
আপনার স�ােনর সােথ বসনু এবং তােদরেক  পঁাচজনেক �বেছ িনেত বলুন যােদর উপর তারা
িব�াস করেত পাের, যােদর সােথ সহেজ �যাগােযাগ করা যায়, যারা তােদরেক িব�াস করেব এবং
�েয়াজেন সাহায� করেত স�ম হেব।
একবার আপনার িশ� তােদর �াথিমক সতক� তা ল�ণ বঝুেত পারেল, তারাযিদ অিনরাপদ �বাধ

 কের তাহেল তারা িনরাপদ ব�ি�র হাত ব�বহার কের কােরা কােছ �যেত পাের।

আপনার
স�ানেদরেক
সরু�া করা

িবি�ং �কস

সি�য়ভােব
�শানা

অনুভ� িত এবং
আেবগ বুঝেত

পারা

কেয়কজন
িব�� ব�ি�

 

সেচতন থাকুন
সতক�  থাকুন
মনেযাগী হন
ইিতবাচক থাকুন
উপি�ত থাকুন
�মেন িনন
িব�াসেযাগ� হন
নাগােলর মেধ� থাকুন

কীভােব আপনার স�ােনর পােশ থাকেবন তার �ধান িবষয়�িল
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িশ�েদরেক এবং ত�ণেদরেক তােদর িনজ� �াথিমক সতক�করণ ল�ণ�িল বঝুেত সাহায�
করা ���পূণ�  যােত তারা বঝুেত পাের �য কখন তারা এমন অব�ায় আেছ যা িনরাপদ নাও
হেত পাের।   
আপনার বা�ােদর সােথ এই িচে�র মাধ�েম কাজ ক�ন।. তােদর অনুভ�িত�িল এবং �কন
�স�িল থাকেত পাের �স স�েক�  তােদরেক ভাবেত বলুন

মাথা টানটান লাগেছ

কা�ার মত মেন হয়

�দয় কাপা

�লাম খাড়া হেয় যাওয়া

টয়েলট দরকার

নড়েত না পারা 

অি�র হঁাট�  

�পেট �ড়�ড় শ� করা

ঘােম-�ভজা হােতর তালু

গলা �ফালা লাগা

পুেরা শরীর কঁাপা

চ�ল খাড়া হওয়া

আমার িনরাপদ
মানষু কারা?

বাবা -মা

পিরবার
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মেনােযাগ িদেয় �ননু: আপনার স�ােনর িদেক তাকান এবং �চােখর �যাগােযাগ বজায় রাখনু।
আপনার অনভু�িত �কাশ ক�ন; "আপিন যা বলেছন তা আিম �নেত পাি�, আিম �নেত/�দখেত পাি�
�য আপিন সিত�ই এেত দঃুিখত"।
সবসময় পিরি�িত �ক করার �চ�া করেবন না।
যিদ এ� উপয�ু সময় না হয় তেব তােদর সােথ অন� আেরক� সমেয়র ব�ব�া ক�ন।
যিদ আপনার স�ান আপনােক দিু��াজনক কথা বেল তাহেল আপনােক শা� থাকেত হেব।
সাহায� িনন (কার কােছ �যেত হেব তার তথ� �দখুন)।



সরু�ামলূক
আচরণগত
ধারণা 

িনরাপ�ার
ধারাবািহকতা

�ািফক লাইট
�টকিনক

যিদ আপনার �কান
�� থােক বা

সাহােয�র �েয়াজন
তাহেল কােক বলেবন

ব�ি�গত সীমা স�েক�  এবং এ� তােদর অিধকার।
�কউ �যন তােদরেক ন� না �দেখ।আপিন যত তাড়াতািড় স�ব �� করেত পােরন �য িকছ�  িব�� ব�ি� ছাড়া অন� কাউেক তােদর সে�
টয়েলেট �যেত না �দয়া। 
যিদ তারা এমন অব�ায় থােক �য তারা �ি� পাে� না তাহেল "না" বলা।
িনরাপদ রাখার জন� সীমানা

আপনার স�ানেক �শখান:

থামনু

িচ�া
ক�ন 

এ�
ক�ন 

িনরাপদ
ভয় লাগেত
মজা 

উে�শ�মূলক
ঝঁুিক 

অিনরাপদ

সব পিরবারেক সহায়তা করার জন� এপ�েচবল প�ােরি�ং (Approachable Parenting) এখােন রেয়েছ। আমরা প�ােরি�ং �কাস�
(parenting courses) পিরচালনা কির যা এই িবিলপে�র (Handout) ধারণা�িলেক আরও স�ূণ��েপ অ�ভ��� কের।. অন�ান�
অিভভাবকেদরেক সাহায� করার জন� আমােদর অনলাইন ওয়াক� শপ (online workshop) এবং অিভভাবক-পরামশ�দাতা
���ােসবক রেয়েছ।. আেরা জানেত, আমােদর �সাশ�াল িমিডয়া �পজ (social media page) �দখনু অথবা আমােদর ওেয়বসাইেট
(website) যান www.approachableparenting.org.uk۔ িবক�ভােব,�যাগােযাগ ক�ন, �া�বয়�েদর জন� NSPCC
অ�াডভাইস লাইন (NSPCC ADVICE LINE): 0808 800 5000 (help@nspcc.org.uk) অথবা বাচােদর জন� চাই�লাইন
(Childline): 0800 1111

এই ধারণা� �চার ক�ন �য আমরা কখনও কখনও মজা করার জন� ঝঁুিকপণূ�  কাজ কির িক� আমােদরেক বঝুেত হেব কখন এ�
িবপ�নক হেয় উঠেত পাের।
আপনার স�ােনর সােথ এই�িল িনেয় আেলাচনা ক�ন এবং তােদরেক তােদর িনজ� উদাহরণ িদেত বলনু।
যিদ আপনার স�ান সাধারণ িনরাপদ অব�ায় িনরাপদ �বাধ না কের তাহেল এ�ও ল�� করেত হেব।
উদাহরণ��প, যিদ তােদরেক �� েল উ��� করা হয়, তাহেল এ� তােদর জন� িনরাপদ �ান হেব না।

 

অিনরাপদ অনভু�িত বঝুেত এবং এই পিরি�িতেত কী করেত হেব তা জানেত আপনার স�ানেক এই সহজ �কৗশল� ব�বহার
করেত সাহায� ক�ন।
এ� �াথিমক সতক� তা িচ� এবং িনরাপদ হােতর পাশাপািশ ব�ব�ত হয়।
থামুন - অনভু�িত� বঝুুন: "আমার �পেট ব�থা আেছ, আিম িবচিলত �বাধ করিছ, আিম এই পিরি�িত পছ� কির না।"
িচ�া ক�ন - এই পিরি�িত �থেক িনরাপেদ �বিরেয় আসার জন� কী করা দরকার?
এ� ক�ন - �ীকার ক�ন �য আপনার িকছ�  করার সুেযাগ আেছ


