
 

 
কম বয়সে বাবা মা হওয়া  
১৩-১৭ বছরেে তরুণ তরুণণরেে জন্য একটি ইন্ফেরেশন্ প্যাক 
 
 

হযাস া     
 
এই ইন্ফেরেশন্ প্যাকটি ১৩-১৭ বছে বয়ণি কাণডি রফ বিবাি কাণেরেে জন্য যাো বতি োরন্ গর্ি বণত অথবা ইণতেরযয ো বাবা হইয়ারছন্।                                  
 
এরত িংযুক্ত আরছ বযাবহাণেক তথয এবং ককািি এে ণবষরয় তথয যাে দ্বাো আপ্ন্াে  ণন্রজে জন্য এবং আপ্ন্াে িন্তারন্ে জন্য িহায়তা প্াইরত 

প্ারেন্। এটা আপ্ন্ারক যােন্া ণেরত প্ােরব ণকর্ারব ,যখন্ আপ্ণন্ েরন্ করেন্ আপ্ণন্ প্রস্তুত,  আপ্ণন্ সু্করে বা অন্য ণশক্ষায় ণফেরত প্ারেন্।  
 

আপনার নাম : 
 

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : 
 

মমডওয়াইফ (ধামি)-র নাম :  
 
কযাগারযাগ ন্াম্বাে:  
 
 

হহল্থ্ মিমিটসরর নাম:  
 
কযাগারযাগ ন্াম্বাে :  

এখাসন আপনাসক োহাসযযর িনয  
  



আমার  িমবষ্যসতর িনয এখনই মিন্তা করা িরুমর হকন ?  

আমার মক এই মুহুসতণ  গিণ াবস্থা এবং েন্তাসনর মবষ্সয় মূ   ক্ষ্য রাখা উমিত নয়?  
 

 
হযাাঁ  এবং না ! 
 
হযাাঁ , আপ্ণন্ অবশযই গর্ি াবস্থা এবং িন্তারন্ে ণবষরয় েন্রযাণগ হইরবন্। আপ্ন্াে িন্তান্ জন্ম কন্ওয়াে আরগ এবং িন্তান্ জন্ম কন্ওয়াে প্রে কাণডি ফ 

কপ্রেণটং টিরেে োযযরে আপ্ণন্ অরন্ক ককািি কোে িুরযাগ ণন্রত প্ারেন্।  

 

ককারিিে েরযয আরছ কযেন্ করারেইন্ এবং ণে প্যারেট ন্ার্ি াণেং কপ্রারাে  আপ্ন্াে ণশশুে উন্নয়রন্ আপ্ন্ারক িাহাযয িহরযাণগতা কণেরত প্াণেরব, 

তাো আরো িহায়তা কণেরত প্াণেরব, ণকর্ারব আপ্ন্াে ণশশুে িারথ আর্েন্ কণেরবন্ এবং ণশশুে বাণিয়া উঠাে বয়িানু্ক্রণেক যাপ্ ও প্যিায় িম্বরে। 

এই ককািি গুরোে অরন্কগুরোই র্াণেত হয় শুযুোত্র কে বয়ণি ো বাবাে জন্য যা আশা কো যায় আপ্ন্াে জন্য োন্ণিক র্ারব িহজ হইরব।  

 
এই েুহুরতি  র্ণবষযরতে জন্য  উন্নয়ন্ ও িুরযাগ িুণবযা িেূহ আপ্ন্াে জন্য আরো অণযক গুরুত্বপূ্ণি। যরথষ্ট প্রোন্ আরছ কয, ো বাবাে ণশক্ষাে োত্রা 

ণশশুে র্ণবষযত িফেতাে উপ্ে প্রর্াব কফরে।  

 
একজন্ ণশশুে জীবরন্ ো বাবা প্রথে এবং িবি-বৃহত প্রর্াব কাণে- তাো গাইড করেন্ ণক খাবাে খাইরব, ককাথায় বিবাি কণেরব এবং তাহাো 

ণকর্ারব ণশক্ষা োর্ কণেরব। মনসির িমবষ্যত মনয়া মিন্তা করার অথ্ণ আপনার েন্তাসনর িনয মবমনসয়াগ এবং একই োসথ্  মনসিসক প্রস্তুত 

করা যাসত তাসের মিক্ষ্া  াসির েময় আপমন োহাযয কমরসত পাসরন।  

 
  



িীঘ্রই আমম বাবা হইব, আমম মকিাসব প্রস্তুমত মনব এবং মকিাসব আমার েমি (পাটণ নার)-হক োহাযয কমরসত পামরব  ?  
বাবা হওয়াে িেয় কারে যরথষ্ট উরদ্বগ অনু্রু্ত হইরত প্ারে। কােন্ িমু্পণি ন্তুন্ অরন্ক ণকছু ঘটিরতরছ, তরব িারথ িারথ অরন্ক িারপ্াটি ও 

প্াওয়া িম্ভব। কখোে আরগ র্ারগই থাকুন্  : 

পড়াসিানা করুন ণপ্তাোতা হওয়াে ণবষরয়  

কথ্া ব ুন অন্যান্য বাবারেে িারথ  

মনবমিত হউন কপ্রেণটং ককারিি  

মিখুন ন্তুন্ ককান্ কাজ।  

 
 
আপ্ন্াে িণি (প্াটি ন্াে)কক িাহাযয কোে জন্য আপ্ণন্ যা যা কণেরত প্ারেন্  : 
মনয়মমত হহান-  ইণতবার্ক এবং শান্ত থাকুন্   

োহাযযকামর হহান – ঘরি ণবণর্ন্ন উপ্ারয় িাহাযয কোে উপ্ায় খুজুন্, কযেন্ ঘিরক প্ণেস্কাে প্ণেচ্ছন্ন োখা ইতযাণে।  

অমিকারাবদ্ধ হহান – আপ্ন্াে রূ্ণেকা এবং প্ণেকল্পন্া িম্বরে কথা বেুন্  

েময় বযায় করুন –  আপ্ণন্ কত েীঘি িেয় আপ্ন্াে ণশশুে িারথ ণছরেন্ ,তাে কর্রয় আপ্ন্াে ণশশুে জন্য জরুণে , কয আপ্ণন্ কতটুকু গুণগত 

এবং ককান্ ণবষয় ণন্রয় িেয় বযায় কণেয়ারছন্ তাে উপ্ে।    

 
আমার মা বাবা / হকয়ারার মকিাসব আমাসক োহাযয কমরসত পাসরন ?  
তাহারা পাসরন :  
েহায়ক (োসপার্টণ ি) হইসত – আপ্ন্াে  দুণিন্তা ও উরদ্বগ গুণে িম্বরে আপ্ন্াে কথা শুণন্রত প্ারেন্  

উপসেি মেসত পাসরন – তাহারেে িন্তান্ িন্তণত ণছে এবং কপ্রেট ণহিারব তাহাোও অরন্ক র্যারেন্জ কোকারবো কণেয়ারছন্  

মিশুর  া ন পা সন োহাসযযর হাত বাড়াইসত পাসরন- এে দ্বাো আপ্ণন্ ণন্রজে জন্য ণকছু িেয় বাণহে কণেরত প্ারেন্ অথবা ককান্ ককারিি 

যাইরত প্ারেন্ ।  

আপনার েন্তাসনর িমবষ্যত গমড়য়া তুম সত  

 
  



৫ বছর পর মনসিসক হকাথ্ায় হেমখসত পাই ?  

 
আমার িীবন মকরুপ হইসব বস  আমম আিা কমর :  
েঠিক পসথ্ এগুসনার িনয বতণ মাসন আমাসক মক কমরসত হইসব :  

 
একিন তরুর্ হপসরন্ট-এর প্রমতমিয়া (মফডবযাক) : 
িন্তান্ জন্ম োরর্ে প্ে ণশক্ষা জীবরন্ পু্ন্োয় ণফরে যাওয়াে বযাপ্ারে িব র্রয় বি বাযা েরন্ হয় কযন্ এ বযাপ্ারে ককাথায় তথয প্াওয়া যাইরব তা 

জান্া এবং এে প্ে েরন্ হয় র্াইল্ড ককয়াে এে ণবষরয় ( এটা একজন্ কে বয়ণি ো যাে আয় খুবই ণিেীত তাে কথারতা প্রেে কথা কয প্ণেবারে ো 

বাবা দুই জন্ই কোজগাে কণেরতরছন্ তারেে জন্যই বযায়বহুে) । ককান্ ককান্ কক্ষরত্র এেন্ েরন্ হইরব কযন্ কবণন্ণফরট থাকাটাই িহজ – আোে 

যােন্া এই র্ক্র কথরক কবে হওয়াে জন্য এই বুকরেট অরন্কটাই িহায়তা কণেরব।    
কপ্রেণটং গ্রুপ্ কফণিণেরটটে উইথ কাণডি ফ কপ্রেণটং  

  



োসপাটণ  োমিণ ে  

 
১৬ এর মনসি কম বয়মে মা   ELAN -এে একজন্ ণেডওয়াইরফে িারপ্াটি  প্াইরবন্ ণযণন্ অণতণেক্ত ণহিারব গর্ি কােীন্ িেরয় কিাশযাে িারপ্াটি ও 

ণেরবন্ । এবং এই োরয়ো িন্তান্ রু্ণেস্ট হওয়াে প্ে কহল্থ ককয়াে ণর্ণজটরেে িারপ্াটি ও প্াইরবন্।   
 
১৬-১৭ বছর বয়মে মা ELAN -এে একজন্ ণেডওয়াইরফে িারপ্াটি  প্াইরবন্ ণযণন্ অণতণেক্ত ণহিারব গর্ি কােীন্ িেরয় কিাশযাে িারপ্াটি ও ণেরবন্ 

। তাহাণেগরক ফ্লাইং স্টাটি  িাণর্ি রি কেফাে কো হইরত প্ারে এবং ফ্লাইং স্টাটি  কহল্থ ণর্ণজটরেে িারপ্াটি  প্াইরত প্ারেন্।   
 
ফ্লাইং স্টাটণ  কাণডি রফে ণবরশষ ণকছু এোকারত ০-৩ বছে ১১ োি বয়ণি ণশশুরেেরক িারপ্াটি  করে থারক।  এই িকে িারপ্ারটি ে েরযয আরছ :  

উন্নত কহল্থ ককয়াে ণর্ণজটে িাণর্ি ি  

কপ্রেণটং প্ররারে প্ররবরশে িুরযাগ (এরেি)  

ণশশুরক েুরখ কথা বো এবং কণেউণন্রকট কো ণশখরত িাহাযয কো 

২-৩ বছে বয়ণি বাচ্চারেে জন্য প্াটি  টাইে র্াইল্ড ককয়াে  
 

আপনার গিণ কা ীন েমসয় োহাযয  
 

  



ফামডং োহাযয   
 

PaCE — হপসরন্টে িাইল্ডসকয়ার এড এমপ্লসয়মন্ট প্রসিক্ট  
তরুণ ো বাবা (১৬-২৪) যাো ককান্ ণশক্ষা, র্াকণে বা কেণন্ংএ যুক্ত ন্ন্ তাো ইউরোণপ্য়ান্ ফারেে এই তহণবে কথরক অথিনন্ণতক িারপ্াটি  প্াইরত 

প্ারেন্। এ বযাপ্ারে আরো তরথযে জন্য এখারন্ যান্ : sewales-ret.co.uk/parent-childcare-and-employment-pace 

 
কপ্রেট যখন্ র্াকণে প্াওয়াে উরেরশয ণন্রজরেে েক্ষতা বািারন্াে জন্য ককান্ কেণন্ং, ওয়াকি  এেরপ্ণেরয়ন্স অথবা র্োরটয়াণেং করেন্ তখন্ 

তারেে িন্তারন্ে র্াইল্ড ককয়াে খেছ PaCE বহন্ করে থারক । এই প্ররজক্টটি প্রোন্ করে :   
প্াণেবাণেক বেুত্বপু্ণৃ প্ণেরবরশ ওয়ান্-টু-ওয়ান্ িারপ্াটি  

কেণন্ং ও র্াকণেে কখাজ কো 

র্াকণেরত ‘কবটাে অফ এই ণহিাব কেরত িাহাযয কো 

কিল্ফ-এেপ্লরয়রেরট গাইড কেওয়া এবং প্োেশি কেওয়া  

র্াকণেে আরগ র্াইল্ড ককয়াে খেছ  

স্থাণন্য় র্াইল্ড ককয়াে এবং এে খেছ িম্বরে প্োেশি  

 
মেওর স্টাটণ  হমটারমনর্ট গ্র্যান্ট : 

£৫০০ যা আপ্ন্াে িন্তান্ রহন্ কােীন্ খেছ বহরন্ আপ্ন্ারক িাহাযয কণেরব। এই রযাট প্াইরত আপ্ন্ারক অথবা আপ্ন্াে প্াটি ন্ােরক অবশযই 

ণন্রর্ে কয ককান্ একটি কবণন্ণফট প্াইরত হইরব : 

ইন্কাে িারপ্াটি  

ইন্কাে ণেরেরটড  ESA 

ইন্কাে কবইজড জব ণিকােি এোউন্স 

ইউণন্র্ারিিে ককুণডট  
 
এটা একোত্র তখন্ই প্াওয়া যাইরব যখন্ আপ্ন্াে ন্তুন্ ণশশুটি ঘরিে একোত্র ণশশু হইয়া থারক । রযাটটি আপ্ন্াে িন্তান্ জন্ম কন্ওয়াে ণন্যিাণেত 

তাণেরখে ১১ িপ্তারহে েরযয অথবা জন্ম রহরন্ে প্ে ছয় োরিে েরযয আপ্ণন্ োণব বা কেইে কণেরত প্ারেন্। আরো অণযক তরথযে জন্য : 

turn2us.org.uk/Benefit-guides/Sure-Start-Maternity-Grant/Who-can-get-a-Sure-Start-Maternity-Grant 
 

অথ্ণননমতক োহাযয  

  



েুসযাগ  
 
হবমব রুটে গ্রুপে  
এই গ্রুপ্ গুরো  কে বয়ণি ো বাবারেে জন্য, এরত এই ো বাবাো তারেে িন্তান্রেে িারথ ন্ান্া যেরন্ে এণক্টণর্টিরিে িুরযাগ প্ারবন্ এবং একই 

িারথ প্োেশি ও িারপ্াটি ও প্াইরবন্। ণতন্টা গ্রুপ্ আরছ :   
 
১। পাওয়ারহাউে ( াসনসডমরন)  -- প্রণত বৃহস্পণতবাে (টােি টাইে) ১২.৪৫ – ২.৪৫ ণবকাে  

কযাগারযাগ : েয্ারর্ে ০৭৯৭০৬০১৬৩২ rachael.barry2@cardiff.gov.uk 

অথবা ণেঅযান্ ০৭৯৭৬০৫৬১৪০  leanne.williams@cardiff.gov.uk 

 
২। হেন্ট হম নে -  প্রণত শুক্রবাে (টােি টাইে) ১২.৪৫-২.৪৫ ণবকাে  

কযাগারযাগ : েয্ারর্ে ০৭৯৭০৬০১৬৩২ rachael.barry2@cardiff.gov.uk 

অথবা ণেঅযান্ ০৭৯৭৬০৫৬১৪০   leanne.williams@cardiff.gov.uk 

 
৩। গ্র্যাে রুটে , িা ণে মিট – প্রণত েিেবাে ১-৩ ণবকাে  

কযাগারযাগ : Louise.Coombs@cardif.gov.uk  
ইন্স্টারাে: @grassrootscf10  কফইিবুক: grassrootscardiff 

 

বিুত্ব ততমর করা  
  



কামডণ ফ ইয়ুথ্ োমিণ ে  
কাণডি ফ ইয়ুথ িাণর্ি ি কাজ করে তরুণরেে িারথ যারত তারেে োরে একটি আকষিণন্য়, র্যারেণন্জং এবং িৃজন্শীে অণর্জ্ঞতা গণিয়া তুণেরত 

প্ারে। আরো অণযক জানু্ন্ :  
ইন্স্টারযাে: @cardiffyouthservice 
কফইিবুক: cardiffyouthservice 

 
হফমমম ে  ামর্ণং টুসগোর এট কামডণ ফ এড হিই  কস ি  
এই প্ররজরক্টে উরেশয অরন্ক প্ণেবােরক জণিত কো  এবং ণশক্ষাে ণেরক ইণতবার্ক েরন্ার্াব ততণেরত উতিাণহত কো। কযাগযতািম্পন্ন 

(ককায়াণেফাইড) ণশক্ষকরেে একটি টিে ককািি ও ওয়াকি শপ্ প্ণের্ােন্া করেন্ কয গুরো এেন্ র্ারব ণবন্যস্ত কো হইয়ারছ যারত প্ণেবাে গুরো 

একিারথ একটি কোোঞ্চকে ণশক্ষা যাত্রায় অংশ ণন্রত প্ারে।  
 
ণকর্ারব তারেে িন্তান্রেেরক িাহাযয কণেরত হইরব কি বযাপ্ারে ণপ্তাোতারক একটি গর্ীে উপ্েণি প্রোরণে িারথ িারথ একটি 

ককায়াণেণফরকশন্ বা কযাগযতা অজি রন্ে িুরযাগও আরছ । ককারিিে অংশ ণহিারব, ণপ্তাোতা করেজ ছাত্র হরয় যান্ এবং করেরজ যাওয়াটারক তাো 

উপ্রর্াগ করেন্ এবং কিখারন্ তাো আরো অরন্ক ণকছু জান্রত প্ারেন্ । এই ককািিগুরোরক এরকক জরন্ে র্াণহো োণফক উপ্রযাণগ কণেয়া ততণে 

কো  যাইরত প্ারে এবং এ গুরো িবই ণি বা ণবন্ােুেয। আরো অণযক জান্াে জন্য োণণিং টিেরক ইরেইে করুন্ :  
Families@cavc.ac.uk 
 

েুসযাগ েমূহ  
 
  



ফ্লাইং স্টাটণ  হপসরমন্টং গ্রুপস্  
তরুণ ো বাবারেে জন্য ণবরশষাণয়ত ককািি প্ণের্ােন্া কো যাইরত প্ারে ।  
cardifffamilies.co.uk/wp-content/uploads/Cardiff-Parenting-0-18-booklet-ENGLISH-2.pdf        
facebook.com/Cardiff-Flying-StartDechraun-Deg-Caerdydd-475774629199875  
ফ্লাইং স্টাটণ  হহল্থ্ হকােণ  
 

হগট কুমকং (রান্না) হকােণ   

কগট কুণকং (োন্না) ৮ িপ্তারহে একটি ককািি কযখারন্ আপ্ণন্ িপ্তারহ একণেন্ ২ ঘটাে জন্য কযাগ ণেরত প্ারেন্ এবং আপ্ন্াে োন্না কোে িেয় 

আপ্ন্াে বাচ্চাে জন্য কক্ররিে (crèche) বযাবস্থাও আরছ  ।   

   
 

মিশু মযাোি  
 
ণশশু েযািাজ িম্বরে তথয কহল্থ ণর্ণজটরেে ণন্কট প্াওয়া যাইরব।  

 
  



অগ্র্গমতর রাস্তা  
 

মেক্সথ্ ফমণ এবং কস ি বযাবস্থা  
ণিেথ ফেি এবং করেজ ণবণর্ন্ন ককারিিে োযযরে আপ্ন্াে েক্ষতা বািাইরত িাহাযয করে, কযেন্ ণন্রর্ে ককািি : 

ণজণিএিই  

এ-কেরর্ে 

এরেি ককািি 

ণবটিইণি কেরর্ে 

এরপ্রণটিণিপ্ এবং অন্যান্য আরো অরন্ক ।  

অণযক তরথযে জন্য :  

cavc.ac.uk  
stdavidscollege.ac.uk 

 
হেইমনমিপে  

কেইণন্ণশপ্ হে ১৬-১৮ বছরেে তরুণরেে জন্য একটি ণশক্ষা প্ররাে, যাে দ্বাো আপ্ণন্ র্াকণেে জন্য প্ররয়াজণন্য় েক্ষতা অজি রন্ এবং অণযকতে 

ণশক্ষা বা এরপ্রণটিণিরপ্ এগুরত িাহাযয করে।  

কেইণন্ণশরপ্ে োযযরে আপ্ণন্ ককান্ একটি ককািি বা এরপ্রণটণিণিরপ্ োয়বি হওয়াে আরগই আপ্ন্াে প্ছন্দ োণফক র্াকণেে একটা স্বাে ণন্রত 

প্ারেন্।  

কেইণন্ণিপ্ র্োকােীন্ িেরয় আপ্ন্ারক প্াণেশ্রণেক প্রোন্ কো হইরব এবং আপ্ন্াে ণন্রয়াগোতা আপ্ন্াে েক্ষতা ও জ্ঞাণ বৃণিরত িহায়তা 

কণেরবন্ ।  

অণযক তরথযে জন্য কযাগারযাগ করুন্ ককয়াোে ওরয়েি : careerswales.gov.wales/contact-us  

 
এসপ্রমন্টেমেপ বা মিক্ষ্ানমবমে  

ওরয়েি-এ এরপ্রণটিণিপ্ হে কিই িব র্াকণে যাে জন্য প্ররয়াজন্ স্বীকৃণত প্রাপ্ত কযাগযতা এবং র্াকণেে জন্য ণবরশষ েক্ষতা। র্াকণেে িেয় আপ্ণন্ 

কবতন্ প্াইরবন্ এবং র্াকণে কােীন্ িেরয় প্রণশক্ষন্ এবং করেরজ (ফুে টাইে বা প্াটি  টাইে) অথবা কেণন্ং কিটারে যাওয়াে িুরযাগ প্াইরবন্ 

এরপ্রণটিণিরপ্ে ককান্ ককান্ কশ্রণী ?  

ফাউসডেন এসপ্রমন্টেমেপ --- িাযােন্ত আপ্ণন্ কেরর্ে ২ কযাগযতা অজি ন্ কণেরবন্ ( GCSE A*-C Level িে োত্রা). 
এসপ্রমন্টেমেপ--- আপ্ণন্ কেরর্ে ৩ কযাগযতা অজি রন্ে েরক্ষয কাজ কণেরবন্ ( A Levels এে িে োত্রা ).  
উচ্চতর এসপ্রমন্টেমেপ --- আপ্ণন্ কেরর্ে ৪ বা এে উর্ধ্ি  োত্রাে কযাগযতা অজি রন্ কাজ কণেরবন্। এটা হইরত প্ারে একটি HNC/HND অথবা 

ফাউরেিন্ ণডণর। 

মডমগ্র্ এসপ্রমন্টেমেপ--- এগুরো কেরর্ে ৬ োরন্ে ণশক্ষা এবং পূ্ণি বযারর্েে ণডণর অজি রন্ে িুরযাগ কেয় । এখারন্ র্াকণে এবং ইউণন্র্াণিিটি বা 

করেরজ প্াটি  টাইে ণশক্ষা একরত্র কো হয়।  

আরো অণযক জান্াে জন্য :  
gov.wales/find-apprenticeship 
careerswales.gov.wales/apprenticeships/what-is-an-apprenticeship or contact Cardiff Council Into Work Services 

 
িাকমর   
কাণডি ফ কাউণন্সে ইন্টু ওয়াকি  র্াকণে খুজরত আপ্ন্ারক িাহাযয কেরত প্ারেন্ । অণযক তরথযে জন্য : careerswales.gov.wales/getting-a-

job 

োমসন এগুসনা  



মিক্ষ্ার েুসযাগ  

 
 ানণ ডাইসরক্ট --- মবনামুস য অন াইসন ইংসরমি এবং / অথ্বা অংক মিক্ষ্া  াি করুন ।  

গরি ৫ কথরক ৮ ঘটা োরগ ককািি িোপ্ত কেরত, তরব আপ্ণন্ই ণিিান্ত ণন্রবন্ কত টুকু িেরয়ে জন্য এবং কত ঘন্ ঘন্ আপ্ণন্ েগ ইন্ কেরবন্। 

এখারন্ যান্ : 
learndirect.com/funding-options/free-english-maths 
অথবা কযাগারযাগ: Learndirect@cavc.ac.uk  

 
কামডণ ফ এড হি  কস ি --- ণশক্ষাথীরেে জন্য বযাণে করেরজ র্াইল্ড ককয়াে ফাণেং – কেপ্রক্ষ ১২ ঘটা ণশক্ষা ণন্রত হইরব এবং অবশযই 

ফােি াে এডুরকশরন্ে ককান্ একটি ককারিি িংযুক্ত থাণকরত হইরব ।  
 
প্রমতমেসনর িীবসনর িনয অংক ও ইংসরমি --- এই ককািি গুরো অন্োইন্ ইংরেণজ ও অংক ককারিিে প্েবণতি  যাপ্ এবং এগুরো বতি োরন্ 

োন্োেণন্ হে িহ কাণডি রফে অন্যান্য স্থারন্ প্ণের্াণেত হইরতরছ ।  
 
এডাল্ট হবমেক এডুসকিন হকােণ--- োত্র £১০ প্াউরেে ণবণন্েরয় আপ্ন্াে েক্ষতা বৃণি করুন্ এবং ইংরেণজ, অংক বা ণডণজটাে ণেটারেণিরত 

ককায়াণেণফরকশন্ অজি ন্ করুন্। এই ককািি গুরো আপ্ন্ারক িাহাযয কণেরত প্াণেরব ;  

অতযাবশণকয় েক্ষতা কযাগযতা অজি ন্ 

কাজ বা করেজ ককারিিে জন্য প্রস্তুণত 

তেন্ণন্দন্ কারজে েক্ষতা বৃণি ইতযাণেরত।  

 
কণডি রফে ণবণর্ন্ন স্থারন্ এই ককািি গুরো প্ণের্াণেত হয় , অণযক তরথযে জন্য, কযাগারযাগ: abe@cavc.ac.uk 

 

িীবনবযামপ বা  াইফ ং মিক্ষ্া  
  



একিন হপ্ল এসেসেডর হহান  
েযা কণেউণন্টি কপ্ল এরম্বরিডে প্ররজক্ট, যা ১৪-১৯ বছে বয়ণি তরুন্রেে কেণন্ং, ককায়াণেণফরকিন্ এবং ইন্ টু কপ্ল ওয়ারকি  কপ্লিরেরটে োযযরে কপ্ল 

এরম্বরিডে হওয়াে জন্য  কাজ কণেরতরছ।  

ককায়াণেণফরকিরন্ে েরযয আরছ কেরর্ে ১ এবং কেরর্ে ২ কপ্ল ওয়াকি  কেণন্ং এবং কেপ্রক্ষ প্রণত োরি ১০ ঘটা করে ির ি্ াচ্চ ৬ োি 

কস্বচ্ছারিবক (র্োণটয়াে) ণহিারব কারজে োয়বিতা । কাণডি রফে ণবণর্ন্ন এোকারত এগুরো প্ণের্াণেত হয়, অণযক তরথযে জন্য কযাগারযাগ: 
paula@playwales.co.uk  
 

িাইল্ড মাইডার হইসত িান ?  
র্াইল্ড োইোে হওয়াে জন্য আপ্ন্াে বয়ি কে প্রক্ষ ১৮ হইরত হইরব । এটা এেন্ একটা কযাণেয়াে যা আপ্ন্ারক ণঘরে কাজ করে , আপ্ন্াে 

িন্তান্রক োেন্ প্ােন্ কো এবং আপ্ন্াে কাজ একই িারথ র্রে।  
 
এরত র্ণতি ে জন্য ককান্ ণবরশষ কযাগযতাে প্ররয়াজন্ ন্াই, তরব আপ্ন্ারক কাণডি ফ র্াইল্ড ককয়াে ণবজরন্ি িারপ্াটি  টিরেে িারথ একটি কিশরন্ে 

জন্য উপ্ণস্থত হইরত হইরব, কযটা হইরব ণি, অথবা কপ্ণি-ে Pacey (The Childminder Support organization) িারথ ওরয়ণবন্ারেে 

োযযরেও কযাগোন্ কণেরত প্ারেন্  যাে জন্য খেছ হইরব ১০ প্াউে।  

 
কিশরন্ অরন্ক যেরন্ে তথয  কেওয়া হয় যাে দ্বাো আপ্ণন্ ণিিান্ত ণন্রত প্াণেরবন্ কয এটা আপ্ন্াে জন্য িঠিক ণক ন্া । যণে েরন্ করেন্ আপ্ন্াে 

জন্য তা ঠিক আরছ, তরব আপ্ন্ারক একটি কেণন্ং যাে দুইটা ইউণন্ট আরছ, িোপ্ত কণেরত হইরব এবং তা হইরব কেরর্ে ণতন্-এে অংশ ণবরশষ। 

এই ককায়াণেণফরকিরন্ে জন্য ণফি প্রোন্ কণেরত হইরব।   
 
কপ্ণি-ে (Pacey’s) ওরয়বিাইরট একটি ণবস্তাণেত কিকশন্ আরছ  Becoming a Childminder  এবং কিখারন্ অরন্ক তথয আরছ  Social 

Care Wales এবং City and Guilds. িম্বরে।  

একর্ট কযামরয়ার পাথ্ পছন্দ করুন  
 

  



অনযানয োসপাটণ   

 
কামডণ ফ হফমমম  হগটওসয় তথয, প্োেশি এবং িারপ্ারটি ে একটি িংরযাগ স্থে। এই টিে আপ্ন্াে অবস্থা িম্বরে শুন্রবন্, আপ্ন্াে জন্য ককান্ 

িারপ্াটি  ির ি্ াত্তে তা ণর্ণিত কেরবন্ এবং তা প্াওয়াে বযাপ্ারে আপ্ন্ারক িাহাযয কণেরবন্। তাো আপ্ন্ারক খুজরত িাহাযয কেরত প্ারেন্ কযেন্ 

টাকা প্য়িাে বযাপ্ারে প্োেশি, গৃহায়ন্ বা হাউণজং, ওরয়েরফয়াে কবণন্ণফট, র্াইল্ড ণবরহণর্য়াে, র্াইল্ড ককয়াে, সু্কে এরটরেন্স, কহল্থ এে 

ওরয়েণবইং, কপ্রেটাে িারপ্াটি  ইতযাণে িহ আরো অরন্ক ণবষরয়।   
কফণেণে কগটওরয় টিে, কফণেণে কহল্প এে িারপ্াটি  ফে কফণেণেি -এে প্াশাপ্াণশ কাজ করে যখন্ কযখারন্ ককান্ প্ণেবারেে অণতণেক্ত িারপ্ারটি ে 

প্ররয়াজন্ হয়।  
কফণেণে কগটওরয়-ে িারথ কযাগারযাগ করুন্: ০৩০০০ ১৩৩ ১৩৩ ন্াম্বারে।  
ইরেইে  ContactFAS@cardiff.gov.uk 

cardifffamilies.co.uk  
 

কামডণ ফ হফমমম  এডিাইে এড োসপাটণ  প্রোন্ করে ণবণর্ন্ন ণবষয়ক তথয, প্োেশি এবং কাণডি রফ বিবাি কাণে কছরে কেরয়, তরুন্ তরুণন্ এবং 

তারেে প্ণেবােরক িাহাযয প্রোন্ করে। তাো ণন্ম্ন ণেণখত ণবষরয় তথয এবং প্োেশি প্রোন্ কণেরত প্াণেরবন্ : 

কফণেণে োইফ 

র্াইল্ড ণবরহণর্যাে 

র্াইল্ড ককয়াে 

কপ্রেটাে িারপ্াটি  

সু্কে এরটরেন্স 

এেপ্লয়রেট, োণন্ এে হাউণজং 

অন্যান্য িাণর্ি রিে তথয ও ণেক ণন্রেি শন্া  

অন াইন এডিাইে এড োসপাটণ  : 
Meic meiccymru.org

ইয়ং মাইডে youngminds.org.uk

েযা মমক্স themix.org.uk

টমমে  tommys.org

কুথ্  kooth.com

এনএেমপমেমে nspcc.org.uk

বার্ণাসডাে  barnardos.org.uk/what-we-do/supporting-young-people

এনএইিএে ডাইসরক্ট nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/teenager-pregnant 

অযান্া ণিঅড কন্শন্াে কিটাে ফে ণর্রেন্ এে কফণেণেি  — annafreud.org/early-years/early-years-in-mind/resources/self-

care-top-tips-for-young-parents-and-carers 
 

মিশু িন্ম গ্র্হসনর পর  
িযান্ি হগ্র্া ম ি  (আরবগ জণন্ত র্ারো েন্দ ণবষরয়) — changegrowlive.org  

টানণ টু আে — turn2us.org.uk  

কাউতি হবমব বযাংক : আপ্ন্াে কহল্থ ককয়াে ণর্ণজটে আপ্ন্ারক কেফাে কণেরত প্ারেন্  — cwtchbabybankwales 

কামডণ ফফ কাউমি  ইনটু ওয়াকণ  োমিণ ে প্রোন্ করে কাজ এবং যাো কারজে কখাজ কণেরতরছন্ অথবা েক্ষতা বািাইরত িরর্ষ্ট তারেে কক 

ণডণজটাে িারপ্াটি  । র্োণটয়াণেং বা ওয়াকি  এেণপ্ণেরয়ন্স িুরযাগ, র্াইল্ড ককয়াে ফাণেংরয়ে িম্ভাবন্া ও েযারর্ে এেরপ্ন্স িহ ।  

যখন্ই প্েবণতি  প্েরক্ষপ্ ণহিারব কারজে জন্য ণন্রজরক প্রস্তুত েরন্ কণেরবন্ , এই টিরেে িারথ কযাগারযাগ করুন্ : — 

intoworkcardiff.co.uk/contact  



এই বুকস টর্ট পড়ার িনয ধনযবাে  
িবিরশষ তথয ও িুরযাগ িম্বরে হাে ন্াগাে থাকুন্ :  
 
হয েব েুি আমরা এই বুকস সটর িনয বযাবহার কমরয়ামছ :  
Parental education: 

Davis-Kean, 2005; Dearing, McCartney, & Taylor, 2002;  
Duncan, Brooks-Gunn, & Klebanov, 1994;  
Haveman & Wolfe, 1995;  
Nagin & Tremblay, 2001;  
Smith, Brooks-Gunn, & Klebanov, 1997. 

 
Preparing your child for their learning: 
Sylva, K Melhuish, E, Sammons, P Siraj-Blatchford, I and Taggart, B (2004) Effective Pre-School 
Education. Final Report. DfES. London: Institute of Education. 
 
Involvement from Fathers: 
Goldman, R (2005). Fathers’ Involvement in their Children’s Education. London: National Family and Parenting Institute.  

 


