য� ও সুর�া পাওয়ার অিধকার
েতামার আেছ!
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আমাছক

ও সুরক্ষা তেয়া কার োধয়ত্ব?

তু শম শলশু দ বময় একজি প্রাপ্তবয়স্ক মািু ততামার যত্ন ও ুরক্ষার
যাবতীয় োশয়ত্ব পাি করদবি: এমি তকউ যাদক তু শম শবশ্বা কর, তয
ততামাদক ক িরদণর দযাশগতা করদব ও ততামার প্রদয়াজিীয় ক
শিদেে লিা প্রোি করদব, যতক্ষণ িা পযেন্ত তু শম একজি আত্নশিভে রলী
প্রাপ্তবয়স্ক মািুদ পশরণত দব।
মা-বাবার উপরই ািারণত এই োশয়ত্ব থাদক। তদব কিিও কিিও মাবাবা

োশয়ত্ব

পাদির

মদতা

পশরশিশতদত

িাও

থাকদত

পাদরি।

উোরণস্বরূপ, তাদের একজি বা উভয়জিই মারাত্মক তকাি মযার
কারদণ শলশুদের াদথ ভাদা বযবার িাও করদত পাদরি, অথবা য়ত
তারা জীশবত তিই। তদক্ষদে পশরবাদরর অিয তকাি প্রাপ্তবয়স্ক বযশি শলশুর
অশভভাবদকর োশয়ত্ব গ্রণ কদর থাদকি।
উপদরাি বযশি দত পাদরি বে ভাই বা তবাি, মামা অথবা িাা, োোোেী বা অিয তকাি ঘশিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধু ।
যশে পশরবাদরর তকউ ততামার োশয়ত্ব গ্রণ িা কদর, তাদ অপর তকাি
প্রাপ্তবয়স্ক বযশি োশয়ত্ব শিদত পাদরি, উোরণস্বরূপ, এমি তকউ যার
শলশুদের যত্ন প্রোদির অশভজ্ঞতা রদয়দছ এবং যতশেি পযেন্ত িা তু শম শিদজর
যত্ন শিদত এবং আত্মশিভে রলী মািুদ পশরণত ও ততশেি শতশি ততামাদক
াাযয করদবি।

যত্ন ও ুরক্ষা পাওয়ার অশিকার ৫

যধে আমার যত্ন ও সুরক্ষার অভাব হয়
যিি

স

াহছ?

মা-বাবা ন্তাদির যত্ন ও ুরক্ষা প্রোদি

বযথে ি, তিি রকার অবলযই তব শলশুদের জিয অিয একজি
প্রাপ্তবয়স্ক বযশিদক িুদুঁ জ তবর করদব শযশি শলশুর যদত্নর োশয়ত্ব পাি
করদবি। এটাদক বদ ‘শলশুদের শবকল্প
‘শলশুদের শবকল্প

’।

গাইডাইি’ িাদম একটি েশ রদয়দছ, তিাদি

তযব শলশুরা মা-বাবার াদথ ববা কদর িা, তাদের শকভাদব াাযয
করদত দব তব শবয় বণেিা করা দয়দছ। তিাদি আদরা বশণেত দয়দছ
শকভাদব মা-বাবার মযার মািাি করদত দব যাদত তারা আবাদরা
শিদজদের ন্তাদির যদত্নর োশয়ত্ব শিদত ক্ষম ি।
‘শলশুদের শবকল্প

ই

ই ’ ক শলশুদক যত্ন ও ুরক্ষা তপদত

দযাশগতা কদর-- তকাি শলশুর পশরিয়, ত তকাথায় ববা কদর, তকাি
এাকা তথদক এদদছ, তকাি ভাায় কথা বদ, তকাি িদমের, তার েক্ষতা
বা শঙ্গ পশরিয় যাই তাক িা তকি।
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ু ধম এবং ত ামার মা-বাবা
সমসযার মুছিামুধি হছ করণীয়
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৮
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আমার তেিাছলানা করার েনয আমার মা-বাবা ধক
সহছযাধি া তপছ
শকছু

শকছু

পাছরন?

তক্ষদে মা-বাবার মারাত্ত্বক তকাি মযার কারদণ ন্তাদির

তেিভা করা কঠিি দয় পদে।
উোরণস্বরূপ, এমি মা-বাবা রদয়দছ যারা মারাত্ত্বক অুিয, বা কাদরা
য়ত মে বা তিলাজাতীয় দ্রবয তবদির মযা রদয়দছ, অথবা তকউ য়ত
গশরব এবং তাদক াাযয করার তকউ তিই।
তদক্ষদে, ততামার এবং ততামার মা-বাবার উশিত রকার এবং ততামার
এাকার মািুদর দযাশগতা গ্রণ কদর শবেযমাি মযার মািাি কদর
ভাদাভাদব একাদথ ববা করা। এিরদণর দযাশগতার উোরণ ,
পাশরবার ম্পশকে ত পরামলে, প্রশলক্ষণ, এবং শবদল স্বািযদবা।

তু শম এবং ততামার মা-বাবা মযার মুদিামুশি দ করণীয় ৯

মা-বাবার সাছে বসবাস করা যধে
আমার েনয ভাছা না হয়?
একটি পাশরবাশরক পশরদবদল শিরাপত্তা, ভাবাা ও ভরণদপাদণর শিশ্চয়তা
আদছ এমি পশরদবদল ততামার তবদে ওঠা উশিত। যশে এমি পশরদবল শিশশ্চত
করা ম্ভব িা য়, তাদ ততামার ঠিক

ও ুরক্ষা শিশশ্চত করার জিয

রকাদরর উশিত ততামার মা-বাবাদক দযাশগতা করা।
এদবর পরও যশে ভাদা ফাফ িা আদ, তাদ ততামার ভশবযত
মঙ্গদর জিয মা-বাবার পশরবদতে ততামার তেিাদলািার ভার অিয কাদরা
উপর িযস্ত করা শতযই জরুরী দয় পেদব, এমি তকউ শযশি ততামার
জীবদি ক্ষশতকর প্রভাব পেদত পাদর এমি ক পশরশিশত তথদক ততামাদক
ুরক্ষা প্রোি করদবি।
ততামার মতামত তলািার পর এবং ততামার মা-বাবা ও শিকট আত্মীয় ও
বন্ধু দের মতামদতর শভশত্তদত শুিুমাে রকাশর ংিা অথবা শবিারক এই
শদ্ধান্ত প্রোি করদত পাদরি।
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‘

অিযায় ৩

ত ামার মা-বাবার সাছে
বসবাস করা সম্ভব না
হছ

১১

আধম মা-বাবার কাে তেছক েূছর ধোম। এিন আধম
তকাোয় তযছ

পাধর?

যশে তু শম মা-বাবার াদথ ববা করদত িা পাদরা, রকার ততামার জিয
শবকল্প বযবিা গ্রণ করদবেঃ একটি িতু ি জায়গা তযিাদি তু শম
এ

স

কাদরা াদথ ববা করদত পাদরা এবং শযশি ততামার যত্ন এবং

ুরক্ষা প্রোদির োশয়ত্ব পাি করদত পারদবি।
এদক্ষদে ততামার যাওয়ার জায়গা শদদব অদিকগুদা শবকল্প উপায় থাকদত
দব, যাদত ততামার মতামতদক প্রািািয শেদয় এবং ততামার পশরশিশতর াদথ
স

তরা উপায়টি শিিোরণ করা যায়।

উোরণস্বরূপ, ততামার আত্মীয়স্বজি বা কাদছর বন্ধু দের শভতদর কাদরা াদথ
তু শম ববা করদত পাদরা, বা ততামার পশরশিত তকাি পশরবার, যারা
ততামাদক উপযুি যত্ন ও ুরক্ষা শেদত আগ্রী, অথবা এমি তকাি িাি
তযিাদি শলশুদের যত্ন ও ুরক্ষার শবদয় অশভজ্ঞতাম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মািুদর
তত্ত্বাবিাদি তু শম এবং ততামার মত অিযািয শলশুরা একদে ববা করদত
পাদর।
তয জায়গায় তু শম যাদব, রকার শিশশ্চত করদব তয, তিাদি যতশেি
ততামার প্রদয়াজি দব ততশেি পযেন্ত তু শম উপযুি

ও ুরক্ষা প্রাপ্ত

দব।

ন ু ন োয়িায় আমার েীবন তকমন হছব?
িতু ি জায়গায় ততামার একান্ত প্রদয়াজিগুশ পূরণ করা দব এবং যতটা
১২ এস ও এস শিদেন্প শভদদজ বাংাদেল

ম্ভব তু শম আদগ তযিাদি থাকদত তই এাকার কাছাকাশছ দত দব, যাদত
তকাি বে পশরবতে ি ছাোই তু শম জীবি-যাপি করদত পাদরা এবং তু শম
িাইদ ততামার পশরবার ও বন্ধু দের াদথ তযাগাদযাগ রক্ষা করদত পাদরা।
িতু ি জায়গায় তু শম শিরাপে থাকদব এবং পযোপ্ত িােয ও বািাি
অিযািয প্রদয়াজিীয় উপকরদণর বযবিা থাকদব।
তিাদি যারা ততামার তেিভা করদব তারা যিিই প্রদয়াজি দব তিি
ততামাদক প্রদয়াজিীয় শিদেে লিা এবং দযাশগতা প্রোি করদব, ততামার লরীর
ও মদির শবকাদলর জিয েরকারী স্বািযায়তা, পোশুিা বা কমেজীবদির
জিয প্রশলক্ষণ প্রোি করদব এবং ততামার ম্প্রোদয়র শবশভন্ন কমেকাদে
ততামার অংলগ্রণদক মুন্নত করদব।

ততামার মা-বাবার াদথ ববা করা ম্ভব িা দ ১৩

যশে মা-বাবার াদথ ববা িা কশর, আশম শক অিয
শলশুদের মত একই অশিকার তভাগ করদত পারদবা?
যাুঁ। আইি অিুযায়ী পৃশথবীর ক শলশু একই অশিকার তভাগ করদব,
এবং এদক ‘শলশু অশিকার’ বা য়।
এব অশিকাদরর শকছু উোরণ : শিরাপে িাবার ও পাশি, বািাি,
শলক্ষা, স্বািযদবা, শংতা তথদক ুরক্ষা, তিািুা ও বন্ধু দের াদথ
অবরকাীি শবদিােি, শিদজর মতামত প্রকাল ও তার মূযায়ি, িমীয়
স্বািীিতা, ভাা ও াংস্কৃ শতক অশিকার।
তু শম

মা-বাবার

াদথ

ববা

কদরা

িা

বদ

তকউই

ততামার

এব

অশিকারদক অস্বীকার করদত পারদব িা। এব অশিকাদরর ম্পূণে তাশকা
‘

স

স

’ (কিদভিলি অি েয রাইট অব েয

িাইল্ড) েশদ শশপবদ্ধ রদয়দছ।
এশবদয় আদরা জািার জিয, তু শম

স

:
স

।
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এ

,

আধম ধক আমার েীবন সম্পছকে ধসদ্ধান্ত গ্রহছণ অংল
ধনছ পাধর?
যাুঁ। ততামার জীবদির ক শদ্ধান্ত ম্পদকে ততামার জািা এবং মতামত
প্রোদির অশিকার রদয়দছ, এবং ততামার মতামত তলািা ও তা গুরুত্ত্ব
কাদর শবদবশিত দব তই অশিকারও ততামার রদয়দছ।
উোরণস্বরূপ, তু শম তকাি স্কু দ পেদব, ততামার স্বািযদবা, তু শম পশরবাদরর
াদথ থাকদব শকিা বা এটি ততামার জিয ভাদা দব শকিা, তু শম এিি
তযিাদি

ববা

করছ

তিাদি

থাকদব

শকিা

এবং

ততামার

ভশবযত

পশরকল্পিা শিিোরদণও ততামার শিয় অংলগ্রণ থাকদব।
ততামার ববাদর িাদি ততামাদক শকভাদব মূযায়ি করা দব ত ম্পদকে তু শম
মতামত প্রোি করদত পারদব, এবং শকভাদব তা ততামার জিয এবং ততামার
মত অিযািয শলশুদের জিয আদরা উন্নত করা যায় ত ম্পদকে ও মতামত প্রোি
করদত পারদব।

ততামার মা-বাবার াদথ ববা করা ম্ভব িা দ ১৫

আমার বযধিি

প্রছয়ােন এবং

গুরুত্ত্ব তেয়া হছব?
যাুঁ। ততামার বযশিগত প্রদয়াজি ও েৃশিভশঙ্গদক ততামার জীবদির যাবতীয়
শদ্ধাদন্তর তকদে শবদবিিা করা দব।
এজিযই ততামার বযশিগত যদত্নর পশরকল্পিা থাকা উশিত। এই পশরকল্পিায়
ততামার প্রদয়াজি, শকভাদব ততামার প্রদয়াজি পূরণ করা দব তব বশণেত
থাকদব, পালাপাশল ভশবযত জীবদির প্রশত ততামার েৃশিভশঙ্গ এবং ইচ্ছাও
গুরুত্ত্ব পাদব।
এই পশরকল্পিা প্রণয়দি ততামার

ও ুরক্ষাকারী বযশির দযাশগতা

থাকদব, ততামার জিয এই পশরকল্পিা ুফ বদয় আিদছ শকিা তা শিয়শমত
পযেদবক্ষণ এবং অন্তত: শতি মা পর পর তা িবায়ি করদব।

১৬ এস ও এস শিদেন্প শভদদজ বাংাদেল

ধযধন আমার তেিভা করছবন ার কাে তেছক
আমার ধক প্র যালা করা উধি ?
পশরবাদরর াদথ ববা করা ম্ভব িা দ তয বযশি ততামার যত্ন প্রোদির
োশয়দত্ব থাকদবি শতশি আিাভাজি বদই রকার ততামার যত্ন ও ুরক্ষার
োশয়দত্ব তাদক শিদয়াশজত করদব। এই বযশিদক ািারণভাদব ‘

’

বা য়।
যত্ন প্রোিকারী ততামার জিয উপযুি িােয ও বািাদির বযবিা করদব,
ততামার শলক্ষা ও ুস্বািয শিশশ্চত করদব, ততামার পশরবার ও বন্ধু দের াদথ
তযাগাদযাগ রক্ষা করদব, এবং তয তকাি িরদণর শংতা বা ম্ভাবয িারাপ
পশরশিশত তথদক ততামাদক রক্ষা করদব।
এই বযশির াদথ দযাশগতামূক ও ইশতবািক ম্পকে থাকা উশিত, যাদত
তিাািুশভাদব তার াদথ ব কথা বদত পাদরা, যাদত তার কাছ তথদক
প্রদয়াজিীয় উপদেল বা পরামলে তিয়া এবং তযব কথা অিয কাউদক বা
যায় িা তব কথা তার কাদছ বদত পাদরা।
তু শম তছদ িাশক তমদয়,

িমীয় শবশ্বা এবং আিযাশত্মক জীবি,

ততামার জীবদির গল্প, ততামার প্রদয়াজি এব শবদয় তার ম্মাি থাকা
উশিত।

ততামার মা-বাবার াদথ ববা করা ম্ভব িা দ ১৭

আধম ধক আমার ভাই এবং তবাছনর সাছে বসবাস
করছ পাধর?
তু শম এবং ততামার ভাইদবাদিরা পশরবাদরর বাইদর তকাি
থাকদ,

ততামাদের একাদথ

থাকা

উশিত। রকার এবং

তকদে
মাজকযাণ

শবভাগ ততামাদের শবশচ্ছন্ন ওয়া তরাি করদত প্রদয়াজিীয় বশকছু করদব,
যশে িা একাদথ থাকা ততামাদের জিয ভাদা িা য়।
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আধম ধক পধরবাছরর সাছে তযািাছযাি রািছ

পারছবা?

যিিই ম্ভব এবং যশে ততামার জিয ক্ষশতকর িা য়, পশরবাদরর াদথ
তযাগাদযাগ রক্ষার জিয ততামাদক াশবেক দযাশগতা করা দব।
তযাগাদযাগ রক্ষা করদ ততামার এবং

পশরবাদরর তভতরকার ম্পদকে র

উন্নয়ি ঘটদব এবং একময় য়ত আবারও একদে ববাদর পশরদবল ততরী
দব।
পশরবাদরর াদথ তেিা করদব শকিা বা কতশেি পরপর তযাগাদযাগ করদব ত
ম্পদকে শদ্ধান্ত গ্রদণ ততামার অংলগ্রণ করা উশিত।
যশে পশরবাদরর েযদের াদথ রাশর তযাগাদযাগ িা থাদক, তাদ তু শম
ততামার যত্ন প্রোিকারীর মািযদম তাদের ম্পদকে তথয তপদত পাদরা।

ক ধেন পযে ন্ত আধম সহছযাধি া পাছবা?
ততামার এমি তকউ থাকা উশিত শযশি ততামার যতশেি প্রদয়াজি ততশেি
ততামার যত্ন ও ুরক্ষা প্রোি করদবি, যতশেি িা ততামার পশরবাদরর াদথ
আবাদরা ববা করদত পাদরা, অথবা যতশেি িা পযেন্ত তু শম প্রাপ্তবয়স্ক ও
স্বাবম্বী দয় শিদজর মত কদর ববা করদত ক্ষম দব।
রকাশর অশফ বা শবিারক শকছু শেি পরপর ততামার পশরশিশতর মূযায়ি
করদবি, এবং যত্ন প্রোিকারীর কাদছ ততামার গৃীত তবা ততামার জিয
উপকারী শকিা বা তকাি পশরবতে ি েরকার শকিা ত শদ্ধান্ত গ্রণ করদবি।
তারা এ ম্পদকে

ততামার মতামত জািদত িাইদবি এবং ত মতামত

শবদবিিা কদর শদ্ধান্ত তিদবি।
ততামার মা-বাবার াদথ ববা করা ম্ভব িা দ ১৯

আধম ধক আবাছরা মা-বাবার সাছে বসবাস করছ
পারছবা?
যিিই ততামার মা-বাবা বা পশরবাদরর অিয েযরা ততামার

শেদত প্রস্তুত

দব তিিই তু শম পশরবাদরর কাদছ শফদর তযদত পারদব। একারদণই একজি
রকাশর কমেকতে া অথবা শবিারক প্রশতশিয়ত ততামার এবং ততামার পশরবাদরর
াশবেক পশরশিশতর মূযায়ি করদবি, এবং তু শম আবাদরা তাদের াদথ ববা
করদত পাদরা শক িা ত শদ্ধান্ত গ্রদণ ততামার মতামত জািদত িাইদবি।
যশে ততামার পশরবার আবাদরা একদে ববা করদত প্রস্তুত য়, তাদ
কিি

এবং

শকভাদব

ততামরা

একশেত

দব

ত

ম্পদকে

একটি

স্পি

পশরকল্পিা করা েরকার দব। পশরকল্পিা ম্পদকে ততামাদক জািাদিা দব
এবং ংশিি ক শদ্ধান্ত গ্রদণ ততামার মতামতদক গুরুত্ব তেয়া দব।
যিি তু শম আবাদরা পশরবাদরর াদথ ববা করদব, তিিও তু শম এবং
ততামার

পশরবার

দযাশগতা

পাদব

যাদত

ভাদাভাদব ববা করদত পাদরা।
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শিশশ্চতভাদব

ততামরা

একদে

ততামার মা-বাবার াদথ ববা করা ম্ভব িা দ ২১

যধে তকউ আমাছক কষ্ট তেয় বা আমাছক আঘা

কছর?

একটি শিরাপে পশরদবদল ববা করার
অশিকার

ততামার

রদয়দছ।

তকউ

লারীশরকভাদব, অযাশিত স্পদলের মািযদম
বা কটু বাদকযর মািযদম ততামাদক আঘাত
করদত পারদব িা। যশে এমি শকছু
ঘদট,

তাদ

ততামার

শবশ্বাভাজি

তকাি প্রাপ্তবয়স্ক বযশিদক বদত দব,
উোরণস্বরূপ, এমি তকাি বযশি শযশি
ততামার

যত্ন

রদয়দছি,

তযমি

ও

ুরক্ষার
তকাি

োশয়দত্ব

আশত্ময়

বা

শলক্ষক, এবং এশবদয় তাদের াাযয
িাওয়া উশিত।
তকউ িারাপ বযবার করদ বা আঘাত করদ পৃশথবীর প্রায় বদেদলই াাযয
িাওয়ার ও াাযয পাওয়ার শবশভন্ন উপায় রদয়দছ।
এদবর তভতর প্রিাি উপায়: শলশুদের াাযয ায়তা প্রোিকারী তল্পাইদি
তফাি করা; পুশলদক তফাি করা বা শিকটবতী থািায় িদ যাওয়া; শলশু ও
তরুণদের জিয ততামার তেদলর িযায়পা (এটি শলশু ও তরুণদের অশিকার
ংরক্ষণ ও প্রিাদরর জিয শিদয়াশজত একটি রকাশর কতৃ পক্ষ) এর াদথ
তযাগাদযাগ করা।
যশে তকাি ংগঠি তথদক থাদক যারা ততামাদক, ততামার পশরবারদক বা
ম্প্রোয়দক দযাশগতা কদর, তাদ তই ংগঠদির তকাি শবশ্বস্ত কমীর াাযয
(ািারণত তয বযশি শলশু ুরক্ষা অশফার শদদব োশয়ত্ব পাি কদর)
িাইদত পাদরা।
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আধম ধক আমার একান্ত সময় আলা করছ

পাধর?

একান্ত ময়  যিি তু শম ততামার লরীর, ববাদর িাি, শজশিপে
এবং তথযমূদ অিযদের প্রদবল বা অশভগমি ীমাবদ্ধ রািদত িাও।
পশরবাদরর াদথ অথবা পশরবার ছাো ববা উভয় তক্ষদেই ততামার
তগাপিীয়তা থাকা উশিত।
এমিশক যিি তু শম ততামার পশরবার তথদক েূদর ববা কদরা, তিাদিও
ততামার একান্ত বযশিগত িাি থাকা েরকার তযিাদি বযশিগত পশরচ্ছন্নতা
এবং লরীদরর যত্ন তিয়া তু শম িাইদ একাকী শকছু ময় পার করদত
পাদরা।
এবং বযশিগত ামগ্রী রািার জিয ুরশক্ষত তাাবদ্ধ বাদের মত একটি
শিরাপে

িাি

থাকদত

দব

তযিাদি

ততামার

গুরুত্ত্বপূণে

শজশিপে

ুরশক্ষতভাদব ংরক্ষণ করা ম্ভব য়।

ততামার মা-বাবার াদথ ববা করা ম্ভব িা দ ২৩

আধম ধক আমার েীবছনর িল্প োনছ

পারছবা?

যাুঁ। ততামার জীবদির গল্প, ততামার পশরিয় এবং তকি তু শম অিয ব মািুদর
তু িায় আাো, এব শকছু ততামার বযশি পশরিদয়র অশবদচ্ছেয অংল। ততামার
ম্পূণে িাম, ডাকিাম, জন্ তাশরি এবং ততামার প্রদয়াজিীয় ক তথয িশথ
ততামার কাদছ থাকা জরুরী যা ততামার প্রদয়াজিীয় ায়তা পাওয়ার জিয িুবই
েরকারী।
ততামার

প্রকৃ ত

পশরিয়,

ততামার

পশরবার,

ততামার

বতে মাি

অবিা

এবং

জীবদির ভশবযত পশরকল্পিা অবলযই ততামাদক জািাদিা উশিত।
ততামার

কারী ততামাদক ুরক্ষা তেয়া এবং ততামার জীবদির গল্প াজাদত

াাযয করদব। উোরণস্বরূপ, একাদথ শমদ ততামার ‘জীবদির গদল্পর বই’ ততরী
করদত পাদরা তযিাদি ততামার ছশব এবং জীবদির শবশভন্ন গুরুত্বপূণে মূহুদতে র স্মৃশত
ংরশক্ষত থাকদব।

আমাছক বা হছয়ধে তয একধেন আধম ধনছের ম
বসবাস করছ

পারছবা।

া ধকভাছব সম্ভব হছব?

তু শম যিি প্রাপ্তবয়স্ক (তবলীরভাগ তেদল প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ার বয় ১৮
বছর) দব, তিি আইিগতভাদব ততামাদক আর শলশু শদদব শবদবিিা
করা দব িা এবং তিি তু শম ক্ষম দ অিয কাদরা াাযয ছাো একা
শিদজর মত ববা করদত পারদব।
শিদজর আদয় শিদজর ক িরি বি করার ক্ষমতা অজেদির জিয উপযুি
প্রস্তুশত শিদত দ অবলযই ততামার দযাশগতা েরকার দব, যাদত তু শম
প্রাপ্তবয়স্ক মািু শদদব ক
২৪ এস ও এস শিদেন্প শভদদজ বাংাদেল

োশয়ত্ব পাি করদত ক্ষম ওয়ার উপদযাগী শদদব িীদর িীদর তবদে
উঠদত পাদরা। একারদণ তু শম যিি পশরবার তথদক েূদর ববা করদব
তিি ততামার যত্ন প্রোিকারী ততামার এই প্রস্তুশতদত দযাশগতা করদব।
বে দয় শিদজদক তযমি তেিদত িাও এবং মাদজ অংলগ্রদণর মািযদম
তকমি ভশবযত জীবি অশতবাশত করদত িাও, তার প্রস্তুশত শিদত যত্ন
প্রোিকারীদের

দযাশগতায়

প্রদয়াজিীয়

জ্ঞাি

ও

েক্ষতা

অজেি

করার

পশরকল্পিা ততরী করদত পারদব।
প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ার অদিক আদগ তথদকই ততামার এই পশরকল্পিা অিুযায়ী কাজ
শুরু করা উশিত, যাদত কদর ততামার বয়, ক্ষমতা এবং প্রদয়াজি অিুাদর
িাদপ িাদপ স্বাবম্বী ওয়ার শেদক এশগদয় যাওয়া ম্ভব য়।
এই পশরকল্পিা ততামাদক িাকরীজীবদি প্রস্তুত ওয়ার জিয প্রদয়াজিীয় শলক্ষা
ও প্রশলক্ষণ, স্বািযদবা ও অিযািয তবা, এবং একা থাকার জিয পযোপ্ত
অথেনিশতক দযাশগতা শিশশ্চত করদব।
যশে ততামার তকাি িরদণর লারীশরক প্রশতবন্ধকতা থাদক, তাদ ততামার
পযোপ্ত দযাশগতা পাওয়া উশিত যাদত তু শম মাদজর অিযািয প্রাপ্তবয়স্কদের
মত স্বাবম্বী দয় মাদজর শবশভন্ন কাদজ অংলগ্রি করদত পাদরা।

ততামার মা-বাবার াদথ ববা করা ম্ভব িা দ ২৫

অিযায় ৪

যধে ু ধম ধভনছেছল
একা োছকা
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যধে আধম ধনছের তেছলর বাইছর একা হই,
তক আমার তেিভা করছব?
যশে তু শম এমি তকাি তেদল অবিাি কদরা তযটি ততামার তেল িয় এবং
ততামার তেিাদলািার জিয ততামার মা-বাবা বা পশরবাদরর তকাি েয
তিাদি িা থাদক, তাদ তদেদলর রকার অবলযই অিয কাদরা দ্বারা
ততামার যদত্নর বযবিা শিশশ্চত করদব।
তদেদলর অিযািয শলশুদের মত ততামারও একই রকম ুরক্ষা ও দযাশগতা
পাওয়া উশিত, এবং তিািকার মািুদের উশিত ততামার মতামত, ংস্কৃ শত,
ভাা এবং ামাশজক ও জাশতগত ইশতাদক ম্মাি জািাদিা।

যশে তু শম শভিদেদল একা থাদকা ২৭

আধম ধক পধরবাছরর সাছে তযািাছযাি রািছ

পারছবা?

তু শম যার তত্ত্বাবিাদি থাকদব শতশি এবং রকার অবলযই ততামার তেদল
থাকা মা-বাবা ও পশরবাদরর াদথ তযাগাদযাদগর জিয ক দযাশগতা
করদব, এবং পশরবাদরর াদথ পুিরায় ববাদর বযবিা করা ম্ভব শকিা
বা তটি ততামার জিয উপকারী শকিা তা শবদবিিা কদর বযবিা গ্রণ
করদব।

আধম ধক আন্তেোধ ক সুরক্ষা তপছ

পাধর?

যশে ততামার তেদল যুদ্ধ বা শংতার মদতা শবপদের কারদণ ততামার
জীবদির ঝুুঁ শক ততরী য় এবং তেলতযাদগ বািয ও তাদ আন্তজোশতক
ুরক্ষা (তযটাদক অযাাইাম বা য়) িাইদত পাদরা। আন্তজোশতক ুরক্ষা
তপদত দ ততামাদক শবশভন্ন িরদণর িশথ প্রেলেি করদত দব এবং অদিক
ময় অদপক্ষা করদত দত পাদর।
ততামার

যত্ন

প্রোিকারী

এবং

তদেদলর

রকার

এই

কাদজ

ততামাদক

দযাশগতা করদব। শিজদেদল ততামার জীবদির ঝুুঁ শক বা শিরাপত্তাীিতা
থাকদ বা তিাদি ততামাদক তেিাদলািার মত প্রাপ্তবয়স্ক তকউ িা থাকদ
ততামাদক তেদল শফশরদয় তেয়া দব িা।

আমাছক ধক আটক করা হছব?
তু শম তকাি অপরাি িা করদ, শুিুমাে অিয তেদল িদ এদদছা বদ ততামাদক
আটক করা উশিত িয়। এমিশক, যশে শভিদেদল তকাি প্রাপ্তবয়স্ক বযশি
তজারপূবেক আইদির পশরপশি তকাি কাজ করদত ততামাদক বািয কদর তবুও
ততামাদক আটক করা উশিত িয়।
২৮ এস ও এস শিদেন্প শভদদজ বাংাদেল

অিযায় ৫

ত ামার তেছল
েরুরী পধরধিধ
সধৃ ষ্ট হছ ধক হছব?

২৯

েরুরী পধরধিধ

ধক?

জরুরী পশরশিশত  যুদ্ধ, বিযা, ভূ শমকম্প বা এিরদণর েুদযোগমূ।

েরুরী পধরধিধ ছ

আমার যত্ন

েনয আমার

পধরবাছরর সহছযাধি া েরকার হছ ধক হছব?
যশে ততামার তেদল তকাি জরুরী পশরশিশত ৃশি য়, ততামার এবং ততামার
পশরবাদরর িােয এবং শিশকৎা দযাশগতা পাওয়া উশিত, শকন্তু এদবর
াদথ অিযািয তমৌশক তবা তযমি, স্কু দ যাওয়া বা ততামার মািশক স্বািয
দযাশগতার জিয তকাি তপলাোদরর কাছ তথদক দযাশগতা পাওয়া উশিত।
ততামাদক ততামার পশরবাদরর কাছ তথদক শবশচ্ছন্ন করা উশিত িয় এবং জরুরী
পশরশিশতর কারদণ ততামাদক অিয তকাি তেদল পাঠাদিা উশিত িয় যশে িা
তিাদি শিরাপত্তার শবয় জশেত থাদক বা ততামার শবদল শিশকৎা ায়তা
েরকার য়। এব তক্ষদে, ততামার াদথ একজি শবশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ক থাকদত দব
এবং ততামাদক শফশরদয় আিার ুস্পি পশরকল্পিা থাকদত দব।

তসিাছন আমার পধরবাছরর তকউ না োকছ তক আমাছক
সাহাযয করছব?
যশে জরুরী পশরশিশতদত তু শম ম্পূণে একা দয় পদো, তাদ প্রাপ্তবয়স্ক
তকউ শযশি ততামাদক াাযয করদবি শতশি বেপ্রিম ততামার ম্পদকে
জািদবি এবং ততামার পশরিয় (ততামার িাম, তকাি জায়গা তথদক এদদছা
ইতযাশে) িশথবদ্ধ করদবি।
৩০ এস ও এস শিদেন্প শভদদজ বাংাদেল

তথয শশপবদ্ধ করার ফদ ততামার শক প্রদয়াজি, তই াদথ াদথ তু শম
এবং ততামার পশরবাদরর েযরা তকাথায় অবিাি করদছা, এবং য়ত
ততামাদক ততামার পশরবাদরর াদথ পুিরায় একশেত করদত াাযয করদব।
ততামাদক শবশ্বস্ত তকাি যত্ন প্রোিকারীর কাদছ শকছু শেি ববা করার জিয
পাঠাদিা দত পাদর, যতশেি িা ততামার মা-বাবা বা পশরবাদরর েযদের
পাওয়া যায়, বা যতশেি িা পযেন্ত ততামার প্রদয়াজদির গুরুত্ব শবদবিিায়
উপদযাগী একটি িতু ি পশরবার পাওয়া যায়।

ততামার তেদল জরুরী পশরশিশত ৃশি দ শক দব ৩১

৫০০ জেনর অিধক িশশু ও িকেশারেক ধন�বাদ যারা এই
বুকেলট �তরীেত অবদান েরেখেছন।
িশশুেদর িবক� পিরচয�া িবষয়ক িনেদ� িশকা
-এর মূল আইিন েলখািট জািতসংেঘর িডিজটাল
��াগাের পাওয়া যােব
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