার সে যচবয় গুরুত্বপূণ্ম শিক্ক 
তুশম। তুশম আমার েযোখযোকারী, আমার নিবে্ম িক, আমার  
পশরচারক, আমার নিরাপত্া এেং আমার আিপাবির 
পশরবেি যোঝার সংবোগ।



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

আমার ১৮ মাস হওয়ার মব্যে আমাবক পরেত্ম ী 
পাতাগুললর সে শকছু (সম্ভেত তার অশ্ক) করবত 
পারবত হবে।



িারীশরক স্াস্যে এেং ভাল থাকা



এ�ন আমার বয়স ১৮ মাস আর এ�ন আশম:

❑ শকছুবত ভর িা কবর হািবত পাশর।
❑  একই সময় েস্তু েহি করবত এেং হািবত পাশর।
❑  কাগবজ যমাম-রং শেবয় োগ করবত পাশর।
❑  ল্তিনি শপণ্ড একনির উপবর আবরকনি গাো করবত পাশর।

আরম্ভ েশর:

❑  সাহাবেযের সাবথ ল্সঁনড় িামা।
❑  যতামার মত কাপ আর চামচ শেবয় খাওয়া আর পাি করা।
❑  েইবয়র পাতা উলিাবিা

আমাকে অনকুসরণ ের!

❑  আমাবক প্রল্তশেি োইবর নিবয় োও; সাোবির েুেেুে, শপণ্ড আর যখলার েল  
 োও। 
❑  নিরাপে, আঙুল শেবয় যখবত পারবো যসরকম খাোর আমাবক োও
❑  েড় কাগজ যিশেবল যিপ শেবয় আিশকবয় তাবত আমাবক অ-শেষাক্ত যমাম-রং  
 েযোেহার করবত োও।

❑ আমাবক যসরকম যখলা করবত োও, ো অনিশ্চিত, ঝঁুশকপূণ্ম, পশরেত্ম িিীল  
 এেং মজার
❑ চবলা সতুায় “নচশরও” যগঁবথ জলখাোর ততশর কশর



সামালজক যোগযেতা



আশম পছন্দ েশর:

❑ একা এেং অিযেবের পাবি যখলা করবত।
❑  আমার রিমে্্মমাি স্া্ীিতা প্রকাি করা।
❑  সহজ নিবে্ম িি অিসুরণ করা।
❑  আমার পশরবেি অিসুন্াি করা।
❑  েুঝবত পারা যে েখি তুশম চবল োও, আোর নিবর আসবে।

আরম্ভ েশর:

❑  অিভূুল্ত যচিা – মন্দগুললও।
❑  আমাবক সবুোগ োও যতামাবক অিকুরণ করবত (েথা – চুল ঝাড়া, চুল  
 আঁচড়াবিা)।
❑  আশম সা্ি কবরনছ তা নপ্রয় জিবের সবগে যিয়ার করা।

আমাকে অনকুসরণ ের – েকু শম আমার যরেষ্ঠ বন্কু !

❑  কাবছ থাবকা, শকন্তু আমাবক অিসুন্াি করবত োও।
❑  আমাবক কাপবড়র ততশর পশু ও পুতুল নিবয় যখলবত োও।
❑  শেবির যেলার জিযে নিতযে নিয়ম কবর োও।



মািল্সক পশরপক্বতা



আমার মাত্র ১৮ মাস বয়স!

❑ আশম অো্যে ভাে প্রকাি কশর এেং নিবজ নিবজ কাজ করবত পছন্দ কশর।
❑  আমাবক োছা োনছ করবত যেওয়া োয়।
❑  অগেভনগে, োকযে িব্দ, কান্া এেং মুবখর ভনগে দ্ারা যতামাবক আমার অিভূুল্ত  
 েুঝায়।

চকলা, েরকে থাশে:

❑  আমার অিভূুল্তগুললবক িাম যেওয়া।
❑  যতামাবক পাবি যরবখ িতুি জায়গা অিসুন্াি করা।
❑  নিবজ নিবজ শকছু করা। (েয়া কবর আমার প্রল্ত ত্ে্মিীল হও)।

েকু শম সাহাে্ েরকে পার!

❑  েই পড়।র সময় আমাবক জনড়বয় ্বরা।
❑  নিয়শমত ঘুমাবিার সময় অন্তভু্ম ক্ত নিতযে নিয়ম কবর োও — মবি যরবখা যে  
 আমার এখিও ১১-১৪ ঘণ্া ঘুম প্রবয়াজি!
❑  আমার সমাি হও; আমার শেবক যহবসা, আমার সাবথ যহবসা এেং আমার 
     সাবথ যখলা কর।
❑  আমার নিতযে নিয়ম েখি/েশে েেলায়, আমাবক জািাও।
❑  িান্ত থাবকা!



ভাষা এেং জ্ািিল্ক্তর উন্ল্ত



আমার ১৮ মাস হওয়ার মক্্ আশম এগুলল েরকে পাশর:

❑ ২৫০নি পে্মন্ত িব্দ েুঝবত পাশর।
❑  সহজ োকযে েযেেহার করবত পাশর।
❑  সহজ (এক ্াবপর) যমৌশখক নিবে্ম ি অিসুরণ করবত পাশর।
❑  যিািা কথাোত্ম া যথবক িব্দ পুিরােৃল্ত্ করবত পাশর।

আরম্ভ েশর:

❑  আশম যেগুলল েস্তু নিবে্ম ি কশর তাবের িাম যেওয়া।
❑  আশম উত্র শেবত পারবো, যস ্রবির প্রশ্ন আমাবক করা।
❑  আমার অিভূুল্তগুললবক িাম শেবয় পশরচয় করবত আমাবক সাহােযে করা।
❑  আসা োওয়া করার সময় যলাকবেরবক সম্ভাষণ করা।

আমরা শে ভাকব এসব েরকবা?

❑  তেিন্ন্দি কাজকবম্মর মাবঝ আমার সাবথ কথা েবলা।
❑  আমরা যে েই পড়বো যসিা আমাবক যেবছ নিবত োও।
❑  আমাবক লক্যে কবর কথা েবলা, েই পড় এেং গাি গাও।
❑  আমাবক অিসুন্াি করার জিযে সহজ ৩-৪ শপবণ্ডর ্াঁ্া, গাো-করা যখলিা  
 এেং েড় েল োও।
❑  অল্ভিবয়র যখলা।
❑  েয়া কবর যকাি তেেযুেল্তক পে্ম া িয় (নিল্ভ, আইপযোড, যিাি, কম্পিউিার)।



যোগাবোবগর েক্তা এেং সা্ারণ জ্াি



আমার বয়স ১৮ মাস আর আশম:

❑ ৮িা অথো তার অশ্ক িব্দ েলবত পাশর।
❑  প, ম, ি, হ, ভ এেং ে িবব্দর িব্দ েলবত পাশর।
❑  আকার এেং রং যরেণীশেভাগ করবত শুরু কবরনছ
❑  অিযেবের সবগে যোগাবোগ করার সময় িব্দ েযেেহার করবত শুরু কবরনছ।

আরম্ভ েশর:

❑  আমাবক সবুোগ োও আমার অল্ভজ্তা ও অিভূুল্তর কথা েলবত।
❑  আমাবের পাড়ায় অিযেবের নিকবি োইবর যখলা করবত।

দয়া েকর:

❑  িরীবরর অংিগুবলা যেশখবয় পশরনচত কবরা।
❑  তুশম শক করছ যসিা আমাবক জািাও।
❑  ছড়া গাি গাও।
❑  আশম েখি িতুি িব্দ শেবয় আবরা েড় োকযে েলবত যচষ্া কশর তখি আমাবক  
 প্রিংসা কর।
❑  তুশম ো চাও আশম কশর, যসিা আমাবক েবলা।



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

❑   আমাবের  ডাক্তাবরর সাবথ োন্ষ্মক 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 পূবে্ম)

  • 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। 
❑   গভ্ম ােস্া যথবক শুরু কবর সে শকছু জািার জিযে 
 healthyparentshealthychildren.ca (সসু্ মাোো সসু্ সন্তাি) ওবয়েসাইবি  
 োি। (এিা অল্ভভূতকারী মবি হবত পাবর শকন্তু আপবি েত্মমাবি যে ্াবপ আবছি শু্ুমাত্র 
 যসিাবত মবিাবোগ শেি।



উপকারী সংবোগ:
এগুলল সংকোে ব্বহার েকর েড়িে এবং সডরিয় থােকু ন:

calgary.ca (ডচত্তশবকনাদকন (recreation) ডিপ শদন) সাোর ও যদকহর েকুকের েন্ 
calgarylibrary.ca শবনামকূল্ বই এবং অনলাইন েথ্ অনকুসন্ান littlefreelibrary.org/
ourmap যোথায় আপনার ডনেকি শবনামূকল্ বই পাকবন calgaryreads.com শিশুকদর 
প়িাকল�া সম্বকন্ সব শেছকু  শিক�ন          
calgaryschild.com ডরিয়াোণ্ড এবং েকথ্র েন্ চমৎোর স্ান calgaryplaygroundreview.
com ে্ালোশরর য�লার মাকের পে্যকবক্ষণ albertafamilywellness.org মলতিষ্ক শবজ্াকনর সব্য 
সাম্প্রতেে েথ্ যেকন ডনন  parentsmatter.ca শবতভন্ন ভাষায় মাবাবাকদর েন্ েথ্
reachinginreachingout.com/resources-parents.htm ব়িকদর ও শিশুকদর শস্তেিীলো 
উন্নে েকর 
humanservices.alberta.ca/family-community/
talk-box.html মাবাবাকদর েন্ ভাষা সমদৃ্ধ পশরকবকির ডনকদ্য িনী
activeforlife.com মাবাবা ও শিক্ষেকদর েন্ শিশুকদর দদশহে সাক্ষরো উন্নে েরার েথ্ 

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

 1) ছয় মাবসর মব্যে যকাি উজ্জ্বল হাল্স যিই, েলৃ্ষ্ সংবোগ অথো সবস্হ সংবোগ যিই 
 2) শিশু িযোয় েকেকানি করবছ িা
 3) কথা েলায় এেং/অিযোিযে েক্তায় অেিল্ত
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তিিেকাবল উন্ল্তর 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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ে্োলোরশ বোনকস মন্ি্ েমকরশ   
ECD সম্মকলন 
Bowness, Greenwood/
Greenbriar, Montgomery

ে্োলোরশ উে্ের-পি্চশম,
পি্চশম ও ম্্ে-উে্ের
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

ে্োলোরশ দে্ষশণ-পি্চশম 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

ে্োলোরশ 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



6

7

8ে্ালোশর িহকরর যেন্দ্রস্ল 
ECD সকমেলন
East of Crowchild
South of 16th Ave,
West of Deerfoot

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

ে্ালোশর 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

ে্ালোশর 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 সে্ম সাম্প্রল্তক তথযে জািার জিযে অিগু্রহপূে্মক এই 
ওবয়েসাইিএ োি www.ecdcoalitions.org 

ে্ালোশর যবাকনস মন্্ েকমশর ECD সকমেলন
calgarybowmont1@fcssaa.org

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

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

ে্ালোশর িহকরর যেন্দ্রস্ল ECD সকমেলন
calgarydowntown1@fcssaa.org

ে্ালোশর ম্াে্ নাইকির উত্তকরর ECD সকমেলন
calgarymcknight1@fcssaa.org

ে্ালোশর দলক্ষণ ECD সকমেলন
calgarydeepsouth1@fcssaa.org

ে্ালোশর 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 িল্ক্তিা এত অশেিশ্বর 
হয় যে তারা যসিা সারা জীেি অিভুে করবত পাবর।” 

 – যরবচল কাস্মাি

িহবরর সীমা
প্র্াি সড়ক
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ecdcoalitions.org

2000days.ca

  @First2000days 

    facebook.com/2000days


