• জে�র পর �থম বছের �� সমেয়র জনয্ ঘুমােনার সময়
এবং রােত ঘুেমােত যাওয়ার সময় একিট পয্ািসফায়ার
বা চু িষ িদন। �নয্পানকারী িশশেদর জনয্, সাফেলয্র
সােথ �নয্পােন সাহােযয্র জনয্ এক মাস বয়স হওয়ার
পর পয্ািসফায়ার িদন।

িনউ ইয়কর্ ে�ট
বা�া এবং পিরবার পিরেষবার অিফস
(Ofﬁce of Children & Family Services)
800-345-KIDS (5437)
ocfs.ny.gov

• বািড়র মেধয্ বা বা�ার আেশপােশ েকউ ধূমপান করেছন
না এই িবষয়িট সুিনি�ত করন।
• েয সম� পণয্গিল দািব কের েয বা�ােক “িনরাপদ”
অব�ােন রাখুন েসগিল—এিড়েয় চলুন| এগিলর মেধয্
েবিশরভাগগিলই িনরাপত্তার ে�ে� পরীি�ত নয়,
কেয়কিট �িতর ঝুঁ িক বৃি�ও করেত পাের।
• বা�া েজেগ থাকার সময় পযর্েব�েণর মেধয্ “েপেটর
ওপর ভর কের েখলেত বা টািম টাইম” করান। এিট
বা�ার েপশীর বৃি�েত সাহাযয্ কের এবং মাথার ওপর
�য্াট �ট হওয়ার স�াবনা কম হয়।
• যাঁরা বা�ার যত্ন তাঁেদর সবাইেক এই িনরাপেদ ঘুমােনার
তথয্িট জানান।

িশশ পিরচযর্ া স�িকর্ত অিভেযােগর জনয্,
কল করন 1-800-732-5207
িনউ ইয়কর্ িসিটেত
কল করন 311 বা 1-800-732-5207
িনউ ইয়কর্ ে�ট
�া�য্ িবভাগ (Department of Health)
health.ny.gov
ে�ািয়ং আপ েহলিদ হটলাইন
800-522-5006
ি�েভি�ভ ইনফেমর্শন িরেসাসর্ েস�ার
ইনফেমর্শন লাইন (Preventive Information
Resource Center, PIRC) এবং েপের� েহ�লাইন
800-342-PIRC (7472)

ocfs.ny.gov
“...আমােদর বা�ােদর, পিরবােরর,
এবং কিমউিনিটর িনরাপত্তা, �ািয়� এবং সু�াে�য্র
উ�িতেত”...
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বা�ার েজেগ থাকার সময় এবং যখন েস ঘুমােনার
জনয্ ��ত তখন তার আপনােক �েয়াজন।

ঘুম� বা�ােদর িনরাপদ রাখার বয্াপাের
আরও তেথয্র জনয্ েযাগােযাগ, করন:

ঘুম� বা�ােদর
িনরাপদ রাখা

বা�ােদর সুরি�ত রাখার জনয্ আপিন
অনয্ানয্ েয কাজগিল করেত পােরন:

♦ একজন �া�বয়ে�র সােথ থাকেল িযিন:
খুবই �া�
এমন ওষুধ খাে�ন যার কারেণ ঘুম পাে�
মদ খাে�ন বা মাদক বয্বহার করেছন
ওজন খুব েবিশ

♦ েপেটর ওপর বা পাশ িফের শেল
♦ বািলশ, ওয়াটারেবড, এয়ার ময্াে�স, িবন বয্াগ বা অনয্ েকানও হা�া পৃে�র ওপর থাকেল
♦ একিট গিদ েদওয়া েচয়ার বা ির�াইনার বা একিট কাউেচর ওপর (একিট বা�ার মাথা আটেক েযেত পাের) থাকেল
♦ �য্াে�ট সহ থাকেল (এিটর পিরবেতর্ হা�া ওজেনর ঘুমােনার েপাশাক বয্বহার করন, েযমন ওয়ান-িপস ি�পার)
♦ অনয্ িশশ বা বা�ার সােথ থাকেল

এইভােব ঘুমােনার সময় বা�া িনরাপদ নয়:

♦ এমন ঘের থােক হা�া ওজেনর ঘুমােনার েপাশাক সহ যা হা�া েপাশাক পরা
�া�বয়ে�র জনয্ আরামদায়াক তাপমা�া।

♦ েকানও নরম িজিনস ছাড়া থােক (েযমন বািলশ, কমেফাটর্ার, বা�ার পয্াড, বা
�াফড েখলনা) �াফড)

♦ টাইট-িফিটং িশট সহ একিট ময্াে�েসর ওপর থােক

♦ একিট িনরাপত্তা-অনুেমািদত ি�েব একা, থােক �য্াটগিল 2 ⅜
ইি� বা তার েচেয় কম দূরে�র হওয়া উিচত।

♦ িপেঠর ওপর ভর কের থােক

এইভােব ঘুেমােনার সময় বা�া সবেচেয় েবিশ িনরাপদ:

�থেম, আপনােক আপনার ঘের আপনার িবছানার পােস বা�ার ি�ব বা িশশর
িবছানা রাখার কথা ভাবেত হেব। আপনার বা�ার পােশ ঘুেমােল যত্ন েনওয়া সহজ
হেয় যায় এবং �নয্পান করােনা আরও েবিশ সুিবধাজনক হেত পাের।

�িত বছর িনউ ইয়কর্ ে�েট, অসুরি�ত পিরেবেশ ঘুমােনার সময় িকছু বা�া মারা
যায়। আপনার বা�ােক �েতয্কবার ঘুম পাড়ােনার সময় আপিন কেয়কিট সহজ
বয্ব�া �হণ করার মাধয্েম এই িবপদিট কমােত পােরন।

একজন পিরচযর্া �দানকারী িহসােব, আপিন জােনন েয আপনার বা�ােক িনরাপদ রাখা খুব গর�পূণ।
র্ আপনার বা�া েজেগ থাকার সময় এবং
যখন েস ঘুমােনার জনয্ ��ত তখন তার আপনােক �েয়াজন।

ঘুম� বা�ােদর িনরাপদ রাখা

এই পিরি�িতগিল বা�ার জনয্ িবপ�নক হেত পাের। বা�ার দম ব� হেত পাের, বা অিতির� গরম লাগেত পাের বা পেড় েযেত পাের
এবং গরতর আঘাত লাগেত পাের।
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