
পেরিন্যাটযাল হতযাশযা এবং উদ্বেগ খুবই 
সযাধযািণ ঘটনযা
 • পেরিরিটাল হতাশা বয়স, আয়, বর্ণ, জারত বা রশক্াকে 
রিরব্ণকশকে পে পোিও গর্ণ বতী বা িতুি রেতামাতাকে 
প্ররারবত েিকত োকি।

এি অদ্নকগুরল সম্যাব্ লক্ষণ িদ়্েদ্ে।
প্ররতটি ব্রতিি আলযাদযা অনুভূরত বযা 
উেসগ্গ থযাকদ্ত েযাদ্ি:
 • মি খািাে লাগা
 • অরররূত বা উরবিগ্ন পবাধ েিা
 • প�ােী বা অেরিেূর্ণ পবাধ েিা
 • মুড সুইং েিা – বাড়া বা েমা
 • ো উেকরাগ েিকতি তা উেকরাগ িা েিা
 • ঘুমাকিা এবং খাওয়াি অর্াস আলা�া হকয় োওয়া
 • আেিাি রশশুি সম্পকে্ণ  অরতরিক্ত রিরতিত হকয় েড়া
 • হ্ালুরসকিশকি থাো – ো পসখাকি পিই এমি রজরিসগুরল 
প�খা বা পশািা

 • রিকজি বা রিকজি রশশুি ক্রত েিাি েথা রাবা
ের� আেরি পে রজরিসগুরল পিই তা প�কখি বা পশাকিি 
তকব এটি এেটি গুরুতি জরুরি অবস্া (হ্ালুরসকিশি)। 
আেিাি রিকজকে হত্াি রিতিারাবিা, বা আেিাি সতিাকিি 
ক্রত েিাি রিতিা মাথায় আসকল এটিও এেটি গুরুতি 
জরুরি অবস্া। আেিাি বা রপ্রয়জকিি এই রিতিারাবিা 
থােকল 911 িম্বকি প�াি েরুি।

গভ্গ যাবস্যা়ে পে পকযানও সম়ে এবং 
প্রসদ্বি েদ্ি এক বেি অবরধ 
লক্ষণগুরল পদখযা রদদ্ত েযাদ্ি।
প্রসবোলীি হতাশা এবং / বা উকবিগ, রশশুি জকমেি আকগই 
গর্ণ াবস্ায় ঘকট থাকে
 • প্রসকবি েকিই মিখািাে এবং উকবিকগি মকতা রেছু 
অিুরূরত থাো সাধাির। এগুরল েকয়ে সপ্াহ অবরধ 
স্ায়ী হকত োকি।

 • প্রসকবাত্তি হতাশা এবং / বা উকবিগ প্রসকবি েকি ঘকট 
থাকে। এগুরল পবশ েকয়ে সপ্াহ স্ায়ী হকত োকি। 
রিরেৎসা ছাড়া, প্রসকবাত্তি হতাশা এবং / অথবা উকবিগ 
সমকয়ি সাকথ সাকথ আিও খািাে র�কে পেকত োকি।

পেরিি্াটালপেরিি্াটাল  হতাশাহতাশা  এবংএবং  উকবিগউকবিগ  সম্পরে্ণ তসম্পরে্ণ ত  আিওআিও  তকথ্িতকথ্ি  জি্জি্, , প�খুিপ�খুি www.health.ny.gov/pmad 
বাবা  েলেল  েরুিেরুি NYS Growing Up Healthy হটলাইকিহটলাইকি 1-800-522-5006।

পেরিন্যাটযাল হতযাশযা এবং / অথবযা উদ্বেগ 
আেনযাি পকযানও ত্রুটি ন়ে।
 • পেরিি্াটাল হতাশা এবং / বা উকবিগ সাধাির ঘটিা এবং 
রিরেৎসাকোগ্।

 • আেিাি রিরেৎসাি ইরতহাস এবং েীরাকব আেিাি শিীি 
প্রেস বা হিকমািগুরলি প্ররতররিয়া েকি তা উকবিগ এবং / বা 
হতাশাি োির হকত োকি।

 • একক্করে বনু্, েরিবাি এবং সহেমমীিা আেিাকে এবং 
আেিাি রশশুি জি্ সহায়তা সিবিাহ েিকত োকি। এটি 
আেিাকে পেরিি্াটাল হতাশা এবং / বা উকবিগ োটিকয় 
উঠকত সহায়তা েিকব।

েত তযাড়যাতযারড় রিরকৎসযা কিযা হদ্ব ততই  
ভযাদ্লযা।
 • আেিাি শািীরিে এবং মািরসে স্াস্্ আেিাি রশশুি 
স্াস্্ এবং রবোশকে প্ররারবত েকি।

 • রিরেৎসাি রবেল্পগুরলি মকধ্ পথিারে (প্ররশরক্ত 
পেশা�াকিি সাকথ েথা বলা) এবং রবররন্ন ওেুধ অতিরু্ণ ক্ত 
িকয়কছ। এি মকধ্ ওেুধ অতিরু্ণ ক্ত িকয়কছ ো গর্ণ াবস্ায় বা 
বুকেি �ধু খাওয়াকিাি সময় রিিাে�।

 • পথিারে এবং রিরেৎসা ছাড়াও, রেছু মািুে প�কখকছি পে 
রিম্নরলরখত রবেয়গুরল তাক�ি প্রেস েমাকত েিকত সহায়তা 
েকিকছ: সমথ্ণি �ল, ধ্াি, শািীরিে ররিয়ােলাে এবং 
স্াস্্েি খা�্। এগুরল পেরিি্াটাল হতাশা এবং / অথবা 
উকবিকগি লক্রগুরল হ্াস েিকতও সহায়তা েিকত োকি।

সযাহযাে্ সব্গদযাই উেরস্ত।
 • ের� আেরি পে রজরিসগুরল পিই তা প�কখি বা পশাকিি  
তকব এটি এেটি গুরুতি জরুরি অবস্া (হ্ালুরসকিশি)। 
আেিাি রিকজকে হত্াি রিতিারাবিা, বা আেিাি  
সতিাকিি ক্রত েিাি রিতিা মাথায় আসকল এটিও এেটি 
গুরুতি জরুরি অবস্া। আেিাি বা রপ্রয়জকিি এই 
রিতিারাবিা থােকল 911 িম্বকি প�াি েরুি।

 • সাহাে্ িাওয়া শরক্তি লক্র, �বু্ণলতাি িয়।
 • আেিাি ওরব(OB) / রজওয়াইএি(GYN), রমডওয়াই� 
বা অি্াি্ স্াস্্কসবা সিবিাহোিীি সাকথ েথা বকল 
শুরু েরুি। তািা আেিাকে আেিাি অিুরূরতগুরল 
েরিিালিা েিকত সহায়তা েিাি জি্ পেশা�াি মািরসে 
স্াস্্েমমীক�ি সাকথ পোগাকোগ েরিকয় র�কত োকি।

 • সহায়তা োওয়াি অি্াি্ উোয়গুরলি জি্ িীকিি 
সংস্ািগুরল প�খুি।
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