
আপনার বধির বন্ধু দের  
সাদে কো বলা

কদেকজন বধির মানধুষ কো বদলন, কদেকজন 
সাদকেধিক ভাষা ব্যবহার কদরন, কদেকজন  
েধুইটিই কদরন৷ 

আপনার বন্ধু  কী কদরন িা জজদন ধনন৷

িাদের েধৃটি আকষ্ষণ করুন৷ িাদের জেদে 
হাি নাধ়িদে বা কাঁদি হাি জরদে জেেধুন৷

স্পটিভাদব কো বলধুন৷ েধুব িীদর 
বা েধুব জজাদর কো বলদবন না৷

িারা যাদি আপনার মধুে জেেদি পাদরন জস ব্যাপাদর লক্্য 
রােদবন৷ কো বলার সমে িাদের মধুদোমধুধে োঁ়িান৷

আপনার হাি ব্যবহার করুন৷ জয ধবষদে 
কো বলদেন জসইধেদক ইধগিি করুন৷

জেটিা করদি োকুন৷ আপনার জ�াদন জেক্সে করা 
বা জমদসজ ধলদে জেওোর জেটিা করুন৷
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আপধন ধক জাদনন...
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জে� োইল্ড ওোল্ড্ষ ওোইে
www.deafchildworldwide.org
Twitter: @DeafChildWW

জ�াঁে জেদে জবাঝা 

জবশ কঠিন এবং 

িাদি িে্য বাে 

পদ়ি জযদি পাদর৷
জযাগাদযাদগ ঠিকমি সাহায্য 

জপদল একটি বধির ধশশু একটি 

শ্রবণশধতিসম্পন্ন ধশশুর মি 

সমানভাদব ধশেদি পাদর৷

সাদকেধিক ভাষা ধশেদল আপনার বাকশধতিদি বািা প়িদব না৷ 

যারা বধির িারা জহোধরং এইে বা কাদন 

ইমপ্ান্ট করা যন্ত্র ধেদে সব ধকেধু শুনদি পাদরন 

না; িার পরও িাদের কদেকটি শব্দ শুনদি 

অসধুধবিা হদি পাদর৷

সারা ধবশ্বজধুদ়ি জযমন নানা ভাষাে কো বলা হে, একইভাদব সাদকেধিক ভাষাও আলাো হে৷

জযদকাদনা ভাষার মিই সাদকেধিক ভাষাও একটি ভাষা৷  
এর একমাত্র প্রদভে এই জয গলার স্বদরর বেদল আপনার হাি ব্যবহার করদি হদব৷
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িারা যাদি আপনার মধুে জেেদি পাদরন জস ব্যাপাদর লক্্য 
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জেটিা করদি োকুন৷ আপনার জ�াদন জেক্সে করা 
বা জমদসজ ধলদে জেওোর জেটিা করুন৷
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