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আপিন  যখন আপনার নব�জাত  িশ�েক বািড়েত িনেয় আসেবন, তখন হয়েতা বুেঝ উঠেত পারেবন না কী 
করেত হেব, িবেশষ কের আপিন যিদ �থমবার মা হন। এ�ট হয়েতা ক�ঠন হেত পাের, তেব আপিন সবসময়ই 
কাউেক না কাউেক সাহােয�র জন� পােবন। আপনার বা�ার েসই �থম কেয়ক স�ােহ আপনােক সাহােয�র 
জন� এই িনবে� তথ� রেয়েছ – যার মেধ� রেয়েছ আপনার বা�ার �া�� পরী�া, সহায়তা ও পিরেষবা, এবং 
আপনােক কী কী সরকারী কাগজপ� পূরণ করেত হেব। 
 

আপনার নবজাতক িশ�েক বািড় িনেয় আসা 
 
আপনার বা�ােক বািড় িনেয় আসা েবশ আন�দায়ক এক�ট ব�াপার, তেব হাসপাতাল িকংবা বারিথং 
েস�ােরর পিরচয �ােক েপছেন েফেল আসাটা েবশ ভীিতকর হেত পাের। 
 
এছাড়াও েকােনা েকােনা মিহলার �ন� পান করােনােক ক�ঠন মেন হেত পাের িকংবা তােদর কােছ িনঃস� মেন 
হেত পাের, িবেশষ কের তােদর কাছাকািছ যিদ েকােনা ব�ুবা�ব এবং পিরবােরর সদস� না থােক।  
 
সমস�া যাই েহাক, �থমিদেকর ঐ িদন�েলােত  িকংবা কেয়ক স�ােহ সাহােয�র জন� পিরেষবা রেয়েছ।  
 
�থম িদেক একজন ধা�ী �িতিদন আপনার বািড়েত আসেত পােরন । এছাড়াও আপিন িদেন ও  রােত 
েটিলেফান  েসবােতও  কল করেত পােরন, েযমন আপনার রােজ� িকংবা েটিরেটািরেত বাবা মােয়েদর জন� 
েহ�লাইন এবং অে�িলয়ান ে��িফিডং অ�ােসািসেয়শান।      
 
আপনার এলাকার িশ� �া�� ি�িনকও �ন�পান এবং �া�� স�েক� তেথ�র এক�ট চমৎকার ভা�ার। 
ি�িনক�েলা সহায়তা �দান কের, এবং নত� ন মােয়েদর জন� গ্�প পিরচালনা কের, কখনও কখনও যা ইংের�জ  
ছাড়াও অন�ান� ভাষায় হেয় থােক। 
 
বা�ার জে�র পর ৩ েথেক ৫ িদন েবশীরভাগ মিহলারাই েবশ কােঁদা কােঁদা, হতাশ এবং/অথবা উি�� থােকন । 
এ�টেক বলা হয় েবিব ব্লু  যা বা�ার জে�র পর �তু হরেমান পিরবত�েনর কারেণ ঘেট থােক। যিদ এই 
অনুভূিত�েলা কেয়ক িদেনর েচেয় েবশী �ায়ী হয় এবং আরও তী� আকার ধারণ কের, তাহেল 
আপনার ডা�ার িকংবা িশ� ও পািরবািরক নােস �র সােথ কথা বলুন। এই অনুভূিত�েলা হয়েতাবা আপনার �সব 
পরবত� িবষ�তারই ল�ণ।        
 

আমােক কী কী কাগজপ� পূরণ করেত হেব?   
 
এক�ট নত� ন িশ� মােন �চ�র কাগজপ� এবং ফরম পূরণ করা। আপনােক আপনার বা�ার জ�তািরখ এবং 
নাম িনব�ন করেত হেব, েমিডেকয়াের আপনার িশ�র নাম যু� করেত হেব, এবং সরকারী অথ � 
সহায়তা পাওয়ার ব�ব�া করেত হেব যিদ আপিন তা পাওয়ার েযাগ� হন। 
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হাসপাতাল অথবা ধা�ী আপনােক এক�ট প�াের� প�াক েদেব, যার মেধ� আপনার জন� অিধকাংশ দরকারী ফম � 
থাকেব। এই প�ােকর এক�ট ���পূণ � ফম � হল িনউবন � চাইলড িড�ােরশন। েমিডেকয়াের আপনার বা�ােক 
িনব�েনর জন� এবং প�ােরনটাল িলভ েপ িকংবা অন�ান� সরকারী সহায়তার জন� আেবদন করেত আপনার এই 
ফম ��ট দরকার হেব। 
 
েযসকল পিরবার অে�িলয়ায় অিভবািসত হেয়েছ িকংবা িরিফউ�জ িহেসেব অে�িলয়ায় এেসেছ তােদর জন� 
�া��েসবা এবং সহায়তা রেয়েছ। েমিডেকয়ার পিরেষবার জন� আেবদন করেত আপনার ভাষায় সাহােয�র 
দরকার হেল, �া�েল�টং এ� ই�ারে��টং সািভ�স (TIS) েক ১৩১ ৪৫০ ন�ের েফান ক�ন। 
 

িশ�র �া�� েরকড� কী? 
 
আপনার বা�ার জে�র পর পরই আপনােক ইনফ�া� েহলথ েরকড� নােম এক�ট বই েদওয়া হেব।  
এই বইেত আপনার বা�ার েবেড় উঠা, �টকা এবং েযেকােনা �া�� সমস�া থাকেল তা সহ তার স�েক� িবিভ� 
���পূণ � তথ� থাকেব। আপিন েযই রােজ� বা েটিরেটািরেত থােকন তার উপর িভি� কের এই বই�টর রঙ নীল, 
েব�িন, লাল, সবুজ িকংবা হলুদ হেত পাের।     
 
প�াের� প�ােক আপনার িশ�েক মাই েহলথ েরকেড� িনব�েনর জন�ও এক�ট ফম � থাকেব। মাই েহলথ েরকড� 
হেলা এক�ট িড�জটাল েরকড� যার মাধ�েম আপিন চাইেল আপনার �া�� সং�া� তথ� �া��েসবা �দানকারীেদর 
সােথ িবিনময় করেত পােরন।  
 

আপনার িশ�র কী কী ধরেণর �া�� পরী�া করার দরকার হেব?   
 
�থম কেয়ক মােস আপনার িশ�র িনয়িমত �া�� পরী�া করােত হেব। 
িশ� �া�� েসিবকা আপনার এলাকার িশ� �া�� েকে�, িকংবা আপনার ডা�ার (GP), সাধারনত আপনার িশ�র 
জে�র ২, ৪ এবং ৮ স�াহ পর এই পরী�া�েলা করেত পারেবন। নাস � আপনােক আপনার িশ�র �া�� স�েক� 
এবং আপিন েকােনা সমস�া িনেয় আেলাচনা করেত চান িক না তা �জ�াসা করেবন। 
 
অিধকাংশ রাজ� এবং েটিরেটািরেত আপনার িশ�র �থম �া�� সং�া� �া�াত�ট হেব আপনার বািড়েত। 
আপনার হাসপাতাল িকংবা বাথ � েস�ার এই িভ�জেটর ব�ব�া করেব।     
 
এছাড়াও এমন েকান িকছ�  যিদ থােক যা আপনােক উি�� করেছ েস স�েক� িশ� �া�� েকে�র নাস � িকংবা 
ডা�ারেক �জ�াসা করেত পােরন। পরী�া�েলা করােনার আেগই আপনার সব �� িলেখ িনেল ভােলা হয় যােত 
কের আপিন েকােনা িকছ�  �জ�াসা করেত ভ� েল না যান।   
 
চাইলড েহলথ নােস �র পিরেষবা�েলা বা�ার �ুেল যাওয়ার বয়স হওয়ার আগ পয �� পিরবার�েলার জন� 
িবনামূেল� পাওয়া যােব।    
 
৬ স�াহ বয়স হেল আপনার িশ�র একজন �জিপ িকংবা িশ� �া�� িবেশষে�র কােছ এক�ট স�ূণ � �া�� 
পরী�ার �েয়াজন হেব। এই পরী�ায় তারা হয়েতা তােদর �থম �টকা�টও পােব। 
 

সহায়তা এবং পরামশ � 
 
 তথ� ও সহায়তার অেনক উৎস রেয়েছ, এ�েলা স�ােহ  �ায় ৭ িদনই েখালা থােক: 

• আপিন আপনার �জিপ িকংবা আরিল চাই�হ� ড েহলথ নােস �র সােথ কথা বলেত পােরন।   
• ে�গেন��, বাথ � এ� েবিব তথ� ও সহায়তা িদেয় থােক। আপিন ১৮০০ ৮৮২ ৪৩৬ ন�ের িকংবা িভিডও 

কেলর মাধ�েম একজন ম�াটারনাল চাই� েহলথ নােস �র সােথ কথা বলেত পােরন।   
• েহলথ িডের� সািভ�স ফাইনডার আপনােক আপনার িনকট� �া��েসবা এবং হাসপাতাল খুেঁজ েপেত 



সাহায� করেত পাের। 
• আপিন ১৮০০ ৬৮৬ ২৬৮ ন�ের অে�িলয়ান ে��িফিডং অ�ােসািসেয়শান েহ�লাইেন কল করেত 

পােরন।  
• যিদ আপনার মেন হয় আপিন �াক অথবা �সবকালীন িবষ�তা এবং উি��তায় ভ� গেছন তাহেল 

সহায়তার জন� ১৩০০ ৭২৬ ৩০৬ ন�ের PANDA েক কল ক�ন। 
• আপিন আপনার রাজ� িকংবা েটিরেটািরেত প�াের� েহ�লাইেন েযাগােযাগ করেত পােরন।  
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