মা-বাবা ও %কয়ারিগভারেদর জন0: 1কেশারকালীন %সবায় sাগতম
আপনার &কয়ার )ম:
িkিনেকর সময়সূিচ:
অ2াপেয়nেমn &নওয়া বা বািতল করা:

!কেশারকালীন িচিকৎসার উেdেশ0 আপনার 3মিডেকল 3হােম sাগতম। এক< 3মিডেকল 3হাম হেলা এক< 3হলথ 3কয়ার
<ম এবং একজন অবিহত 3রাগী ও 3কয়ারিগভােরর মেধ0 এক< িবFs অংশীদািরt। আমরা িকেশার-িকেশারী ও তJণ
pাpবয়sেদর জন0 মানসmত sাs0েসবা pদান কের থািক।
অlবয়সী 3রাগীেদর 3kেt, আমােদর লk0 হেলা আপনার সnানেক সুs থাকেত সাহায0 করেব এমন আচরণ করেত সাহায0
করা, pাথিমক অবsােতই sাs0 সমস0াXেলা শনাk করা এবং সেবZাc মােনর sাs0েসবা pদান করা। আপনার সnান 3বেড়
উঠেছ এবং তার 3দহ, তার আচরণ ও তার sাs0েসবার চািহদাXেলা পিরবিতZ ত হেc। এই কারেণ, আমরা 3যভােব
sাs0েসবা pদান কির তাও পিরবিতZ ত হেব। আপনার সnােনর বািষZক sাs0 পরীkা এবং 3সইসােথ <কা, িবেশষািয়ত
পরীkা অথবা 3দখা 3দওয়া 3যেকােনা সমস0ার জন0 িনয়িমত িভিজট অব0াহত রাখা XJtপূণ।
Z
িকেশার-িকেশারীেদর pাpবয়s ব0িkেত পিরণত হেত dJ করা এবং তােদর জীবেনর আেরা 3বিশ দািয়t gহণ করার
সােথ সােথ, আমরা তােদর sাs0 সmেকZ তােদর মতামত আেরা 3বিশ কের জানেত চাই। যিদও অlবয়সী িশdেদর
িনরাপদ অনুভব করা এবং 3মিডেকল ইিতহােসর সgক তথ0 3দওয়ার জন0 Jেমর িভতের মা-বাবা অথবা অিভভাবক
উপিsত থাকার pেয়াজন হয়, িকেশার-িকেশারীেদর 3মিডেকল 3pাভাইডােরর সােথ িকছু একাn সময় কাটােনার pেয়াজন
হয়। সমিnত sাs0েসবার অংশ িহেসেব, সাkাতকােরর িকছু অংশ এবং শারীিরক পরীkার সময় মাবাবা/েকয়ারিগভারেক বাইের অেপkা করেত বলা এবং িকেশার-িকেশারীেদর সমস9া সmেক; তােদর িনেজেদর
মতামত জানােত বলা আমােদর অনুশীলেনর অংশ। মা-বাবার অনুপিsিতেত িকেশার-িকেশারীেদর সােথ কথা বলেল তা
তােদরেক এমন সব িবষেয় pi িজেjস করার অথবা তথ0 3দওয়ার সুেযাগ কের 3দয় 3যXেলা িনেয় তারা লjা 3বাধ
করেত পাের। যিদও আমরা জািন 3য িকছু িকেশার-িকেশারী হয়েতা তােদর মা-বাবার সােথ এসব িবষেয় কথা বলেত
পাের, অেনেকই তােদর মা-বাবা অথবা অিভভাবেকর সামেন তােদর উেdেগর ব0াপাের কথা বলেত অsিs 3বাধ করেত
পাের। কখেনা কখেনা িকেশার-িকেশারীরা তােদর আচরণ লুিকেয় রাখেত পাের তাই মা-বাবা/অিভভাবক িবষয়< pথেম
জানেত পােরন না। আমােদর লk0 হেলা এধরেনর আচরণXেলা XJতর আকার ধারণ করার আেগই 3সXেলা pিতেরাধ ও
শনাk করেত সাহায0 করা।
িনউ ইয়কZ 3sেটর আইন অনুযায়ী আমােদর জন0 িকেশার-িকেশারীেদর 3গাপনীয়তা রkা কের িকছু 3সবা 3দয়া আবশ0ক।
আপনার িকেশার-িকেশারী সnান 3যেকােনা sাs0 3কেnd িনেজই এসব 3সবা খুেঁ জ িনেত পারেব। অিধকাংশ 3kেt, এই
পিরেষবাXেলা 3গাপনীয় এবং িবনামূেল0র হেব। এই 3গাপনীয় পিরেষবাসমূহ pদান করার মাধ0েম, আমােদর লk0 হেলা
আপনার িকেশার-িকেশারী সnান 3যন আমােদর উপর আsা রাখেত পাের যােত তারা তােদর উেdগ পুেরাপুিরভােব 3শয়ার
কের এবং আমরা তােদরেক sাs0কর আচরণ 3বেছ িনেত সাহায0 করেত পাির। আপনার িকেশার-িকেশারীেক sাs0 সংkাn
দািয়েtর ভার িদেয় তার kমতায়ন করেল তা তােক িনেজ 3থেক sাs0কর আচরণ 3বেছ িনেত উৎসািহত করেত পাের।
একই সমেয়, আমরা আমােদর িকেশার-িকেশারী @রাগীেদরেক pেত9ক সুেযােগই তােদর @যেকােনা CDtপূণ; pH অথবা
সমস9ার ব9াপাের তােদর মা-বাবা অথবা অিভভাবেকর সােথ আেলাচনা করেত উৎসািহত কির।

Bengali 10/2020

আপনার জন9 এN @জেন রাখাও CDtপূণ; @য আপনার সnান যিদ িনেজেক অথবা অন9েদরেক আহত করার মত @কােনা
িকছু কের থােক, আমরা তা @গাপন রাখেত পারেবা না এবং আমরা এ িবষেয় উপযুk @কােনা pাpবয়s ব9িkর সােথ
আেলাচনা করেবা।
আপনার ও আপনার িকেশার-িকেশারীর pেiর উtর 3দয়ার জন0 এবং sাs0 সমস0াXেলা িনেয় আেলাচনার জন0
!কেশারকালীন 3মিডিসন <মেক সহেজই পাওয়া যােব৷ এক< সুs ভিবষ0েতর জন0 3সরা িসdাn gহেণ আপনার িকেশারিকেশারী অথবা তJণ pাpবয়sেক সাহায0 করেত আমরা আপনার সােথ একসােথ কাজ করেত চাই।
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িকেশার-িকেশারীেদর জন+ ,হলথ িভিজট
িকেশার-িকেশারীরা তােদর pাইমাির 3কয়ার 3pাভাইডােরর সােথ িনয়িমত সাkাত (িভিজট) করা উিচত। আেমিরকান
একােডিম অব 3পিডয়ািtকস এবং অন0ান0 িকছু সংsা কমপেk বছের একবার িভিজট করার জন0 সুপািরশ কের থােক।
িভিজট করার সময়, আপিন িনয়িমত িবষয়Xেলা আশা করেত পােরন, 3যমন:
•
•
•
•
•

উcতা, ওজন, ও রkচাপ পিরমাপ; সাধারণ বৃিd এবং বয়ঃসিnকালীন িবকাশ পযZেবkণ
দৃিxশিk ও yবণশিkর জন0 িskিনং 3টs
এক< পূণাZ { শারীিরক পরীkা
<কা
সmাব0 দীঘZsায়ী 3মিডেকল অবsাসমূেহর মূল0ায়ন

িশdেদর বয়স 3বেড় pাpবয়s হেত dJ করার সােথ সােথ, 3সবা pদানকারীর িভিজেট িনmিলিখত িবষয়Xেলা অnভুZ k
হেত dJ করেব:
•
•

•
•

sু েলর পারফমZ0াn, সহপা•েদর সােথ সmকZ , এবং ভিবষ0ত পিরকlনা সংkাn আেলাচনা
মানিসক sাs0, আঘাত পাওয়া, 3নশা dব0 ব0বহার, 3যৗনতা, গভZ িনেরাধ, 3যৗনবািহত সংkমণ (sexually
transmitted infections, STI), পুিx, ব0ায়াম, এবং 3খলাধুলায় অংশgহণ সংkাn ঝুঁ িক মূল0ায়ন এবং
pিতেরাধমূলক িনেদZ শনা
STI, পরীkা ও pিতেরাধ সংkাn আেলাচনা
HIV ও AIDS পরীkা ও pিতেরাধ সংkাn আেলাচনা

pেয়াজন হেল িkিনেক অথবা 3রফারােলর মাধ0েম পাওয়া যােব এমন অন0ান0 পিরেষবাসমূহ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ওয়ািকZ ং 3পপার এবং kীড়ায় অংশgহেণর জন0 শারীিরক পরীkা
গভZ িনেরাধ সংkাn কাউেnিলং পিরেষবা
খাওয়া-দাওয়া সংkাn সমস0া মূল0ায়ন
LGBTQ+ সহায়তা পিরেষবা
মানিসক/আেবগজিনত sাs0েসবার জন0 3রফারাল
পুিx, ব0ায়াম এবং লাইফsাইল সংkাn কাউেnিলং ও 3রফারাল
3সাশ0াল ওয়াকZ সংkাn সহায়তা
ধূমপান ত0ােগর জন0 3রফারাল
অন0ান0 3মিডেকল 3সবা pদানকারী এবং সািজZক0াল িবেশষjেদর কােছ 3রফারাল

অনলাইন িরেসাস5 সমূহ
Nycyouthhealth.org
Nyc.gov/teen
Aap.org
Youngwomenshealth.org
Youngmenshealthsite.org
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