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মিরল া এিশয়ান আেমিরকান পিরচযাকারীেদর
িবকাশমু ল ক িতব ী িশ েদর লালন পালন করার
িবষেয় দৃ ভ ী
মিরল া

ডেভলপেম াল িডজএিবিল জ কাউি ল এবং ইউিনভািস অব মিরল া
এর সহেযািগতায় পিরচািলত এক নীডস মূল ায়ন

সমী

ার মূল

াি

ল অফ সাশ াল ওয়াক-

এবং সুপািরশসমূহ

িবকাশমুলক িতব ী িশ েদর বািড়র লাকজনেক তােদর স ানেদর জন
যথাযথ পিরচযা প িত খুঁেজ বর করার জন একািধক প িত ব বহার করেত
হেব, তেব এশীয়-আেমিরকান পিরবারেদর িনিদ
েয়াজনািদ স েক আমরা
খুব বিশ অবগত নই। আমরা চীনা, কারীয়, ভারতীয়, জাপানী, িভেয়তনামী,
িফিলিপেনা আর বাংলােদশী বেল িচি ত ৭৩ পিরবােরর সমী া িনেয়িছ।
তােদর স ানেদর অ জম, অ ােটনশন ডিফিসট হাইপারঅ াি িভ
িডজঅডার, ডাউন িসে াম িকংবা অন ান বাধশি আর িবকাশমূলক সমস া
রেয়েছ।

আমরা এক অেযাগ
স দায় – কউ একথা
িব াস কেরন না য
এশীয় বা ারাও “ াট”
নাও হেত পাের।

(১) স াব িবকাশমূলক িবল স
িবষয় িল শানা আর বা ােদর
করা।

আিম িনেজেক
একািধকবার
কেরিছঃ আিম যিদ
আেগ জানতাম বা
আমার মেয়েক যিদ
আরও আেগ থেক
িচিকৎসা করাতাম
তাহেল কী হত?

েক িপতামাতার উে েগর
ত পরী া কের রফার

িপতামাতারা জািনেয়েছন য তােদর স ানেদর িবকাশমূলক িবল ল করা
আর স সং া পরী া-িনরী ার মেধ মাটামু
ায় ১২ মােসর ফারাক
থেক যায়। অিধকাংশ িপতামাতাই া -পিরচযাকম েদর তােদর উে েগর
কথা জািনেয়েছন, িক কম েদর কবলমা একতৃ তীয়াংশই িশ র
িবকাশমূলক পরী া কেরেছন অথবা িশ
েক কােনা িবেশষে র কােছ
পা েয়েছন।

আিম [িবকাশমূলক অ মতা]
কমু িন েত খুবই
সি য়...অেনক [এশীয়
িপতামাতা] এই িবষেয় তথ ািদ
সহ অন ান সং ােনর জন
আমার উপর ভরসা কেরন।

(২)িপতামাতােদর সে তােদর িনজ িনজ
স দােয়র অ াডেভােকট সহ যাগােযাগ ক ন।
অিধকাংশ িপতামাতাই প াের অ াডেভােকটেদর কাছ থেক
পিরেষবা লাভ কেরনিন, িক তােদর মেধ ৭১% িপতামাতাই
প াের অ াডেভােকটেদর তথ ও সাহােয র িবষেয় সহায়ক
বেল অনুভব কেরেছন।

সুিবধা িলর িবষেয় তথ জানা
বা তথ জানার জন আেবদন
ড াল কয়ার আর রসপাইট কয়ােরর মত পিরেষবা িল
করাটা খুবই ক ন... আপিন
সাধারণভােব ব ব ত হয় না। এছাড়াও, িপতামাতােদর ায় অেধকই
যিদ এর জন [আমার মাতৃ ভাষা]
তােদর মতার বাইের িগেয় িচিকৎসা সং া পিরেষবায় ব য় কের
ভাষার িবষেয় সহেযািগতা
থােকন। য সম িপতামাতা ইংেরিজ ভাষায় কথাবাতা বেলন না
কেরন তাহেল খুবই ভােলা হয়।
তােদর িনেজেদর স ানেদর পিরেষবা দানকারীর সে আর সহায়তা
এই িচিকৎসার ব াপক ব েয়র
পিরেষবার িবষেয় যাগােযাগ করার
ে আেরা অিতির বাধার
স ুখীন হেত হয়।
কথা ভেব আিম খুবই অ ি
অনুভব করিছ.....
(৩) পিরেষবা লাভ করার

কমু িন র
মানুষজেনর আমার
স ােনর িত
ভদােভদ করার
বদেল আেরা
সহনশীল আচরেণর
জন সাহােয র
েয়াজন।

ে

বাধা কমােনা।

(৪) িবকাশমূলক অ

মতা স

েক স

দােয়র সেচতনতা বাড়ােনা।

অেনক িপতামাতাই যখােন জািনেয়েছন য তােদর স দােয়র মানুষজন তােদর
স ান ও পিরবারেক সাহােয র চ া কের থােকন সখােন আবার ৬৫% এও অনুভব
কেরেছন য তােদর স দােয়র লাকজন িবকাশমূলক অ মতা স েক খুব বিশ
িকছ জােনন না। িকছ িপতামাতার িব াস য তােদর স দােয়র মানুষজনঃ (ক)
িবকাশমূলক অ মতািবিশ বা ােদর “এ িল সের যােব”; (খ) তােদর স ানেদর
স েক অ ি েত ভােগন; (গ) মেন কেরন য িবকাশমূলক অ মতা িল হল
িপতামাতার িশ ার অভােবর িকংবা শৃ লাপরায়ণতার অভােবর পিরণাম; অথবা
(ঘ) িনেজেদর স ানেদর স েক বলেত িগেয় বদনাদায়ক শে র ব বহার কেরন।

(৫) িত পিরবােরর আর তােদর জািতগত স
উপর িভি কের গেড় তালা।

দােয়র শি

র

িপতামাতার বিণত বাধা িল সে ও, ৭৯% িপতামাতা বেলেছন তারা তােদর
স ানেদর শি ও িচি ত কেরেত পেরেছন। ানীয় স দায় এবং সং া,
পিরেষবা সরবরাহকারী এবং অন ান অ াডেভােকটরািবকাশমূলক িতব ী
িশ এবং তােদর পিরবারেক স দায়-জীবেনর সকল
ে
মতায়েনর
লে ও তােদর অ ভ করার
ে
পূণ সহেযাগী হেয় উঠেত পাের।

[আমার ছেল] যরকম
সরকমই আর দুিনয়ার
কথা ভেব আিম তােক
বদলােবা না । আমার মেন
হয় য আিম তােক
সহায়তা কের গেলএকিদন স দুদা িকছ
অজন করেব।

আেরা জানেত দয়া কের আমােদর ফসবু ক পজ দখু ন :
https://www.facebook.com/MarylandAANS/
আ েরা ত েথ র জ ন , দ য়া ক ের এ খা েন যা গা েযা গ ক

নঃ:

সারা ডাবাবনা, অ ােসািসেয়ট েফসর, ইউিনভািস অফ মিরল া বাি েমার
Sarah Dababnah, PhD, MPH, MSW
Associate Professor, University of Maryland, Baltimore;
sdababnah@ssw.umaryland.edu
এই ক
েক সমথন করা হেয়িছল, অনুদান ন র CFDA ৯৩.৯৬০ ারা, মািকন যু রা কমু িন িলিভং িবষয়ক শাসন, া ও মানব পিরেষবা িবভাগ, ওয়ািশংটন, িডিস ২০২০১ থেক।
সরকারী পৃ েপাষকতায় ক
হণকারী ম িু র হণকারীেদর িনি ধায় তােদর অনুস ান এবং িস া
কাশ করেত উত্ সািহতকরা হয়। তাই, দৃ ভি বা মতামত িল, অিফিশয়াল ACL
নীিত উপ াপন কের না।

