
আপনার বধির বন্ধুদের সাদে  
কো বলা

ধকছধু বধির মানধুষ কো বলদে পাদরন, ধকছধু 
ইশারা ভাষা ব্যবহার কদরন আর ধকছধু েধুদ�াই। 

আপনার বন্ধু  ককানটি কদরন ো কেদন ধনন।

োদের মদনাদ�াগ আকষ্ষণ করুন। 
োদের ধেদক হাে কনদে বা োদের কাঁদি 
হাে ধেদে কেষ্া করুন।

স্পষ্ভাদব কো বলধুন। কবধশ িীদর 
অেবা কবধশ কোদর কো বলদবন না।

োরা ক� আপনার মধুখটি কেখদে পাদছে ো ধনধচিে 
করুন। কো বলার সমে োদের ধেদক মধুখ কদর োকুন।

আপনার হাদের ব্যবহার করুন। আপধন �া 
ধনদে কো বলদছন কসই ধেদক ইধগিে করুন।

কেষ্া করদে োকুন। আপনার ক�াদন ক�ক্স� করার 
অেবা কমদস ে ধলদখ কবাঝাদনার কেষ্া করুন।
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আপধন কী োদনন ক�…
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ওষ্ঠ- পাঠ কদর 

কবাঝা সধে্য কবশ 

কঠিন এবং োদে 

ধকছধু েে্য বাে 

পদে ক�দে পাদর।

ক�াগাদ�াদগর কষেদরে ঠিকমে 

সাহা�্য কপদল একটি বধির 

ধশশুও  একটি শ্রবণ ষেমো 

সম্পন্ন ধশশুর মে সমানভাদব 

ধশখদে পাদর৷

ইশারা ভাষাও কশখা, আপনার কো বলা কশখাে ককান খারাপ প্রভাব ক�লদব না।

বধির মানধুদষরা োদের কহোধরং এইে অেবা 

ককধলোর ইমপ্্যাদটের সাহাদ�্য সব ধকছধু শুনদে 

পান না. এসব �ন্ত্র ব্যবহার করার পদরও ধকছধু 

শব্দ োদের কাদছ কশানা শক্ত হদে পাদর।

সারা ধবদবে ক�মন নানা ভাষাে কো বলা হে, ইশারা ভাষাও কেমধন ধবধভন্ন কেদশ আলাো আলাো হদে োদক। 

অন্য ক� ককান ভাষার মদোই ইশারা ভাষাও একটি ভাষা ভাষা।  
পাে্ষক্য এ�াই ক� আপধন আপনার গলার স্বদরর পধরবদে্ষ  হাে ব্যবহার করদে হদব।
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পাঁেটি কসরা টিপ্স

আপনার বধির বন্ধুদের সাদে  
কো বলা

ধকছধু বধির মানধুষ কো বলদে পাদরন, ধকছধু 
সাইন ল্যাগিধুদেে ব্যবহার কদরন আর ধকছধু 
উভেই পাদরন। 

আপনার বন্ধু ককানটি কদরন ো কেদন ধনন।

োদের মদনাদ�াগ আকষ্ষণ করুন। োদের 
ধেদক হাে কনদে বা োদের কাঁদি হাে  
ধেদে কেষ্া করুন।

স্পষ্ভাদব কো বলধুন। খধুব িীদর অেবা 
খধুব কোদর কো বলদবন না।

োরা ক� আপনার মধুখটি কেখদে পাদছে ো ধনধচিে করুন। ককো 
বলার সমে ো বলার সমেক োদের ধেদক মধুখ কদর োকুন।

আপনার হাদের ব্যবহার করুন। আপধন �া 
ধনদে কো বলদছন কসই ধেদক ইধগিে করুন।

কেষ্া করদে োকুন। আপনার ক�াদন ক�ক্স� করার 
অেবা কমদস ে ধলদখ কবাঝাদনার কেষ্া করুন।

www.deafchildworldwide.org  Twitter: @DeafChildWW


