
    
                         

                  

       

       

                      

                

    

  

                   

                

 

  

                    

          

    

                    

                    

                    

 

   

                   

                    

  

   

                    

   

   

                      

                 

    

    

   

   

    

  

  

বিবিন্ন হওয়ার উদ্বেগ কাটানর পরামর্শ 
বপতামাতা ও সন্তান, উভদ্বয়র জনয বিদায় জানান কঠিন হদ্বত পাদ্বর। সু্ক দ্বের প্রথম কদ্বয়কটি বদন নানান বিন্তা মদ্বন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। আপবন ও আপনার 

সন্তান উবেগ্ন, বিষণ্ণ, উদ্বেবজত বকিংিা বমশ্র আদ্বিগ অনু বপ্র-কক িা বকন্ডারগাটদ্বেদ্বনর প্রথম কদ্বয়কবদন আপনার ও আপনার সন্তানদ্বক ভি করদ্বত পাদ্বরন। শ 
সহায়তার জনয এখাদ্বন বকছু পরামর্শ প্রদান করা হদ্বো। 

 বাড়ি থেকে ড়বকেষ ড়েছু সকে ড়িকে আসুি 

আপনার সন্তাদ্বনর বর্ক্ষক আপনাদ্বক িাবি কথদ্বক একটি িস্তু সদ্বে আনদ্বত উৎসাবহত করদ্বত পাদ্বরন যা তাদ্বক র্ান্ত রাদ্বখ। একটি স্টাফ এবনদ্বমে, বপ্রয় 

পুতু ে, একটি কের্াে ব্লযািংদ্বকট, বকিংিা একটি ফযাদ্বমবে বপকিার আপনার সন্তানদ্বক সু্ক দ্বে থাকাকাদ্বে িাবি িা পবরিাদ্বরর কাছাকাবছ আদ্বছ, এমন অনভু ূ বত 

িজায় রাখদ্বত সহায়তা কদ্বর। 
 বাড়ির ড়িঠি 

আপনার সন্তাদ্বনর কাদ্বছ িাবি কথদ্বক একটি বিঠি বদন, যাদ্বত বেখদ্বিন, একটি সুন্দর বদন কাটাও। আবম 3:00টার সময় বফদ্বর আসদ্বিা কতামাদ্বক বনদ্বয় 

কযদ্বত।. আই োভ ইউ।" বর্ক্ষকদ্বদর জানান কয, কনাটটি আসন্তাদ্বনর িুক-িযাদ্বগ আদ্বছ, সন্তান যখন আপনার কথা স্মরণ করদ্বি, তখন বতবন কযদ্বনা কসটা 
পদ্বি কর্ানান। 
 ড়েছুক্ষণ অকেক্ষা 
আপবন িদ্বে যাদ্বিন িদ্বে সন্তান অবির হদ্বে বকছুক্ষণ অদ্বপক্ষা করুন। কস সু্ক দ্বে কী করদ্বি, সন্তানদ্বক িেনু , তাদ্বক ক্লাসরুম ঘুদ্বর কদখান, বর্ক্ষদ্বকর সাদ্বথ তাদ্বক 

আিার পবরবিত করুন এিিং তার বপ্রয় কখেনাটি কপদ্বত সহদ্বযাবগতা বদন। 
 গুড-বাই বলকে ভু লকবি িা 
বদনদ্বর্দ্বষ কক তাদ্বক বনদ্বয় কযদ্বত আসদ্বি, সন্তানদ্বক কসটা জাবনদ্বয় কদদ্বিন। কস যখন ককান কাদ্বজ মদ্বনাদ্বযাগ কদদ্বি, তখন িুবপ িুবপ ক্লাসরুম কথদ্বক কির 

হওয়ার িাইদ্বত আবেেন কদ্বর, িুমু বদদ্বয়, হাত কনদ্বি িা "বস ইউ কেটার" িদ্বে যাদ্বিন। গুে-িাই িদ্বে কগদ্বে আপবন কয আিার বফদ্বর আসদ্বিন, কসটাদ্বত 

আপনার সন্তানদ্বক আিা রাখদ্বত সাহাযয করদ্বি। আপবন তাদ্বক বমস করদ্বিন, কসটা জাবনদ্বয় আপবন স্নায়ুিাদ্বপ থাকা সন্তাদ্বনর অনভু ূ বতদ্বক র্ক্ত করদ্বত 

পারদ্বিন। 
 প্রােযড়িে রুটিি প্রড়েষ্ঠা েরুি 

নতু ন পবরদ্বিদ্বর্ কছাট কছদ্বেদ্বমদ্বয়র বনরাপদ ভািদ্বত সহায়তা বদদ্বত গুরুত্বপূণশ রুটিন কদ্বর হযাদ্বো এিিং গুেিাই িোর মাধ্যদ্বম এক প্রকাদ্বর কছদ্বেদ্বমদ্বয়দ্বক 

প্রবতবদন কছদ্বি যাওয়াদ্বত অভযস্ত হদ্বত সহায়তা করদ্বি। বদনটিদ্বত এরপর কী ঘটদ্বি, কছদ্বেদ্বমদ্বয়রা যখন কসটা জানদ্বি, তখন তাদ্বদর উবেগ্ন হওয়ার 

সম্ভািনা কম হয়। 
 থেলার সমে থবর েরুি 

অনয কছদ্বেদ্বমদ্বয়দ্বদর সাদ্বথ কখেদ্বে আপনার সন্তান ভাগাভাবগ করা ও পাোক্রম অনু শসরণ করা বর্খদ্বি। বনয়বমত কখোধ্ুোর বদদ্বন পাদ্বক িা পাবরিাবরক 

জমাদ্বয়দ্বত কখোধ্ুো হদ্বত পাদ্বর। 
 প্ররড়েড়িি এেসাকে ড়েছু েিুি! 

আপবন িদ্বে কগদ্বেও আপবন আিার বফদ্বর আসদ্বিন, কসটা িু ুঝাদ্বত সহায়তার জনয বিদ্বিদ বিষদ্বয় একটি িই সন্তানদ্বক সাদ্বথ বনদ্বয় পাঠ করুন। বনদ্বি বকছ 

পরামমশ কদওয়া হদ্বো কযখান কথদ্বক আপবন কিদ্বছ বনদ্বত পাদ্বরন। আরও িইদ্বয়র সুপাবরদ্বর্র জনয িানীয় োইদ্বেবর পবরদর্শন করুন িা 
আপনার সন্তাদ্বনর বর্ক্ষদ্বকর কাদ্বছ িেুন। 

You Go Away by Dorothy Corey 
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