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আমার শরীর 'ধ)ই আমার
আিম আপনােক আমার শরীর 'ধ) ই আমার এর
কায,-েমর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেত চাই । এ6
এক6 িবনামূেল: বাদ:যT অ:ািনেমেটড িশ@
অপব:বহার Bিতেরাধ কায,-ম যা এই সমস:া
Bিতেরােধর জন: মজার িবষয় িনেয় কথা বলা,
BাণবG, পাশাপািশ গান গাওয়ার মত এক6 িভK
পLিত BMাব কের ।

িশ' িনয>াতেনর ফলাফল NিতOM িশ@র জন: এবং সমােজর জন: সQূণ, বাMিবক, এবং ইহা
Bিতেরাধ করার এক6 +সরা উপায় হেলা িশ.া , অথবা অGতপেN যিদ এক6 িশ@ ইিতমেধ:
অবমাননাকর পিরিSিতেত থােক, এটা তােদর িক করেত হেব Tস Uান Tদেব, এবং িক হেত হেব, যাহােত
তারা িকছW সাহায: Tপেত পাের ।

যত তাড়াতািড় আমরা িশ'েদর "শারীিরক িনরাপ7া" িবষেয় িশখােত পারব তত উ7ম । এবং আিম
জািন Tয এই কায,-ম ৩ বছর বয়স Tথেক িশ@েদর জন: কাজ কের । Tযমন আিম ইহা আেমিরকার
৩৫০,০০০ িশ@র কােছ িবরাট সাফেল:র সােথ উপSাপন কেরিছ ।

আমার শরীর হয় আমার শরীর কায,-েমর Tসৗ]য, হেলা Tয Tকউ এ6 িশখােত পারেব । সামািজক কমী`,
িশNক, Tড Tকয়ার Bদানকারী, িপতামাতা, aWল পরবতী` কায,-ম Bদানকারী, -ীড়া cাব উেদ:াdারা
এবং আেরা অেনেকই । ইহা সহজ, eরণীয়, এবং অপব:বহােরর িবষেয় Tযাগােযােগর পথ fতরী কের, যা
সব,ািধক gরhiপূণ,

"িশ' িনয>াতেনর িবষয় সDেক> আপিন িকভােব Gছাট Gছেলেমেয়েদর সােথ
Gযাগােযাগ করেবন?"
অিধকাংশ Bাjবয়aরা অপব:বহােরর িবষয় িনেয় কথা বলেত পছ] কেরন না, এবং Tছাট Tছেলেমেয়েদর
সােথ Tযাগােযাগ করার ইিতবাচক িচGা6 হেত পাের কkন Bত:াশা । এই কায,-েমর মজাদার গানgিল
Bাjবয়aেদর সহজ এবং ইিতবাচক উপােয় িশ@েদর সােথ িমশেত Tদয় ।

Gকন সKীত?
িশ@েদর gরhiপূণ, বাত, া িশখােনার জন: গান এক6 চমৎকার উপায় । আিম িনিmত Tয Tতামােদর
সবারই িকছW Tছাট গান মেন আেছ যা Tতামােদর Tছাটেবলায় িশখােনা হেয়িছল । এই গান এবং বাত, াgিল
িশ@েদর সােথ থাকেব এবং ভিবষ:ৎ জীবনপােঠর জন: ভােলা িভিoও হেব ।

এক6 অধ:য়ন যা িশ@েদর সােথ জিড়ত, জান,াল অব িমউিজক Tথরািপ Tত Bকািশত, Tদিখেয়েছ Tয
সpীত এবং নতWন গান Tশখার সােথ ইিতবাচক আqধারণা বrিL এবং আqসsান উKয়ন সQtকuত,
িশ@েদর িনেজেদর সQেক, ভাল Tবাধ করেত সাহায: কের ।
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এই কায>LমM িকভােব ব4বহার করেবনঃ
এটা মজাদার রাখ; নগানgিল মজাদার ইিতবাচক অ:ািনেমশন, Cynthie নােমর এক6 কাটW,ন চিরv wারা উপSািপত ।
গান গাওয়া, হাত নড়াচড়া করা, নৃত:, বাত, া eরণীয় কের রাখেত Tযেকান িকছW Tচyা কের ।

এটা সহজেবাধ4 রাখ; নতরhণ িশ@েদর অপব:বহােরর Tকান "গভীরতার" িববরণ জানেত হেব না @ধW তােদর সহজ িকছW িনয়ম
জানাও১. Tতামােক Tকউ আঘাত করেব না
২. Tকউ Tতামার ব:িdগত অংশ }শ, করেব না
৩. Tকউ Tতামার ব:িdগত অংেশর ছিব তWলেব না
৪. যিদ Tতামার Tকান সমস:া থােক কাউেক বেলা
৫. Tকউ যিদ Tতামােক আঘাত কের বা ব:িdগত অংশ }শ, কের তাহেল তা Tগাপন Tরেখা না
৬. যিদ Tতামােক শাসােনা হয় তাহেল কাউেক বেলা

এM ইিতবাচক রাখ; নBধান উেশ: িশ@েদর NমতাBদান করা যােত তারা তােদর শরীর সQেক, ইিতবাচক ভােব, এবং তােদর
জানােনা Tয যিদ Tকান সমস:া হয় তাহেল তােদর িনরাপদ Uান দােনর জন: Tকউ আেছ ।

Bিত6 পােঠর পের এক6 িচk Tলখা বা অন অিধেবশন রাখা এক6 ভােলা বW িL । তােদরেক যা বলা
হেয়েছ এবং Tয ব:াপাের গাওয়া হেয়েছ Tস ব:াপাের এক6 ছিব অংকন করেত অথবা তারা হয়ত তােদর
সােথ ঘেট যাওয়া বা এমনিকছW যা তােদর িচিGত কের Tরেখেছ Tস ব:াপাের িলখেত পাের ।

িচPQেলা Gথেক আপিন চমৎকার িকছ; মSব4 পােবনঃ
"আমার িজিনস >শ? করেবন না!!"
"ব@িAগতভােব আিম কখনও িনয?ািতত হয় িন,
িকF আমার +ছাট +বান হেয়িছল । আপনােদর +KাLাম +দখার পের
+স আমার মােক বেলিছল"
......অথবা ৫ বছেরর একজেনর কাছ +থেক পাওয়া এই ছিবQর মত
িকছ) (ডােন)
যা আরও তদS করা হেয়িছল ।

আিম সবসময় সুপািরশ করব Tয আপিন িশ@েদর দঁ াড় কিরেয় গাওয়ান - তারা বেস থাকার তWলনায়
আরও Tবিশ মেনােযাগ িদেব, এবং দািড়েয় Tথেক হাত নড়াচড়া করােনা সহজ ।

গান-১
আমার শরীর 'ধ) ই আমার

আমার শরীর 'ধ) ই আমার
https://www.mybodyismybody.com/my-body-is-my-body

িভিডও Gথেক িসিU এর মূলপাঠ
হ:ােলা,আমার নাম িসি এবং আমরা আমার শরীর হয় আমার
শরীরএর কায,-ম করেত যাি । আমরা িকছW গান গাইেত যাি , মজা
করব, কীভােব িনরাপদ থাকেত হেব তা িশখব ।
Tতামরা জােনা, আমােদর শরীর খW ব অসাধারণ এবং আমােদরেক
আঘাত করার অিধকার কােরা Tনই, বা আমােদর ব:িdগত অংশ }শ,
করা অথবা এমন িকছW করা যােত আমরা অিMকর Tবাধ কির কারণ
ইহা আমােদর অসাধারণ শরীর । আমরা এখন Bথম গান6 গাইেত
যাি - এবং আিম চাই তWিম আমার সােথ গান কর - এেক বেল আমার
শরীর হয় আমার শরীর

আমার শরীর 'ধ; ই আমার - গােনর লাইন
এটা আমার শরীর, আমার শরীর, এবং আমােক আঘাত করার অিধকার কােরা +নই
আমার শরীর 'ধ) ই আমার
এটা আমার শরীর, আমার শরীর, এবং কােরা আমােক >শ? করার অিধকার +নই কারণ
আমার শরীর 'ধ) ই আমার
আমার অনুভব করার জন@ দুইQ হাত আেছ, এবং +দখার জন@ দুইQ +চাখ
এবং ত)িম আমােক যা বলছ তা +শানার জন@ দুইQ কান
আিম +যখােনই যািZ +সখােন িনেয় যাওয়ার জন@ দুইQ শিAশালী পা আেছ
এবং আিম িকছ) ব@িAগত অংশ +পেয়িছ যা আিম +দখােত চাই না এটা আমার শরীর, আমার শরীর, এবং আমােক আঘাত করার
অিধকার কােরা +নই কারণ আমার শরীর 'ধ) ই আমার
এটা আমার শরীর, আমার শরীর, এবং আমােক আঘাত করার অিধকার কােরা +নই
আমার শরীর 'ধ) ই আমার
এটা আমার শরীর, আমার শরীর, এবং কােরা আমােক >শ? করার অিধকার +নই কারণ
আমার শরীর 'ধ) ই আমার
আিম +তামােক +দখােত চাই আমার মাথায় চ)ল আেছ
এবং আমার মাঝখােন একQ সামান@ নািভ
আমার একQ আকষ?ণীয় +ছাট নাক আেছ এবং দশQ পােয়র আ\ুল
এবং আিম +তামােক বলার জন@ একQ মুখ +পেয়িছ +য আিম +তামােক জানােত চাই +য এটা আমার শরীর, আমার শরীর
এটা আমার শরীর, আমার শরীর, এবং আমােক আঘাত করার অিধকার কােরা +নই আমার শরীর 'ধ) ই আমার
এটা আমার শরীর, আমার শরীর, এবং কােরা আমােক >শ? করার অিধকার +নই কারণ
আমার শরীর 'ধ) ই আমার হঁ @া আমার শরীর আমার জন@ আমার শরীর

আমার শরীর 'ধ; ই আমার - গােনর উেYশ4ঃ
িশ'েদর িশ.া িদেত তােদর শরীর তােদর িনজ^ এবং তােদর আঘাত বা তােদর ব@িAগত অংশ >শ?
করার অিধকার কােরা +নই ।
িশ@েদর কােছ ব:াখ:া করার Bথম িজিনস হেলা আমােদর Tদহ সাধারণ নয়, আমােদর আঘাত বা
আমােদর ব:িdগত অংশ }শ, করার অিধকার কােরা Tনই । এখন Tকাথায় এসব ব:ািdগত অংশ আেছ
পিরার হওয়া যাক - এgেলা তােদর শরীেরর অংশ যা তােদর আারওয়:ার wারা আ ািদত, এgেলা
ব:িdগত এবং @ধW মাv তােদর ।
এখন িশ@েদর ব:াখ:া করা gরhiপূণ, Tয এমন সময় আসেত পাের যখন বাবা-মা বা Tকয়ারারেদর তােদর
ব:িdগত অংশ }শ, করেত হেত পাের উদাহরণ রপঃ১. যখন তারা খW ব Tছাট, Tকউ তােদর Tগাসল কিরেয় Tদয় িক বয়স বrিL পাওয়ার সােথ সােথ তারা
কীভােব িনেজেদর Tগাসল করেত হয় তা িশেখ যায় ।
২. যিদ িশ@ অসুS হেয় পেড় বা পীড়ক Tদখা Tদয় মাতািপতা বা Tকয়ারারেদর তােদর ব:িdগত অংেশ
ঔষধ Bেয়াগ করেত হয় । িনিmত করhন Tয তারা জােন Tয এ6 Tকবলমাv িপতা-মাতা বা Tকয়ারার
অথবা ডাdার করেব, যিদ এেত তারা অিMকর Tবাধ কের তেব তােদর Tদিখেয় িদেত হেব িকভােব
িনেজেদরেক ঔষধ Bেয়াগ করেত হেব ।
৩. যিদ তারা অসুS বা পীত হয় একজন ডাdারেক তােদর ব:িdগত অংশ }শ, করেত হেত পাের িক
মা, বাবা অথবা Tকয়ারার সব,দা তােদর সােথ থাকেব যখন ডাdার তােদর ব:িdগত অংশ }শ, করেব ।

অন: Tয Tকান সময় Tকউ তােদর ব:িdগত অংশ }শ, করেব না । যিদ Tকউ তােদর অিMকর
অনুভব করায় বা তারা জােন Tয িজিনসgেলা ভWল তা তােদর wারা করােনার Tচyা কের তাহেল
Tছেলেমেয়রা জােন Tয তারা এসব TNেv "না" পাের । তােদর শরীর তােদর অGগ,ত জানার মাধ:েম
এটা Tছেলেমেয়েদর Nমতাবান কের Tতােল ।
90% পয?S +যৗন িনয?াতন ঘেটেছ Bসািরত পিরবােরর মেধ: অথবা এমন Tকউ যােক িশ@ জােন এবং
িবাস কের । এ6 এক6 সGােনর জন: খW ব Nিতকর যখন Tকউ িবাস ভp কের । তােদর জানেত হেব
Tয সাহােয:র জন: Tযেত তােদর Tকাথাও িনরাপদ Sান আেছ এবং Tকউ তােদর কথা 'নেব এবং িব`াস
করেব ।

Gগাপন রাখা
িশ@ িনয,াতনকারী এবং Tযৗন িশকারী Bায়ই এই গণনা কের Tয এক6 িশ@ Tগাপন রাখেব এবং এজন:
"+কান +গাপনতা নয়" িনয়ম রাখা এক6 ভােলা বW িL ।
এই িশ@েদর Tছাটেবলা Tথেকই যিদ এমনভােব গেড় Tতালা হয় Tয তােদর যিদ Tকউ আঘাত কের বা তােদর
অনুপযW d }শ, কের এমন "অিনরাপদ" Tগাপন রাখেত না, তাহেল তারা আরও Tবিশ া ]:েবাধ করেব
।

িনয>াতেনর ঘটনা ঘটেল িশ'েদর যা জানেত হেবঃ
১. তারা Tদাষী নয়
২.তারা Tদাষী অনুভব করেব না
৩.এটা বলা gরhiপূণ, যােত অপব:বহার থামেত পাের
দয়া কের মেন রাখেবন Tয অপরাধী সাধারণত Tসই হয় যােক িশ@ ভােলাবােস বা জােন এবং িবাস কের,
তাই িবষয়6 খW ব মৃদুভােব আেলাচনা করেত হেব । িশ@েদর সামেন রাগ করেবন না, তােদর আপনােক
দািয়iবান এবং শাGভােব দরকার ।
আপিন তােদর কােছ ব:াখ:া করেত পােরন Tয যারা িশ@েদর িনয,াতন কের,মাদকাসd অথবা মদ:পএর
মত তােদরও সাহােয:র Bেয়াজন । এইভােব তারা ভাল হেত পাের এবং তারা আর িশ@েদর Nিত করেব
না । একারেণ তােদর জন: কাউেক বলাটা অেনক gরhiপূণ, ।

আধ; িনক য; গ
আধW িনক যW েগর সােথ আমােদর িশ@েদরও রNা করা উিচত এমন Tলােকর কাছ Tথেক Tয অনুপযW d ছিব
তWলেত চাইেত পাের । তােদর সােথ অনুপযW d }শ, িনেয় কথা বলার সময় আপনার এটাও উেখ করা
উিচত Tয মানুষ তার ব:িdগত অংেশর ছিবও তWলেত চাইেত পাের (এমনিক তারা তােদর }শ, করার Tচyা
না কের ) এবং Tকউ যিদ ছিব Tতালার Tচyা কের তােদর অবশ:ই না! বলেত হেব এবং তারপর কাউেক
বলেত হেব ।

গান-২
যিদ তা সbক না হয় - তা করব না

যিদ তা সbক না হয় - তা করব না
https://www.mybodyismybody.com/if-it-don-t-feel-right
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আমরা এই পরবতী` গােনর সােথ মজা করেত যাি ,
ইহার মেন রাখার জন: এক6 মহান িনয়ম আেছ
এবং িনয়ম6 হেলা - যিদ তা সPক না হয় - তা করব না!!
এখন আিম Tতামার বািড়র কাজ করার মত িজিনষ িনেয় কথা বলিছ না,
অথবা Tতামার Tশাবার ঘর Tগাছােনা িনেয় কথা বলিছ না
আিম কথা বলিছ এই ব:াপাের Tয যিদ Tকউ Tতামােক তােদর সােথ Tকাথাও িনেয় Tযেত চায়
এবং তWিম জােনা Tয তােদর সােথ যাওয়াটা সkক নয়,যিদ তা সPক না হয় - তা করব না!!
অথবা Tকউ Tতামােক িদেয় এমন িকছW করােত চায় যােত তWিম অিMকর Tবাধ কর । যিদ তা
সPক না হয় - তা করব না!!

যিদ তা সbক না হয় - তা করব না - গােনর কথা
মানুষ +তামােক >শ? করেত পাের এবং বলেত পাের এQ +জাশ িকF মেন +রেখা
+তামার শরীর 'ধ) ই +তামার যিদ তা সbক না হয় ত)িমই +সইজন +য জানেব
এবং যিদ তা সbক না হয় তা করব না, cহ!!
না যিদ তা সPক না হয় তা করব না, [হ!! তা করব না, তা করব না
িকছ) মানুষ আেছ যারা ভােব ত)িম +বাকা
এবং তারা +তামােক মাদকdব@ +সবন করােনার +চeা কের, এবং +তামােক f)েলর বািহের রােখ
+তামােক +গাপনীয়তা বজায় রাখেত বেল, িকF ত)িম জােনা +তামােক িক করেত হেব
কারণ যিদ তা সbক না হয় তা করব না, cহ!!
না যিদ তা সPক না হয় তা করব না, [হ!! তা করব না, তা করব না
মানুষ +তামােক ধরেত পাের এবং বলেত পাের তারা +তামার যg িনেZ
আিম +তামােক এটা বলিছ না +য এটা ভােলা না
িকF যিদ এটা সbক না হয় ত)িম ব) ঝেত পারেব
এবং যিদ তা সbক না হয় তা করব না, cহ!!
না যিদ তা সbক না হয় তা করব না, cহ!! তা করব না, তা করব না
না যিদ তা সbক না হয় তা করব না, cহ!! তা করব না, তা করব না
না যিদ তা সbক না হয় তা করব না, cহ!!

যিদ তা সPক না হয় - তা করব না - গােনর উেYশ4
১. িশ'েদর তার িনেজর অনুভhিত +শানার িশ.া +দওয়া ।
Tবিশরভাগ সময় Tছেলেমেয়রা জােন Tয কখন Tকান িজিনষ সkক মেন হয় না, বা কখন Tকান িকছW
তােদর কােছ অিMকর হেয় উেঠ তাই তােদর এই িনয়ম Tশখাও...র:াপ গােনর সেp
"যিদ তা সPক না হয় - তা করেব না [হ!!"

অনুভ\িত:
একবার আপিন অনুভিত সQেক, আেলাচনা @রh করেল আমােদর সবার মেধ: িক ধরেণর
অনুভিত কাজ কের Tস ব:পাের কথা বলেত পােরন । সুখ, দুঃখ, একাকীi, ভয় । এটা িশ@েদর
জন: জানা অিত gরhiপূণ, Tয পৃিথবীর সকল মানুেষরই একই রকম অনুভিত রেয়েছ Tযমনটা
তােদর আেছ এবং তারা একা নয় । িশ@রা িকভােব িবিভK ধরেনর অনুভিত িনেয় আসেত পাের
তা TদখW ন ।
আপিন Tখলার মাধ:েম তােদরেক হািস মুখ, দুখী মুখ, রাগী মুখ, মজার মুখ Tদখােত পােরন,
অথবা তারা Tযমনটা অনুভব করেছ আপিন তােদরেক Tতমন মুেখর ছিব আঁকেত বলেত পােরন ।

২. সKীর চাপ সDেক> কথা বলার জন4
aWেলর অন: িশ@েদর সােথ সpীর চােপর পিরিSিতর ব:াপাের িশ@েদর সােথ কথা বলার জন: আপিন এই
গান ব:বহার করেত পােরন, অথবা যিদ বািড়র মানুষ তােদর সােথ এমন িকছW কের যা তারা জােন Tয এটা
সkক নয় । আপিন এই কেথােপাকথেনর মেধ: মাদক ব: এবং িনম,মভােব পীড়ন করা অGভW,d করেত
পােরন ।.

সpীর চােপর িবরhেL দঁ াড়ােনা কkন হেত পাের, িক এই ব:পাের কথা বলুন, এবং ব:াখ:া করhন তারা
কতটা শিdশালী হেব এবং তারা কতটা আqিবাস িনম,াণ করেব যিদ তারা িনেজেদরেক অন:
Tছেলেমেয়েদর wারা চােপর মেধ: রাখেত বা তজ,ন করেত না Tদয় , এমন িজিনষ করেত না Tদয় যা
তারা চায় না ।
"যিদ তা সPক না হয় - তা করেব না"

৩.শরীেরর _মতায়ন িদেয় িশ'েদর সহায়তা করা
িশ@েদর জানা উিচত Tয তােদর শরীর তােদর িনজ, এবং Tকান িজিনষ যিদ তােদর জন: অিMকর হয়
তেব তােদর না! আিম এটা করেত চাই না বলার অিধকার রেয়েছ ।
"যিদ তা সPক না হয় - তা করেব না"

গান-৩
"িক করেব যিদ"

"িক করেব যিদ"
https://www.mybodyismybody.com/the-what-if-game
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এখন আমরা "িক করেব যিদ" গান6 @রh করেত যাি এবং এই গান6 Tথেক আমরা িশখেত পারব Tয যিদ
Tকান অপিরিচত ব:িd আমােদরেক তার সােথ িনেয় যাওয়ার Tচyা কের, অথবা যিদ Tকান অপিরিচত ব:িd
আমােদর শরীেরর ব:িdগত অংশ }শ, করেত চায় তাহেল আমরা িক করব ।
তWিম িক জােনা Tতামার ব:িdগত অংশgেলা Tকাথায়? এgেলা Tতামার অGব,াস বা প:া wারা আবrত । যখন
Tথেক তWিম একটW বড় হেত @রh করেব তখন Tথেক কােরা Tতামার ব:িdগত অংশ }শ, করেত িদেব না, মা
অথবা বাবা Tতামার ঐ জায়গা Tধৗত কের িদেত পাের, িক কীভােব এটা িনেজ করেত হয় তা তWিম খW ব শীই
িশেখ যােব । হয়ত যখন তWিম অসুS থাকেব তখন মা অথবা বাবা অথবা ডাdার ঐখােন িকছW ঔষধ িদেত
পাের, িক এরা ছাড়া কাউেক কখনও Tতামার অংশ }শ, করেত িদেব না ।
আমরা এটাও িশখব Tয যিদ Tতামার পিরবার বা Tতামার ঘেরর মেধ:ই Tকউ Tতামােক অিMকর Tবাধ করায়
অথবা Tতামােক আঘাত করেত Tচyা কের । তা সবই তWিম এই Tখলা6েত করেব, "না"
বলেব, তাই আিম চাই Tয সবাই ভােলাভােব এবং Tজাের িচৎকার কেরা.....

"িক করেব যিদ" Gখলা - গােনর কথা
আমরা "িক করেব যিদ" +খলা. /র0 করেত যাি2 । এখােন +তামার জন7 89 এবং উ<র রেয়েছ ।
যিদ ত?িম সবAদা জয়ী হেত চাও +তামােক এFেলা করেত হেব না বেলা ! /ধ? না বেলা !
িক করেব যিদ, H?ল +শেষ
একজন অপিরিচত ব7িM +তামােক বাসায় িনেয় যাওয়ার +চNা কের
এবং তারা এক. চকচেক নত?ন গাড়ী চালাে2 এবং তারা বলল "হ7ােলা ! ত?িম
িক গািড়েত +যেত চাও?" ওহ না, আপিন একজন অপিরিচত ব7িM
আিম আপনার গািড়েত উেঠ যাRায় যােবা না
কারণ আমরা বাবা - মা আমােক এমন কােরা সােথ +কাথাও +যেত
িনেষধ কেরেছ যােক আিম িচিন না, আিম না বলেবা !! /ধ? না বলেবা !!
এখন িক করেব যিদ, ত?িম বাসায় থােকা
এবং কােজর +লাক +তামার +দখােশানা করেছ
এবং তারা +তামার বেTর িনেচ VশA করার +চNা করেছ, ত?িম িক করেব?
ত?িম না বলেব, কােজর +লাক
আিম চাই না ত?িম আমার ঐখােন VশA কেরা
কারণ ওইFেলা আমার ব7িMগত অংশ
এবং আমার শরীর +তামার অYগAত না, আিম না বলেবা !!
/ধ? না বলেবা !!
আমরা "িক করেব যিদ" +খলা. +খলিছ
এখােন +তামার জন7 89 এবং উ<র রেয়েছ
যিদ ত?িম সবAদা জয়ী হেত চাও +তামােক এFেলা করেত হেব, না বেলা !
/ধ? না বলেবা !

এখন িক করেব যিদ, এখােন এমন +কউ থােক
+য +তামার বZ? বা পিরবােরর অংশ
এবং তারা +তামােক VশA কের বা আঘাত কের
ইহা +তামােক খারাপ বা অ\ি]কর +বাধ করায়, ত?িম িক বলেব?
ত?িম না বলেব !
দয়া কের এটা করেব না
+তামার আমােক এইভােব VশA করা আিম পছ` কির না
এবং যিদও আিম +তামােক পছ` কির
দয়া কের আমার সােথ এটা করেব না
কারণ ত?িম +দখেতই পা2 আিম +ছাট
আিম না বলেবা ! /ধ? না বলেবা !
না বেলা

"িক করেব যিদ" Gখলা - গােনর উেYশ4
কতi?পে.র সােথ বাjােদর না বলেত +শখােনা

'িক করেব যিদ' Tখলা6 Tযেকােনা পিরিSিতেত Tখলা Tযেত পাের যিদ Tতামার মেন হয় Tয এক6 বাার
সােথ িকছW ঘটেছ । কkন পিরিSিত Tথেক কীভােব িনরাপেদ Tবর হেত হেব Tসই উoর Tদওয়ার জন:
Tখলা6 ব:বহার কেরা ।

উদাহরণ....
১. "িক করেব যিদ" +কউ দরজায় দািড়েয় থােক এবং ত)িম বাসায় একা?
a) কখেনা দরজা খW লেব না
b) যিদ Tস না যায় তাহেল Tতামার Bিতেবশী বা িনকটাqীয়েক ডােকা
c) যিদ তWিম ভয় পাও এবং Tকান সাহায: না পাও তাহেল পুিলশ ডােকা
২. "িক করেব যিদ" কােজর +লাক +তামার শরীেরর ব@িAগত অংশ >শ? করার +চeা কের?
a) তােদরেক না বেলা পের চেল যাও এবং কাউেক বেলা
b) যিদ তারা Tতামােক এটা Tগাপন রাখার জন: বেলও তাও Tগাপন Tরেখা না
৩. "িক করেব যিদ" একজন অপিরিচত +লাক +তামােক বেল +য তার ক)ক)রছানা হািরেয় +গেছ এবং +স
চায় ত)িম যােত তােক ইহা খ) েজ +পেত সাহায@ কেরা
a) তােদরেক বেলা না অপিরিচত কােরা সােথ Tকাথাও যাওয়ার অনুমিত Tনই, যিদ তারা বেল Tয তােদর
সিত:ই সাহােয:র Bেয়াজন - তবW ও Tতামােক না বলেত হেব!
যতgেলা পিরিSিতর জন: আমরা বাােদরেক fতির করেত পারেবা আমােদরেক করেত হেব - তাই তােদর
িশখার জন: গানgিলর সােথ নতWন তথ: িনেয় িফের আেসা ।

বাjােদর কােছ অপিরিচত ব@িAেদর ব@াখ@া

যিদ আপিন বাােদর এক6 দলেক িজUাসা কেরন একজন অপিরিচত ব:িd িক - আপিন এরকম ২০ 6
িভK উoর Tপেত পােরনঃ
১. একজন অপিরিচত ব:িd এক6 খারাপ মানুষ
২. এমন Tকউ Tয Tতামােক আঘাত করেব
৩. এমন Tকউ Tয Tতামােক িমyাK িদেব

আমরা আমােদর বাjােক িশখাই
"অপিরিচত ব:িdেদর সােথ কথা বলেব না"
"অপিরিচত ব:িdেদর সােথ গািড়েত উঠেব না"
"অপিরিচত ব:িdেদর কাছ Tথেক িমyাK িনেব না"

িক.... আমরা তােদরেক Bায়ই বলেত ভWেল যাই Tয একজন অপিরিচত ব:িd িক ।
তাই আমােদরেক Bথেমই বাােদর এটা িশখােত হেব Tয একজন অপিরিচত ব4িa িক?
একজন অপিরিচত ব:িd হেলা এমন Tকউ যােক আমরা িচিন না ! একজন অপিরিচত ব:িd হেত পােরঃ
একজন পুরhষ অথবা মিহলা, বrL অথবা তরhণ, তারা ধনী বা গরীব হেত পাের অথবা Tযেকােনা বেন,র Tকউ
হেত পাের ।
আমােদর তােদরেক অবশ:ই এটা বলা Bেয়াজন Tয
সকল অপিরিচত ব@িA খারাপ নয়.....
এবং যিদ এমন Tকউ Tতামােক একজন অপিরিচত ব:িdর সােথ পিরচয় কিরেয় Tদয় যােক তWিম ভালবােসা বা
িবাস কেরা - Tসই অপিরিচত ব:িd6 Tতামার বW হেয় উঠেত পাের ।
িকb.... যিদ না এমন Tকউ যােক তWিম ভােলাবাস Tস Tতামােক একজন অপিরিচত ব:িdর সােথ পিরচয় কিরেয়
না Tদয়, কখেনা িনেজ Tথেক তােদর সােথ কথা বলেত যােব না ।

আধ; িনক য; গ

এই আধW িনক যW েগ TফসবW ক, টWইটার এবং আরও অেনক ওেয়বসাইেটর মাধ:েম সহেজই বাা এবং তার
িপতামাতার তথ: Tপেত পাের, মানুষ সহেজই বাা এবং পিরবােরর সদেস:র নাম জানেত পাের এবং
হয়েতা তােদরেক তােদর সােথ িনেয় যাওয়ার Tকৗশল কসেত পাের ।
বাােদর বেলা Tয Tলাক6 তােদর ব:াপাের এবং তােদর পিরবােরর ব:াপাের অেনকিকছW জােনও, যিদ
তারা তােক না িচেন, তারা অপিরিচত Tলাক এবং তােদর সােথ Tযও না ।
অপিরিচত Gলােকরা িক ধরেণর িমথ4া কথা বলেত পাের বাcােদরেক উদাহরণ Gদও

a) +তামার মােয়র আসেত +দরী হেব তাই +স আমােক পাbেয়েছ +তামােক িনেয় যাওয়ার জন@
(এরা +তামােক Kতারণা করার জন@ পিরবােরর সদেস@র নাম জানেত পাের)
b) আমার গািড়েত িকছ) খ) ব আকষ?ণীয় ক)ক)রছানা আেছ - ত)িম িক তােদর +দখেত চাও?
c) আিম +তামােক +রামাlকর িকছ) +দখােত চাই - আিম Kিতmnিত িদিZ আিম +তামােক িফিরেয়
িদেয় যােবা -+তামার এইটা +দখা উিচত - এইটা +রামাlকর!
আেরকQ িনয়ম হেলা একজন অপিরিচত ব@িAর কাছ +থেক কখেনা +কান উপহার না +নওয়া উপহারQ যতই চমৎকার +হাক না +কন ।.

গান - ৪
যিদ ত;িম একM সমস4ায় পড়

যিদ ত;িম একM সমস4ায় পড়
https://www.mybodyismybody.com/if-youve-got-a-problem

িভিডও Gথেক িসিU এর মূলপাঠ
যিদ Tকউ Tতামােক আঘাত কের বা ব:িdগত অংেশ হাত Tদয় তাহেল এটা
কাউেক বলা সিত:ই gরhiপূণ,, যিদ তWিম ভীত এবং িবাG Tবাধ কেরা তাও
Tতামােক খW ব, খW ব সাহসী থাকেত হেব এবং কাউেক বলেত হেব ।
এখােন বলার জন: অেনক মানুষ রেয়েছ মা, বাবা, নানী/দািদ, নানা/দাদা,
খালা/ফWফW/মািম/চািচ,
খালু/ফWফা/মামা/চাচা, িশNক, চাচােতা ভাই-Tবান, Bিতেবশী, িপতামাতার বW,
পুিলশ, নাস, এবং Tতামার চারপােশর আেরা অেনক মানুষ । িক এখন যিদ তWিম
বেলা এবং তারা Tতামােক িবাস না কের, তারা Tতামােক এটা Tগাপন রাখার
জন:ও বলেত পাের - িক পের তWিম অন: কাউেক বলেত যাও । যিদ তারা
Tতামােক িবাস না কের, তাহেল তWিম অন: কাউেক বেলা এবং Tকউ Tতামােক না
Tশানা পয,G বলেতই থােকা । কখেনা না, কখেনা হাল Tছেড়া না ।

যিদ ত;িম একM সমস4ায় পড় - গােনর কথা
যিদ ত)িম একQ সমস@ায় পড় এবং ত)িম জােনা না +তামােক িক করেত হেব, যাও কাউেক বেলা, যত.ণ না
তারা +তামােক 'নেছ
+তামােক +তামার সমস@াrেলা বলার জন@ কাউেক খ) ঁেজ +বর করেত হেব
যিদ ত)িম একQ সমস@ায় পড় এমন কাউেক খ) ঁেজ +বর কেরা +য +তামােক 'নেব
+তামার মা অথবা বাবা, দাদা বা দাদী
+তামার খালা অথবা +তামার খালু বা f)েলর একজন িশ.ক
+কউ না 'না পয?S +তামােক বলেত থাকেতই হেব
যিদ ত)িম একQ সমস@ায় পড় এটা বলার জন@ কাউেক খ) ঁেজ +বর কেরা
যিদ +তামােক +কউ আঘাত কের , এবং ত)িম জােনা না +তামােক িক করেত হেব, যাও কাউেক বেলা, যত.ণ
না তারা +তামােক 'নেছ
+তামােক +তামার সমস@াrেলা বলার জন@ কাউেক খ) ঁেজ +বর করেত হেব
যিদ ত)িম একQ সমস@ায় পড় এমন কাউেক খ) ঁেজ +বর কেরা +য +তামােক 'নেব
+তামার Kিতেবশীর সােথ কথা বেলা, +তামার f)েলর পরামশদ
? াতা যােক ত)িম িচেনা বা িব`াস কেরা
সমস@ার কথা কাউেক বলা আবশ@ক
+কউ +তামােক না 'না পয?S বলেত থােকা
যিদ ত)িম একQ সমস@ায় পড় এটা বলার জন@ কাউেক খ) ঁেজ +বর কেরা
যিদ ত)িম একQ সমস@ায় পড় তারা +তামােক না 'না পয?S বলেত থােকা

যিদ ত;িম একM সমস4ায় পড় - গােনর উেYশ4
যিদ +কান সমস@া থােক কাউেক বলার িশ.াQ পুনরায় ব@বহহার কেরা এবং তারা যিদ না 'েন
তাহেল +কউ 'না পয?S বলেত থােকা !!
কাউেক সমস:ার ব:াপাের বলা6 িশ@েদর জন: কkন িজিনসgিলর মেধ: এক6 হেত পাের, তােদর
সমস:া6 ব:খ:া করার জন: শ খW ঁেজ পাওয়াটাও তােদর জন: কyকর হেত পাের, এবং বড়রা কীভােব
Bিতি-য়া Tদখােব তারা Tস ব:পােরও ভীত হেত পাের ।
যখন আমরা বাােদর সােথ িকছW বলার ব:পাের কথা বিল, তারা িক ধরেণর Bিতি-য়ার সsখ
ু ীন
হেত পাের আমরা Tস ব:পাের তােদরেক Bত করেবা । (এটা @ধW মাv বড় বাােদর জন:)
a) বড়রা হয়েতা িব.ু s,রাগ,িবিtত অথবা ভয় +পেত পাের
b) তারা বাjাQেক িব`াস নাও করেত পাের
c) তারা বাjাQেক ধমকােত পাের এবং আর কাউেক বলেত িনেষধ করেত পাের
d) তারা তােক এQ +গাপন রাখার জন@ বলেত পাের
িশ@েদর জন: Bধান পাঠ, যিদ Tকউ তােক িবাস না কের, অথবা তােদরেক ইহা Tগাপন রাখার জন: বেল,
অথবা সমস:া6র ব:পাের িকছWই না কের তােদর দরকার - অন4 কাউেক বলা এবং বলেতই থাকা যতNণ না পয,G Tকউ @নেছ ।

কখেনা না, কখেনা হাল +ছেড়া না !

বাjােদরেক তােদর সকেলর একQ তািলকা কের +দও যােদর সােথ তারা কথা বলেত পাের
যিদ তােদর +কান সমস@া হয়ঃ
মা,
বাবা,
নানী/দািদ,
নানা/দাদা,
খালা/ফ)ফ)/মািম/চািচ,
খালু/ফ)ফা/মামা/চাচা,
িশ.ক,
অধ@. বা Kধান িশ.ক,
বড় ভাই,
বড় +বান, Kিতেবশী,
িবদ@ালয় পিরেষিবকা,
পুিলশ,
পরামশদ
? াতা ।
আপনার যিদ মেন হয় অন@ কােরা সােথ কথা বলাটাও বাjাQর জন@ িনরাপদ তাহেল দয়া
করা তা +যাগ কের িদন

অনুভ;িতঃ
এটা বাােদর জন: জানা জরhরী Tয যখন তারা এক6 সমস:ার ব:পাের বলেব তখন তারা Tকমন
অনুভব করেত পাের - এই কেয়কটা পেয় তােদর সাহায: করেত পাের

a) +তামার সমস@া সvেক? কথা বলেত ত)িম িবwত +বাধ করেত পােরা - িকF এটা bক আেছ
b) +তামার জন@ সbক শxQ খ) ঁেজ পাওয়া কeকর হেত পাের, িকF ত)িম 'ধ) +তামার +সরা
উপােয় ব@াখ@া কেরা
c) +তামার yৎিপz হয়েতা {ত বীট করেত পাের এবং +তামার কথা আটেক +যেত পাের
d) িকF ত)িম একQ গভীর `াস নাও এবং ধীের কথা বেলা
e) +তামার জন@ হয়েতা িকছ)িদন সময় িনেয় অ| একট) বলাটা সহজ হেব
f) অথবা +তামার সমস@াQ িলেখা এবং কােরা কােছ দাও
Tয উপােয় তারা কােরা কােছ বলেত া ]:েবাধ কের Tসই Tসরা উপায়6 খW ঁেজ Tবর করেত বেলা এবং
মেন Tরেখা তারা যিদ Tতামার কথা না @েন বা িবাস না কের

অন4 কাউেক বেলা !

গান ৫
ভােলাবাসা Gকামল

ভােলাবাসা +কামল
https://www.mybodyismybody.com/loveis-gentle

িভিডও Gথেক িসিU এর মূলপাঠ
চল ভালবাসা সQেক, কথা বিল, ভােলাবাসা খW বই gরhiপূণ, এবং মানুষ কখেনাই
Tতামােক আঘাত কের বা Tতামােক অিMকর Tবাধ করায় এমন িকছW কের তােদর
ভােলাবাসা Bকাশ কের না । যা করেত তWিম পছ] কেরা Tযমন বই পড়া, Tখলা করা, মজা
করা, হঁ াটেত Tবর হওয়া, অথবা Tতামােক Tদখােত পাের কীভােব Tতামার বাইসাইেকল
চালােত হয় এgেলার মাধ:েম তারা Tদখায় যা তারা Tতামােক ভােলাবােস ।
ভােলাবাসা সQুণ,টাই এেক অপেরর সােথ ভাগ করা এবং য Tনওয়ার মেধ: । আমােদর
িপতামাতা এবং যশীল আমােদর Tদখােশানা িনিmত কের, তারা আমােদর খাওয়ায়,
আমরা আমােদর দঁ াত পিরার কেরিছ এবং আমােদর পিরধােনর জন: পিরার বT
িনিmত কের, এবং যিদ আমরা অসুS হই আমােদরেক ডাdােরর কােছ িনেয় যায় ।
আমােদর ভােলাভােব Tদখােশানা করাটা খW বই gরhoপুণ, তাহেল আমরা সুS, সুখী এবং
শিdশালী হেয় গেড় উঠেত পারব ।

ভােলাবাসা Gকামল - গােনর কথা
ভােলাবাসা Gকামল, ভােলাবাসা দয়ালু
একসােথ গাও এবং আমােদর ভােলাবাসা fকাশ করার জন4 ত;িম অেনকQেলা ভােলা
উপায় খ; ঁেজ পাবা
আপিন িক আমােক গh Gশানােবন না
অথবা চল বািহের যাই এবং বল Gখিল ত;িম আমােক আমার বাইক চালােত সাহায4
করেত পােরা
যােত আিম পেড় না যাই
এখােন অেনক িকছ; আেছ - আমরা একসােথ করেত পাির
এখােন অেনক উপায় আেছ - আমরা আমােদর যi Gদখােত পাির
এখােন অেনক সময় আেছ আমরা এেক অপরেক বলেত পাির আিম Gতামােক
ভােলাবািস
যিদ Gতামার ভাগ করার মত িকছ; সময় থােক আিম ভাগ করেত পছj করব
ভােলাবাসা Gকামল, ভােলাবাসা দয়ালু
একসােথ গাও এবং ত;িম খ; ঁেজ পােব
Gয এQেলা Gতামার সােথ ভাগ করা ভােলাই

িভিডও Gথেক িসিU এর মূলপাঠ
আশা কির ত?িম আমােদর সব গােনর সােথ গান গাওয়া উপেভাগ কেরেছা এবং
ত?িম +তামার অসাধারণ +দহ সমপেকA যা িশেখছ তা মেন রাখেব । মেন রাকেব না
বলেত !! যিদ +কউ +তামার ব7িMগত অংশ VশA করেত চায় অথবা ত?িম
অ\ি]কর +বাধ কর এমন িকছ? করেত +চNা করেল অথবা +তামার aিত করেল
'যিদ এটা সbক মেন না হয় - এটা করেব না !!' এই িনয়ম. মেন রাখেব এবং যিদ
+কউ +তামার aিত কের অথবা VশA কের অথবা শাসায় তাহেল কাউেক বলেত
মেন +রেখা এবং +কউ +তামােক না +শানা পযAY বলেতই থােকা । কখেনা ত?িম,
কখেনা হাল +ছেড়া না!!
এখন সবাই আেরকবােরর জন7 "আমার শরীর হয় আমার শরীর" গান. গাই !!

ভােলাবাসা Gকামল - গােনর উেYশ4
বাjােদর +শখােনা +য ভালবাসা মৃদু এবং সদয় হয়, এবং এটা সvুন?ই যg, ভাগ এবং িব`াস সvেক? ।

কারণ িশ@রা িবিভK ধরেনর পিরবার এবং ব:াকOাউ Tথেক আেস, এটা িক াভািবক মেন হেত পাের
Tয এক6 অপমানজনক পিরবার Tথেক আসা বাা অন: বাােদর কােছ Tবশ Tবমানান মেন হেব, তাই
ভােলাবাসা িক এবং বড়রা কীভােব Tছাটেদর Bিত ভােলাবাসা Tদখায় এবং এক6 পিরবার Tথেক িক
আশা করা যায় Tস ব:াপাের আেলাচনা করা gরhiপূণ, ।
এখােন আেলাচনার কেয়কQ িবষয় আেছঃ
* িশ'েদর আলেতা কের ভােলাবাসা উিচত
* তােদর +খয়াল রাখা এবং যg +নওয়া উিচত
* তােদর যেথe খাবার খাওয়া উিচত
* তােদর পির~ার কাপড় থাকেত হেব
* কাউেক তােদর দঁ াত পির~ার িকনা এবং +গাসল কেরেছ িকনা িনিত করেত হেব
* তােদর চ)ল আঁচড়ােনা হেয়েছ
* তােদর সমস@ায় সাহায@ করার জন@ এবং তােদরেক +শানার জন@ কাউেক থাকেত হেব
* তােদর কােছ পড়ার জন@ +কউ
* তােদর দুঃেখর সমেয় হঁ াসােনার জন@ +কউ
* তারা িব`াস করেত পাের এমন +কউ
আবার, এইgেলা @ধW মাv কথা বলার জন: িকছW িবষয় , cাস আেলাচনা করার জন: করার জন: এই
িবষয়gেলা ব:বহার কর এবং আবােরা যা তােদরেক খW িশ কের, দুখী কের, অথবা তােদর Tকান সমস:া িলখেত
বা এমন ছিব আঁকেত বেলা

সব>ািধক িজkাসাকlত fmাবলী (বাcােদর .ারা )
fmঃ মানুষ Gকন বাcােদর _িত কের?
উnরঃ +ছেলেমেয়েদর কe +দয়ায় +বশ কেয়কQ কারণ রেয়েছ, িকছ) মানুষ িশ'েদরেক কe +দওয়ার চQ
চািলেয় যায় কারণ যখন তারা িশ' িছল তখন তােদরেক অপব@বহার করা হেয়িছল । িকছ) মানুেষর
মদ@পান, +নশা অথবা রােগর সমস@া আেছ তাই তারা িশ'েদরেক আঘাত কের ।
মেন রাখার মূল িজিনসQ হেলা িশ'েদরেক কe +দওয়া bক না তাই +তামার সব?দা কাউেক বলা উিচৎ,
যােত ত)িম সাহায@ +পেত পােরা ।

fmঃ মানুষ Gকন Gছেলেমেয়েদর ব4িaগত অংশ oশ> কের?
উnরঃ আবারও +ছেলেমেয়েদর +যৗন িনপীড়েনর জন@ অেনক কারণ রেয়েছ, অেনক মানুষ যারা িনেজেদর
অপব@বহার কেরিছল তারা িশ'েদর .িতL কেরেছ তাই এটা বলা rরnতবপুণ,? কারণ এই মানুষেদর
সাহায@ এবং িচিকৎসার Kেয়াজন যােত তারা ভােলা হেত পাের এবং বাjােদর .িত না কের ।

fmঃ আিম কী করব যিদ Gকউ আমােক িবpাস না কের?
উnরঃ যিদ ত)িম কাউেক বেলা এবং +স +তামােক িব`াস না কের - তাহেল অন@ কাউেক বেলা এবং
বলেতই থােকা যত.ণ না +কউ +তামােক িব`াস কের ।

fmঃ যিদ আিম কাউেক বিল তাহেল কী হেব?
উnরঃ তােদর িরেপাট? করেত হেব +য আপনার .িত করা হেZ ।
তারপর +কউ একজন আসেব এবং আপনার পিরবােরর সােথ কথা বলেব । যিদ আপনার বাসায় থাকা
িনরাপদ হয় অথবা +কাথাও পাbেয় +দওয়ার Kেয়াজন িকনা তারা +সটা +দখেব ।

fmঃ আিম কী করব যিদ আিম না বলার পেরও তারা না থােম?
উnরঃ যখন ত)িম না বলেব তখন যিদ তারা না থােম - খ) ব +জাের িচৎকার কেরা যােত আেশপােশ +কউ
থাকেল +তামােক সাহায@ করেত পাের, অথবা ত)িম জােনা +য আেশপােশ মানুষ আেছ যারা +তামােক
সাহায@ করেত আসেব । যিদ আেশপােশ +কউ না থােক, তাহেল যত শী ইহা িনরাপদ হয় কাউেক বলেত
যাও

fmঃ আিম কী করব যিদ তারা বেল Gয আিম যিদ কাউেক বিল তাহেল তারা আমার বা
আমার পিরবােরর কােরা _িত করেব?
উnরঃ +যসব +লােকরা িশ'েদর অপব@বহার কের তারা চায় না +য তারা যা করেছ তা অন@ +কউ জানুক,
তাই তারা +তামােক অথবা +তামার পিরবােরর কাউেক ধমকােত পাের এবং +গাপন রাখার জন@ বলেত
পাের । +তামােক খ) ব সাহসী হেত হেব এবং +তামার সমস@ার ব@পাের কাউেক বলেত হেব ।

fmঃ আিম কী করব যিদ আমার ভাই অথবা Gবান আমার অপব4বহার কের?
উnরঃ +তামার িপতামাতােক বেলা এবং তারা যিদ +তামার কথা না +শােন তাহেল f)েলর কাউেক বেলা
অথবা ঐ তািলকাQ +থেক কাউেক বেলা +যটা িনেয় আমরা আেলাচনা কেরিছ ।

fmঃ আিম বলেল িক তারা Gরেগ Gযেত পাের?
উnরঃ সবসময় না, িকF হ@া তারা +রেগ +যেত পাের, িকF +তামােক তাও সাহসী হেত হেব এবং বলেত হেব
যােত +লাকQ +তামােক কe +দওয়া অথবা +তামার ব@িAগত অংশ >শ? করা ব কের +দয় ।

িশ' অপব4বহােরর িনেদ>শক
িনিলিখত অপব:বহার এবং অবেহলার সূচক যা আপিন এক6 িশ@র
মেধ: Tদখেত পােরন । আপিন এই সূচকgেলার Tকােনা এক6 Tদখেল
অথবা যিদ এক6 িশ@ আপনার কােছ তথ: Bকাশ কের,
১. শাS থাক)ন এবং িশ'েক তথ@ িদেত বাধ@ করেবন না ।
২. বাjাQেক সাTনা িদন ও আপনার সােথ ভাগাভািগ করার জন@
ধন@বাদ জানান,তারপর আপনার
Kাসি\ক িশ' সুর.া +সবােক জানান ।
৩. মেন রাখেবন আপনার Kিতিয়া শাS এবং সহায়ক না হেল িশ'Q
তেথ@র একQ +ছাট অংশ Kকাশ করেত পাের ।

অপব@বহােরর িকছ) ল.ণ িনিলিখত । বাjাQ এইrেলার িমmেণই ভ)গেত পাের +তা এQ 'ধ) একQ
িনেদ?িশকা । আপিন যিদ একQ িশ'র আচরেণ ^তT পিরবত? ন ল.@ কেরন তাহেল অবশ@ই +নাট
করnন +য যিদ িনিলিখত +কানQ Kাসি\ক হয় ।
শারীিরক িনয>াতেনর িচq
িশ'Mর Gচহারা

* অ^াভািবক ঝঁাক)িন, উতা, +পাড়া বা ফাটল
* কামেড়র িচ
* Kায়শই আঘােতর সব?দা অস\ত িহসােব ব@াখ@া
* যিদ একQ ব@াখ@া আঘােতর সাথএরনা িমেল
* আঘাত লুকােনার জন@ দীঘ? আZািদত বা অন@ান@ +গাপন +পাশাক পিরধান
িশ'Mর আচরণ

* অKীিতকর, িমশেত পারা কbন
* ^তঃhত? লা, অন@ান@ +লাকেক এড়ােনা
* দয়া করেত খ) ব উি হওয়া
* িপতামাতােক ভয় পাওয়া
* বাবা-মােয়র কাছ +থেক িবিZ হওয়ােত সামান@ বা +কানও কe না +দখােনা

অবেহলার িচq
িশ'Mর Gচহারা
* খারাপ াS:িবিধ, মিলন চWল, শরীের দুগ,
* আবহাওয়া জন: অনুপযW d বT
* Tমিডেকল বা Tডাল Tসবা Bেয়াজন
িশ'Mর আচরণ
* Bায়ই cাG, শিdহীন, অ}y
* খাওয়া বা খাদ: চWির
* aWেল Tদরী কের যাওয়া বা অনুপিSিত
* িবচW:িত আচরণ
* িন আq সsান

Gযৗন িনয>াতেনর িচq
িশ'Mর Gচহারা
* শািয়ত অথবা রdাd
* িজনগত এলাকায় ব:থা বা িখটিখেট অিভUতা
* এক6 Tযৗন সং-মণ হওয়া
িশ'Mর আচরণ
* Tযৗন আচরণ বা Uান যা এই বয়েসর বাােদর জন: উপযW d নয়
* অন:ান: িশ@েদর অনুপযW d Tযৗন }শ,
* অেচনা আচরণ পিরবত, ন
* Tয Tকান উপােয় }শ, করেত Tদওয়ায় চরম অিন া

মানিসক অপব4বহােরর িচq
িশ'Qর +চহারা
অন@ান@ অপব@বহােরর ত)লনায় িচrিল কম >e, আচরণ সবত +সরা ইি\ত
* ব ) েদর এবং সামািজক কায?ম +থেক Kত@াহার
* f)েল +দরী কের যাওয়া বা অনুপিিত
* আ সান াস
* িবচ)@িত আচরণ
* f)েলর কম?.মতায় পিরবত? ন

যিদ আপিন িশ' অপব@বহার সেহ কেরন, আপনার Kাসি\ক িশ' সুর.া +সবায় কল করnন
এবং পরামশ? িনন । তারা আপনার উেগrিলর কথা 'নেব এবং যিদ +কান িশ' িবপেদর মেধ@
থােক তাহেল আপনার পে. পদে.প Lহণ করেব ।

চলুন িশ'েদর িনরাপেদ রািখ !!

আমার শরীর হয় আমার শরীর
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