পিরবারেদর জ� ত�

BENGALI

০-৩ বছর বয়সী িশশুেদর েযাগােযােগর দ�তার িবকাশ
আপনার �িতিদনকার সাধারণ কথাবাতর্া যা আপিন আপনার িশশুর সােথ কের থােকন সবই �েল ভাল করেত তােক সাহা� করেব, এমনিক আপনার িশশু
কথা বলা শুরুর আেগই।
িশশু এবং েছাট বা�ারা কথা বলা েশখার বহু আেগ েথেকই েযাগােযাগ (অ� �ি�র সােথ ত� আদান �দান) করেত িশেখ। তারা �িতিদন তােদর
চারপােশর েলাকেদর সং�েশ র্ থাকার সময় কথাবাতর্া বলেত িশেখ। তারা অ�েদর েদেখ এবং তােদর কথা শুেন যখন তারা তােদর �েয়াজন, অনুভূিত
এবং অিভ�তাগুিল �� করার জ� অ�ভি� কের।
�ারি�ক েযাগােযােগর উ�ম দ�তা ভাল ভাষা ও �া�রতার (পড়া এবং েলখা) স�াবনা সৃি� কের।
িশশুরা সবসময়ই:
শুনেছ – এমনিক মাতৃগেভ র্ থাকা অব�ায়ও
েদখেছ – িশশুরা কথা বলার আেগ েচােখর েযাগােযাগ খুবই গুরু�পূণ র্
মুখভি� করেছ – অিতরি�ত মুখভি� একিট িশশুর মেনােযাগ �কাশ কের
মি�ে�র িবকাশ
িশশুেদর �থম িতন বছের তােদর মি�� জীবেনর অ� েযেকান সমেয়র েচেয় �ত বৃি� ও িবকাশ লাভ কের।
আপনার িশশুর মি�ে�র েদখা এবং শুনেত িশখার জ�ও এই সময়িট েবশ গুরু�পূণ র্। িশশুেদর নড়াচড়া, আকৃিত, রং এবং ব� (কােছর এবং দুেরর)
েদখার দরকার রেয়েছ যােত তােদর মি�� েকমন কের েদখেত হয় তা িশেখ।িশশুেদর িবিভ� ধরেণর �চুর পিরমান শ� েশানারও �েয়াজন রেয়েছ যােত
তারা েশানা এবং শ� েবাঝার �মতা বৃি� করেত পাের।
জীবেনর �থম কেয়ক বছর হেলা ভাষার িবকাশ ও কথা বলা িশখার জ� সবেচেয় গুরু�পূণ র্ সময়। আপনার কথা বলা, গান গাওয়া এবং তােদর সব
সময়ই বই পেড় েশানােনা এর সবই িশশুেদর েশানার �েয়াজন রেয়েছ। যখন তারা আধ বুিলেত কথা বলেছ এবং আপনার কথা অনুকরেনর েচ�া করেছ
তখনও তােদর সােথ আপনার কথা বলার �েয়াজন রেয়েছ।
আপিনই হেলন আপনার িশশুর �থম এবং সবেচেয় গুরু�পূণ র্ িশ�ক
•
•
•
•
•
•
•

আপনার িশশুর কথা শুনুন
আপনার িশশুর সােথ কথা বলুন
দুজেন িমেল গান আর ছড়া বলুন
দুজেন িমল বই পড়ুন
দুজেন িমেল নতুন েকােনা জায়গায় যান
েখলার জ� বাড়ী েথেক তােদর িবিভ� ধরেণর �চুর িজিনসপ� িদন
তারা েয ভাল করেছ তা তােদর জানান

মেন রাখেবন:
বা�ােদর সােথ েখলা তােদর েযাগােযাগ করেত েশখায়। িটিভ এবং কি�উটার েগমস্, িডিভিড এবং �য্াসকাড র্, এমনিক েসগুিল িশ�ামূলক হেলও,
বা�ােদর েযাগােযােগর দ�তা ৈতরীেত সাহা� কের না। েকবলমা� মানুেষর সােধ কথা বলেলই িশশুরা তােদর েযাগােযােদর দ�তা িবকাশ করেত পাের।

