হ্যামিলটন কমিউমনটি মলগ্যাল মিমনককর 'মনকদে মিত স্বমনর্ে র সহ্ায়তা ODSP
্রমিয়া' এর অংি মহ্কসকে েযেহ্াকরর উকেকিয এেং "সসািযাল সেমনমিটস
ট্রাইেযযনাকলর জনয প্রস্তুমত" মর্মিওটির সাকে একসাকে এই পযমিকাটি ততমর।
"সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাকলর জনয প্রস্তুমত" মর্মিওটি
www.hamiltonjustice.ca-এ পাওয়া যায় ("Our Legal Services",
তারপর "অন্টামরও মিসযামেমলটি সাকপাটে সপ্রাগ্রাি" এ যান ো হ্যামিলটন
কমিউমনটি মলগ্যাল মিমনক-এ সযাগ্াকযাগ্ করুন ই পযমিকাটি অনযানয
র্াষায়ও পাওয়া যায়। এসে র্াষার একটি তামলকার জনয

অনযগ্রহ্

আপনার
ODSP
শুনামনর জনয

ককর হ্যামিলটন কমিউমনটি মলগ্যাল মিমনক-এ সযাগ্াকযাগ্ করুন।

যা যা প্রতযািা করকত
যা মনকয় কো েলা হ্কে
প্রকাশনায় :

100 Rue Main Est, Bureau 203
Hamilton, ON L8N 3W4

টেলিফ ান: 905-527-4572

যাক্স: 905-523-7282

www.hamiltonjustice.ca
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আপনার মামিার উপস্থাপন

মেষয়েস্তু
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কাছ সেকক শুনকত িাইকেন। আপনাকক সতয েলার জনয একটি অঙ্গীকার করকত েলা

পেে 1 আপনার শুনামনর জনয
প্রস্তুমত

হ্কে।
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(ো আপমন সারসংকক্ষপ উপিাপন না

করকত িাইকল), তখন DAU (ODSP) এর

প্রমতমনমিও (উপমিত োককল) িািালটি সংমক্ষপ্ত আকাকর উপিাপকনর সযকযাগ্ পাকেন এেং
করকেন।
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শুনালনর িময়
চিমান

আপীি টনাটিশ লিিফে দালিি করা হফয়ফে?
আপমন আপীল দাকয়র করার 30 মদকনর মনমদে ষ্ট সিয়সীিা মিস করকল
SBT আপনার িািলার শুনামন নাও করকত পাকর, মকন্তু আপমন যমদ
যযমক্তসঙ্গত কারণ উপিাপন করকত পাকরন তকে তারা আপনার

পেে 1 আপনার শুনামনর প্রস্তুমত
আমাফক কী প্রমাণ করফত হফি? আপনাকক প্রিাণ করকত হ্কে সয পমরিালককর মসদ্ধাকন্তর
মদন (আপনার ODSP-এর সযমেিা প্রতযাখান হ্ওয়ার প্রাপ্ত প্রেি মিঠির তামরখ) আপমন
একজন "প্রমতেন্ধী েযমক্ত" মছকলন। ODSP সেকক আমেেক সযমেিা পাওয়ার জনয আপনাকক
ODSP প্রদত্ত সংজ্ঞানযযায়ী "প্রমতেন্ধী েযমক্ত" হ্কত হ্কে। অেোৎ, একজন অনযকিামদত

িময়িীমা িৃলদ্ধ করকত পাকরন। আপমন SBT সক আপনার িািলার

সপিাজীেী েযমক্তকক উদাহ্রণস্বরূপ একজন মিমকৎসক মনম্নমলমখত মেষয়গুকলা মনমিত
করকত হ্কে সয:

শুনামন করকত েলকছন,আপমন লিিফে আপীফির আফিদন কফরও SBT



সেমি সিয় িায়ী হ্কে, এেং

সক আপনার িািলার শুনামন করকত েলকছন (আপনার অর্যন্তরীণ
মরমর্উকয়র মসদ্ধান্ত সম্পমকে ত মিঠিকত উকেমখত 30 মদকনর সিয়সীিা

আপনার িারীমরক ো িানমসক স্বািয সম্পমকে ত সিসযা রকয়কছ যা এক েছর ো তার



আপনার স্বািযগ্ত সিসযা আপনার কাজ, মনকজর সদখাকিানা, অেো োমে ো
কমিউমনটিকত তদনমিন কিেকাে করার সক্ষিতাকক সীিােদ্ধ ককর মদকয়কছ।

অমতিান্ত হ্ওয়ার পর)।
SBT সদসযকক েলযন সয "অলনিার্য কারণিশতঃ" আপমন মনমদে ষ্ট
সিয়সীিার িকিয আপনার আপীল আকেদন করকত পাকরনমন, সযিন:
 আপমন মসদ্ধান্ত সম্পমকে ত মিঠিটি পানমন। ো আপমন মসদ্ধান্ত
সম্পমকে ত মিঠিটি সপকয়কছন মকন্তু তা সদমরকত সপ ৌঁকছকছ।
 আপমন মসদ্ধান্তটি সপকয়কছন, মকন্তু আপমন র্াষাগ্ত সিসযার সম্মযখীন
হ্ন যার িকিয রকয়কছ পঠন (স্বাক্ষরতা) সংিান্ত সিসযা, আপীকলর
প্রমিয়া সোঝার সিসযা মছল ।
 আপমন আপনার প্রমতেন্ধীত্বজমনত কারকণ সিসযার সম্মযখীন
হ্কয়কলন। আপমন মহ্উিযান রাইটস সকাি-এর অিীকন প্রমতেন্ধীকদর
জনয সযমেিা-সম্বমলত েযেিা িাইকেন।
 েযমক্তগ্ত জরুমর প্রকয়াজন ো সহ্ানযর্ূমতর কারকণ।

আইকন আরও েলা আকছ আপনার স্বাস্থযগত িমিযা উফেিফর্াগয হফত হফি এিং
আপনার িেমতা উফেিফর্াগয হাফর কলমফয় লদফত হফি।
সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাল (SBT) আপনার মিমকৎসা মেষয়ক প্রিাণামদ এেং
সাকক্ষযর উপর মর্মত্ত ককর মসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করকে সয আপমন আপনার িািলা প্রিাণ
করকত সপকরকছন মকনা (অেোৎ, আপনার েলা গ্ল্প)।
গুরুত্বপূণয: িম্ভিত SBT-এর প্রমাণ দালিি িম্পফকয, এিং আপনার শুনালনর জনয
িােী প্রদান িম্পলকযত আগাম লিজ্ঞলি িংক্রান্ত কফ ার লনয়ম রফয়ফে। টিিকি
লনয়মকানুন িম্পফকয পরামফশয র জনয অনুগ্রহ কফর আপনার স্থানীয় কলমউলনটির
আইন িংক্রান্ত (লিগযাি) লিলনফকর িাফে টর্াগাফর্াগ করুন।
লকেু লিেয় লিফি রািুন


শুনামনর সিয় আপনার সনাট পকে সিানাকনার েযাপাকর আিা করকেন না।



এটি
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আংমিকককোপকেকনর িত।

সৎ োকুন এেং আপনার স্বািয সম্পমকে ত সিসযাগুকলার মেিামরত মেেরণ মদন।


সিয়সীিা েমিেত করা হ্কে মকনা SBT সদসয সস সম্পককে মসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করকেন।
প্রদান করা হ্কল, আপমন শুনামনর িযল পকেে অগ্রসর হ্কত পারকেন। .

আংমিক উপিাপনা ও

মকছয সগ্াপন রাখকেন না আোর োমেকয়ও েলকেন না।

আপনার

িাক্তার(রা) আপনার


ODSP-এর আকেদনপত্র ও িরকি যা উকেখ ককরকছন তাই েলযন।
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সসেন করমছকলন? (আপমন িাইকল
েতে িাকন কী কী ওষযি গ্রহ্ণ
করকছন এেং েযেিাপত্র অনযযায়ী
মনয়মিতর্াকে সয সকল ওষযি
গ্রহ্ণ করকছন 2 েছকরর
ঔষিপকত্রর তামলকার একটি
মপ্রন্টআউট আপনার িাকিেমস সেকক
সদখাকনার জনয মনকয় আসকত

মফন রািফিন:
সযই সিয় আপনার ODSP প্রতযাখানকরা হ্য়
আপনাকক সসই সিকয়র অেিা সম্পককে েলকত হ্কে;
এটি পলরচািফকর লিদ্ধাফন্তর তালরি:
____________________________________
(আপনার মফন রািফত িাহার্য করার জনয

তালরিটি এিাফন লিফি রািুন)
আপনার অেিা

পাকরন।)

আপনার কলমউলনটি, কমযস্থি



অংিগ্রহ্ণ করায় এেং িযলিগত টিিায় কীভাফি
প্রভাি ট ফি টিই লিেফয় আফিাকপাত করুন।

আপলন র্িন লিফি রািফেন তিন
লনফচর লিেয়গুফিা িম্পফকয ভািুন:

আপমন ওষযি সনওয়া েন্ধ করকল,
তার কারণ সদসযকক েলযন (সযিন,
ওষযকির খারাপ পার্শ্ে-প্রমতমিয়া
সেকক োককল, ইতযামদ।)



আপমন সকান মিমকৎসককক
সদমখকয়কছন? সকান মেকিষজ্ঞ
সদমখকয়কছন? আপমন কতোর
তাকদর সদমখকয়কছন? আপনাকক অনয
মেকিষকজ্ঞর কাকছ পাঠাকনা হ্কে
মক?



কী কী উপসগ্ে মছল?



সসগুকলা কখন শুরু হ্কয়মছল?



এগুকলা আপনার কতোর হ্কয়মছল?



এগুকলা কতটা খারাপ মছল?



এগুকলা কতক্ষণ িায়ী হ্কতা?



আপনার মক এখনও এগুকলা আকছ?

কাছাকামছ সিকয় আপনার সেকিকয়



গুকলার জনয আপমন মক হ্াসপাতাল
ো জরুমর মের্াকগ্ মগ্কয়মছকলন?

খারাপ মদন সম্পককে েণেনা করুন





 পমরিালককর মসদ্ধান্ত প্রদাকনর তামরকখর

আপমন মক সকান সহ্ায়তািূলক
যন্ত্র েযেহ্ার ককরকছন
(উদাহ্রণস্বরূপ, একটি লাঠি, েযাক
সাকপাটে, োেটকে সরমলং, ইতযামদ)
আপনার িাক্তার মক এ েযাপাকর
পরািিে মদকয়মছকলন?

 আপনার িারীমরক সযিতা 1 সেকক 10

এর একটি সেকলর সযককাকনা সংখযা
মদকয় আপনার িারীরীক সযিতা
মনিোরণ

করুন সযখাকন 1 খযে

র্াকলা োকা এেং 10 সেকিকয় খারাপ
অেিা মনকদে ি ককর

পলরলচলত
শুনামনর শুরুকতই SBT সদসয মনকজর পমরিয় সদকেন এেং শুনামনকত উপমিত
সককলর নাি জানকত িাইকেন। SBT সদসয মকর্াকে শুনামন অনযমিত হ্কে মেষয়টি
সংমক্ষপ্তর্াকে েযাখযা করকেন। SBT সদসয িাককর ঠিকানা মনমিত করকেন সযখাকন
তাৌঁরা আপনার আপীকলর মসদ্ধান্তটি পাঠাকেন।
এরপর, SBT সদসয আপনাকক SBT-এর র্য মিকা এেং এটি সয ODSP সেকক আলাদা সস
সম্পককে একটি সংমক্ষপ্ত েণেনা সদকেন।

সয তাকদর কাকছ রকয়কছ সস মেষয়টি SBT সদসয মনমিত করকেন।

প্রােলমক লিেয়ািিী
তারপর, SBT সদসয আপনার িািলার শুনামনর পযকেে "প্রােলমক লিেয়গুফিা" মনকয়
কাজ করকেন।

প্রােমিক মেষয়ােলীর িকিয রকয়কছ িযলতমের আকেদন, নতয ন

প্রিাণামদ, মেলকম্ব আমপল সনাটিি দাকয়র করা অেো মিমকৎসা সম্পমকে ত প্রিাণামদ
সম্পককে ODSP-এর আপমত্ত।

মুিতলির আফিদন
অমিকাংি িযলতমের আকেদন শুনামনর তামরকখর পযকেেই করা সযকত পাকর।
(িযলতমের আকেদন মেষকয় আরও পরািকিের প্রকয়াজন হ্কল আিকদর কাযোলকয়
সযাগ্াকযাগ্ করুন)।

শুনামনর মদন আপনার উপমিত না োকার যকেষ্ট যযমক্তসঙ্গত

কারণ োককল, আপমন িযলতমের জনয আকেদন করকত পারকেন। মনমদে ষ্ট মকছয
পমরমিমতকত িযলতমে সঘাষণা করা হ্য়। আইমন সহ্ায়তা প্রামপ্তকত মেলম্ব, ো
মিমকৎসা মেষয়ক আরও নমেপত্র সংগ্রকহ্র জনয শুনামন পযনঃতিমসমলকরণ করা
হ্কে না। িযলতমের আকেদন প্রতযাখযান করা হ্কল শুনামন অেযাহ্ত োককে।

নতু ন আিামত?
আপনার এিন সকাকনা লচলকৎিা লিেয়ক নলেপত্র োককল যা আপমন শুনামনর 30
মদন পূকেে দামখল করকত পাকরনমন, আপনাকক সসসে নমেপত্র জিা সদওয়ার পযকেে
আইমন পরািিে মনকত হ্কে।

আপনাকক এই পরািিে সদওয়া হ্কয় োককল

ট্রাইেযযনাল-এর জনয এেং যমদ DAU/ODSP উপমিত োকক তাকদর জনয
অমতমরক্ত দযইটি কমপ সাকে আনকত হ্কে।

পমরিালককর মসদ্ধান্ত প্রদাকনর
তামরকখ আপমন কী কী ওষযিপত্র

SBT এেং ODSP সত পাঠাকনা সকল নমেপত্র

নমেপকত্রর

এরপর সদসয মসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করকেন সয

তাৌঁরা অমতমরক্ত মিমকৎসা মেষয়ক নমেপত্র গ্রহ্ণ করকেন মকনা। আপমন সকন
4

মিমকৎসা মেষয়ক নমেপত্র আকগ্ সংগ্রহ্ করকত পাকরনমন তা েযাখা করুন।
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শুনালনর িময়

প্রশ্ন এিং উদাহরণ

আপনার কাফে র্া গুরুত্বপূনয তা লচলিত কফর রািার জনয টচকিক্সগুফিা িযিহার

শুনালনর কে

করফত পাফরন এিং আপনার লচরকুে টিিার জনয িযিহার করুন।

সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাল (SBT) এর শুনামন আপনার শুনামনর সনাটিকি
উকেমখত ককক্ষ অনযমিত হ্য়।
তার িারমদকক েকস।

যা আপনার িািলা সক্ষকত্র গুরুত্বপূণে হ্কত পাকর।

শুনামনর ককক্ষ একটি সটমেল রকয়কছ এেং সোই

শুনামনর কক্ষটি ঠিক আদালকতর িত আনযিামনক নয়।

এটি একটি অমিকসর সোিে রুকির িত সদখকত। শুনামন সগ্াপনীয় মেষয়।

যমদ

একজন সদার্াষী উপমিত োককন তকে তাকক শুনামনকত েলা সকল তেয

আপনার ডািার কতযৃ ক র্াচাই করা শারীলরক অিস্থার টপ্রলেত আপনার অিস্থার
উপর আফিাকপাত করার কো মফন রািুন , টকননা টিাশযাি টিলনল েি
ট্রাইিুযনাি টকিি টিিি অিস্থার প্রভািিমূহ লিফিচনা করফি।

সগ্াপনীয় ও েযমক্তগ্ত রাখকত হ্কে।

িযাো িংক্রান্ত – আপনার িমিযাগুফিার মফযয

টদাভােী

হফি, িদিযফক টি িম্পফকয লকেু লিস্তালরত তেয লদন উদাহরণস্বরূপ:

SBT-এর সািকন শুনামন ইংকরমজ এেং িরামস র্াষায় করা হ্য়। আপমন ইংকরমজ

ð

ো িরামস সকানটিই না েযঝকল, আপনার জনয অেিযই একজন সদার্াষীর েকিােি
করা হ্কে।

জনয

ð

এটা কতটয কু খারাপ? েযাোর িরন েণেনা করুন (উদাহ্রণস্বরূপ সেকল 1 সেকক 10
এর সেকল, তীব্র, মিমলক সদওয়া েযাো, জ্বালা....)

অনযকরািকরা উমিৎ, তাহ্কল SBT আপনার জনয সদার্াষী পমরকষোর েযেিা করকে।

কী ঘফে

আপনার েযাো ঠিক সকাোয়? আপনার িাো সেকক শুরু করুন এেং পা পযেন্ত
েলযন।

আপমন যখন আপনার আপীল দাকয়র করকেন তখন আপমন সয

র্াষায় কো েকলন সসই র্াষার একজন সদার্াষী েকিােি করার

িযাো একটি িমিযা

ð

এটি মক একই রকি? আপমন কত ঘনঘন েযো অনযর্ে ককরন?

ð

এটা িাকঝ িাকঝ খযে খারাপ হ্য় মক? কখন?

আপনাকক আপনার অসযিতার কারকণ সৃষ্ট সিসযাগুকলা েযাখযা করকত েলকে।

ð

েযাোর কারকণ আপমন রাকত ঘযি সেকক সজকগ্ উকঠন মক?

আপনার ODSP সযমেিা প্রতযাখান ককর ট্রাইেযযনাল (SBT) তার মসদ্ধান্ত পমরেতে ন

ð

েযাোর কারকণ আপনাকক মক কখকনা

ð

আপনার েযাো মক মদন মদন োেকছ না কিকছ?

ð

েযাোর কারকণ আপনার সীিােদ্ধতা কী কী?

ð

আেহ্াওয়াআপনার েযাোর উপর প্রর্াে সিকল মক?

আপনার মিমকৎসক সযসে িারীমরক সিসযার কো গুরুত্ব মদকয় েকলকছন আপমন
সসই মেষকয় কো েলকেন এেং আপনাকক সসই মেষকয় প্রশ্ন করা হ্কে। প্রশ্নগুকলা

করকত সক্ষি। ট্রাইেযযনালকক সয প্রশ্নটিরর উত্তর মদকত হ্কে সসটা হ্ল: িন্ত্রণালয়
সযই তামরকখ "না" েকলমছল সসই তামরকখ এই েযমক্ত ODSP-এর জনয সযাগ্য মছল
মক।
সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাকলর সদসয কতৃে ক প্রশ্নগুকলা মজজ্ঞাসা করা হ্য় মযমন
মসদ্ধান্ত সনকেন আপমন ODSP সযমেিা পাওয়ার আইনগ্ত িতে পূরণ ককরকছন মকনা

ঘুম িংক্রান্ত

সযকক্ষকত্র িন্ত্রণালয় েকলকছ আপমন এর সযাগ্য নন। আপনাকক প্রিাণ করকত হ্কে

 আপনার ঘযি সকিন হ্য়?

না সয আপমন একদিই মকছয করকত পারকতন না। এই আইমন পরীক্ষা "গুরুত্ত্বপযণে"
মকন্তু "গুরুতর" নয়।

ট্রাইেযযনাল সদসয তদনমিন কিেকাকে আপনার সিসযার

কো শুনকত িান: িযলিগত টিিা, কলমউলনটিও কময ফেফত্র অংশগ্রহণ।
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মেছানায় / ঘকর োককত হ্য়?

 আপমন ঘযি সেকক সজকগ্ ওঠার আগ্ পযেন্ত কতক্ষণ ঘযিান?
 আপমন রাকত কয়োর ঘযি সেকক সজকগ্ উকঠন?
5

প্রশ্ন এিং উদাহরণ চিমান
চিাফ রা িংক্রান্ত

আপনার চিাফ রায় টকান িমিযা হফি

িণয না করুন:

 শুনামনর সনাটিি
 আপনার শুনামনর পূকেে সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাল (SBT) এেং ODSP-এর
মিসযামেমলটি এযািজযকযািন ইউমনট-এ (িাকঝ িাকঝ DAU নাকিও পমরমিত)
দামখলকৃ ত মিমকৎসা মেষয়ক সকল নমেপত্র, মরকপাটে এেং লযাে মরকপাটে।

 হ্াৌঁটা (কত দূর? তারপর কী হ্য়?)

আপনার

েযেিাপকত্রর মপ্রন্টআউট এেং সোতকল র্রা আপনার েতে িান ঔষিপত্র মনকয়

 দাৌঁমেকনা (কতক্ষণ? তারপর কী হ্য়?)

আসকেন।

 েসা (কতক্ষণ? তারপর কী হ্য়?)

 অন্টামরও মিসযামেমলটি সাকপাটে সপ্রাগ্রাি-এর পমরিালককর দামখলকৃ ত কাগ্জপত্র।

 েসা সেকক উঠকল, অেো েসকল (কী হ্য়?)
 নীকির মদকক সঝাৌঁকা (কত দূর? তারপর কী হ্য়?)
 মসমৌঁ ে মদকয় উপকর ওঠা ো নীকি নািা (কতগুকলা িাপ? কী হ্য়?)
 িাোর উপকর ো সািকনর মদকক হ্াত প্রসামরত করা

িযলিগত টিিা িংক্রান্ত

গৃহস্থালির কাজ িংক্রান্ত

আপনার িযলিগত টিিা লনফয়

আপনার ঘফরর কাজকময করফত

িমিযা োকফি িণয না করুন:

িমিযা হফি িণয না করুন

 সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাল সদসযকক আপমন যা েলকেন েকল িকন রাখকত
িান সস মেষয়গুকলার মলমপেদ্ধ কাগ্জ।
আপনার আপীল

সদমরকত দামখল করা হ্কয় োককল, আপমন আপনার আপীল

সিয়িত কেন করকত পাকরনমন তা েযাখযাকারী সযককাকনা সহ্ায়ক প্রিাণ (আরও

তকেযর জনয অনযগ্রহ্ ককর 13 নম্বর পৃিার "প্রােমিক মেষয়ােলী" অনযকেদ সদখযন)
মনকয় আসকেন।

টিিাফন কারাোকফিন?
 এছাোও ODSP-এর মিসযামেমলটি অযািজযকযািন ইউমনট আপমন সয ODSP সযমেিার
জনয সযাগ্য নন সস সম্পককে যযমক্ততকে উপিাপন করার জনয আপনার শুনামনকত

 খাওয়া

 ঘরোমে পমরোর করা

 পমরষ্কার-পমরেন্নতা এেং

(োলাোসন সিায়া, র্যামকউি

টয়কলট েযেহ্ার করা (িয ল

করা, সিকঝ ঘষা িাজা, পায়খানা

আৌঁিোকনা, দাৌঁত ব্রাি করা, হ্াত

পমরষ্কার, সিাছা, মেছানা ঠিক

সিায়া, ইতযামদ)


শুনালনর িময় আমাফক কী কী িাফে লনফয় আিফত হফি?

করা, ইতযামদ।)

সপািাক পমরিান করা

 কাপে সিায়া

 সগ্াসল করা এেং স্নান করা

 খাোর ততমর করা

 রান্না

কাউকক পাঠাকত পাকরন।
 সদসয আপনাকক সািারণত আপনার তনমতক সিেেকনর জনয পমরোকরর একজন
সদসয, েন্ধয অেো সহ্ায়তাকারী েযমক্তকক মনকয় সযকত সদকেন।

SBT সদসয

শুনামনর পযকরা সিয়জযকে একজন েন্ধয অেো আত্মীয়কক আপনার সাকে োককত
মদকল, সসই েযমক্ত SBT-এর মনকট মকছয েলকত ো সকাকনা প্রিাণ উপিাপন করকত
পারকেন না আপলন কাউফক লদফয় প্রমাণ উপস্থাপন করাফত চাইফি, িা কাউফক
িােী িানাফত চাইফি, আপনাকক SBT-এর মনয়ি অনযসরণ করকত হ্কে (এই
মনকদে মিকার 3 নম্বর পৃিা সদখযন এেং মলগ্যাল মিমনককর সাকে সযাগ্াকযাগ্ করুন)।
প্রিাণ উপিাপকনর সিয় না হ্ওয়া পযেন্ত আপনার সাক্ষীকক শুনামন ককক্ষর োইকর
অকপক্ষা করকত হ্কে।
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পিয 2
আপনার শুনালনফত র্াওয়া

িন্তান-িন্তলত িংক্রান্ত

– আপনার িন্তান োকফি িণয না করুন:

 তাকদর সদখাকিানা করার জনয আপনার সহ্ায়তার প্রকয়াজন হ্য় মক?

শুনালনর তালরি

 তাকদরকক েয কল মদকয় আসা এেং েয ল সেকক মনকয় আসা

আপনার শুনামনকত যাওয়া গুরুত্বপূণে। শুনামনর তামরখ ও সিয় আপনারকাকছ
িাকক পাঠাকনা সনাটিকি রকয়কছ।

আপমন শুনামনকত না সগ্কল, শুনামন তার

পূেেমনিোমরত পমরকল্পনা অনযযায়ী এমগ্কয় যাকে এেং আপমন আপনার িািলা
উপিাপন করার (আপনার গ্ল্প েলার) সযকযাগ্ পাকেন না।

আপমন উপমিত

হ্কত েযেে হ্কল এেং যযমক্তসঙ্গত সকাকনা কারণ না োককল, আপমন আপীকল
সহ্কর সযকত পাকরন, এেং আপমন সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাল (SBT)-এ 2
েছকরর িকিয আপীল আকেদন করকত পারকেন না।

মেকিষ পমরমিমতকত,

 আপমন মক তাকদর োমেরকাজ, ইতযামদকত সাহ্াযয করকত পাকরন?

অনযানয

করা (মলখকত, সছাটখাকটা েস্তু

আপমন আপনার শুনামন মেলমম্বত/িমগ্ত/িযলতমে করার জনয আকেদন করকত
পাকরন। আপনার শুনামনর মদন, আপনাকক একটয আকগ্ আসকত হ্কে। SBT

 গ্ামে িালাকনা ো গ্ণপমরেহ্ন

আপমন সদমর করকল, SBT আপনার আপীল োমতল ককর মদকত পাকর। আপনাকক
অিশযই সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাল (SBT)-এ স্বিরীকর উপমিত হ্কয়
শুনামনকত অংিগ্রহ্ণ করকত হ্কে।

গুরুত্বপূণয

 শ্রেণিক্ত

তয লকত, ইতযামদ)
 মজমনসপত্র েহ্ন

সদকসযর আপনার নাি িাকা পযেন্ত অকপক্ষা করার জনয প্রস্তুত োকুন।

 দৃমষ্ট

আপনার হ্াত ো আঙ্গযল েযেহ্ার

 কো েলা
 স্মৃমতিমক্ত
 একাগ্রতা ও িকনাকযাগ্

েযেহ্ার করা

উপলমি/ েযঝকত পারা

 সঠলা সদওয়া / টানা (উদাহ্রণস্বরূপ
সগ্রাসামর কাটে)

 সিসযা সিািান

 সকনাকাটার জনয োইকর যাওয়া

 িানমসক িাপ সািলাকনা

 েযমক্তগ্ত অেে তদারক করা

 র্ারসািয, িাো সঘারা

আপনার সদমর হ্কল ো মেকিষ সকান কারকণ শুনামনকত অংি মনকত না পারকল,
আপনাকক অিশযই অনমতমেলকম্ব SBT-সক সটমলকিান করকত হ্কে। তারা হ্য়ত
আপনার জনয অনয েকিােি করকত পাকর।

সসািযাল সেমনমিটস ট্রাইেযযনাকলর

মেনা িূকলয সটমলকিান করার নম্বর:

 দযঃকখর অনযর্ূমত (আপমন মক প্রায়ই কাৌঁকদন?)

1-888-256-6758

 িানমসক িাপ / মেষণ্ণতা সম্পমকে ত অনযর্ূমত

িময়

 মেষণ্ণ সিজাজ

শুনামনর জনয 1 সেকক 1.5 ঘন্টা সিয় মনিোমরত, মকছয মকছয সক্ষকত্র তা আরও
দীঘে হ্কত পাকর।

লদ্ধিৃলিক / মানলিক স্বাস্থয িংক্রান্ত – আপনার মানলিক িমিযা
োকফি িণয না করুন:

এটি 30 সেকক 45 মিমনকটরও হ্কত পাকর।

আপনার জনয যমদ

একজন সদার্াষী োকক তকে আরও দীঘে সিয় লাগ্কত পাকর। .
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 আপনার সািামজক জীেন, কিেক্ষিতার উপর অনযর্ূমতর প্রর্াে
 কিেকাকে অনীহ্া
7

প্রশ্ন এিং উদাহরণ
িুলদ্ধিৃলিক / মানলিক স্বাস্থয িংক্রান্ত চিমান – আপনার

উপরন্তু, আপলন লনম্নলিলিত লিেয়গুফিার টর্ফকাফনা িমিযা িম্পফকয কো
িিফত পাফরন:

মানলিক িমিযা োকফিিণয না করুন:

 আপনার এিন সকান িখ ো কিেকাে রকয়কছ মক যা আপমন আকগ্ করকতন

 এটা মক আপনার পমরোকরর সাকে সম্পককে র উপর প্রর্াে সিকল? আপনার
মক েন্ধযোন্ধে আকছ?

মকন্তু

েন্ধ ককর মদকত হ্কয়কছ?

 আপনার িারীমরক অেিার কারকণ আপনার সািামজক জীেন ো

 আপমন মক সকাোও একা একা সযকত অস্বমি সোি ককরন?

কমিউমনটিকত আপনার সম্পককে সকাকনা পমরেতে ন হ্কয়কছ মক?

 আপমন মক অমিকাংি সিয়ই একা একা এেং োমেকত কাটান?

 আপনার স্বাকিযর অেনমত হ্ওয়ার পর আপমন মক আকগ্র িতই মগ্জো /

 আপনার মক িানযকষর সাকে সাক্ষাৎ করকত র্য় লাকগ্? আপমন মক সািামজক
সযাগ্াকযাগ্ এমেকয় িকলন?

িমির / মসনাগ্গ্ / িসমজকদ যান? কি যাওয়া হ্কল, কারণ েযাখযা করুন।
 আপনার িারীমরক অেিা আপনার আকেগ্কক কীর্াকে প্রর্ামেত ককরকছ?

 আপনার মনকজর সম্পককে িারণা কী?

 ওষযকির কারকণ আপনার সকাকনা পার্শ্ে-প্রমতমিয়া ো অনয সকাকনা সিসযা হ্য়

 আপনার স্বািয ও মিমকৎসা সংিান্ত পমরমিমত সম্পককে আপমন কী িকন
ককরন?

মক?
 আপমন কী কী মিমকৎসা গ্রহ্ণ ককরকছন? সসগুকলা মক কাযেকর মছল?

 আত্মহ্তযা / মনকজর ক্ষমত করার মিন্তা

 আপমন মক মিমজওকেরামপর জনয মগ্কয়মছকলন? কতমদন িকর? কত মদন পর
পর? একত মক সাহ্াযয হ্কয়কছ?

 মেস্মৃমত / িকনাকযাকগ্র অর্াে (উদাহ্রণ মদন)
 খাওয়ার রুমি, ঘযকির উপর অনযর্ূমতর প্রর্াে (অমনদ্রা, দীঘে সিয় জাগ্রত
োকা)
 আপমন সকান ঔষি (উদাহ্রণস্বরূপ, মেষণ্ণতাজমনত সরাকগ্র ঔষি অেো
ঘযকির েমে) সসেন করকছন এেং তার িাত্রা েৃমদ্ধ সপকয়কছ মকনা
 অতযমিক মিন্তা করা সযিন সিসযা(গুকলা) মনকয় খযে সেমি উকেগ্

ো

অতযমিক মিন্তা করা
 আপনার মক সকান ইমিয়গ্ত সিসযা রকয়কছ (উদাহ্রণস্বরূপ, আওয়াজ সিানা,
দৃমষ্টমেভ্রি, মেভ্রি, ইতযামদ।)

 এিন মক সকাকনা মিমকৎসার পরািিে সদয়া হ্কয়মছল যার েযয়র্ার েহ্ন করা
আপনার পকক্ষ সম্ভে হ্য়মন?
 আপনার মক িাদকাসমক্ত আকছ? আপমন মক সকাকনা িাদকদ্রেয সযিন ড্রাগ্ ো
িকদ আসক্ত? (িাদকাসমক্তকক অনযানয অসযিতার িতই মেকেিনা করকত হ্কে)
 আপনার সন্তানকদর সকঙ্গ সখলকত ো পাককে র িত সকাকনা জায়গ্ায় সযকত
আপনার সকাকনা সিসযা হ্য় মক?
দ্রষ্টেয:_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 হ্ঠাৎ আতঙ্কগ্রি হ্ওয়া
 িকনাকযাগ্ প্রদান ো তেয সংগ্ঠিত করকত সিসযা
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