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চাই� েকয়ার ে�াভাইডারেক িজে�স করার জনয্ সাধারণ ��াবিল
মানস�ত চাই� েকয়ার কমসিচগেলােত িশশরা িনরাপদ, সহায়তা�া� ও সযেত্ন লািলত েবাধ কের৷ এগেলা পিরবার ও িশ�ািবদেদর সােথ স�ক 
গেড় েতালা এবং একিট িবজিড়ত ও যত্নশীল পিরেবশ �দােনর মাধয্েম িশশেদর িশ�া ও উ�য়েন সহায়তা কের যা িশশেদরেক উ�িত করেত ও 
েবেড় উঠেত সাহাযয্ কের৷

আপনার ও আপনার স�ােনর চািহদাগেলা পরণ কের এমন মানস�ত চাই� েকয়ার খেজ েপেত আপনার অনস�ােন সহায়তা করার জনয্ এই 
��গেলা বয্বহার করন৷

খরচ ও লভয্তা

1. আমার স�ােনর জনয্ আপনােদর িক জায়গা খািল আেছ? (যিদ না থােক, েকােনা 
অেপ�মান তািলকা আেছ এবং এটা কত বড়?)

2. এর খরচ েকমন? আর েকােনা িফ আেছ? (বাড়িত েকােনা খরচ আেছ িকনা েস স�েক
েসবা �দানকারীেদর িজে�স করন েযমন, ছিটর িদেন, অস� থাকার িদেন, েদিরেত 
বা�ােক িনেত আসেল বা আেবদনপে�র িফ)

3. এই েকে� িক ভতিক মেলয্ আসেনর বয্ব�া আেছ?
4. আপনারা িক পণকালীন ও খ�কালীন িহেসেব ভিত কেরন?
5. বা�ােক িদেয় যাওয়ার ও িনেয় যাওয়ার সময়সিচ কতটা নমনীয়?
6. েসবা �দানকারীরা িকভােব িপতামাতােদর সােথ েযাগােযাগ কেরন এবং িপতামাতারা কখন 

েদখেত আসেত পােরন?

�কত তথয্: 

আপিন একিট 
লাইেস�ধারী েক� বা একিট বাসা 
েথেক েসবা েনয়ার িবষয়িট েবেছ  
িনেত পােরন৷ বািড়েত েসবা  
�দানকারীেদর েকউ েকউ একিট  
লাইেস�ধারী এেজি�র সােথ য�  
এবং অনয্রা লাইেস�িবহীন৷ খরচ
িবিভ� রকম হেয় থােক৷

�া�য্ ও িনরাপত্তা
1. আপনােদর িক লাইেস� আেছ নািক েনই?
2. আপনারা কয়িট েছেলেমেয়র েদখােশানা কেরন?
3. আপনারা িকভােব িশশেদর স�াে�য্র িবষয়িট িনি�ত কেরন? (েযমন, ঘমােনা, পির�ার-

পির��তা) 
4. একিট িশশ অস� হেল কী কেরন? (েযমন, তােদরেক িক বািড়েত পািঠেয় েদয়া হয়

নািক ওষধ েদয়া হয়) 

�কত তথয্: 

লাইেস�িবহীন েসবা 
�দানকারীরা তােদর বািড়েত পাচিটর 
েবিশ িশশর েদখােশানা করেত পােরন 
না৷

ontario.ca/childcare

http://ontario.ca/childcare
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5. িনরাপত্তার জনয্ কী কী বয্ব�া আেছ? (েযমন, অি�-িনব াপক য�, েধায়া/কাবন 
মেনা�াইড শনা�কারী য�, �াথিমক িচিকৎসা সর�াম, িনরাপত্তা ফটক ও �াগ)

6. আপনােদর জরির িনগমন পিরক�না কী?
7. েয সব িশশেদর মারাত্মক অয্ালািজ আেছ তােদর জনয্ কী আপনারা অয্ানাফাইেলি�স

�য্ান েদন? 

খাদয্ ও পি� 
1. আপনারা েকান ধরেনর না�া ও খাবার েদন?
2. খাবারগেলা িক এখােনই ৈতির করা হয় নািক বাইের েথেক আেস?
3. এখােন িক িকছ িনিদ� খাবােরর উপর িনেষধা�া আেছ? (েযমন, বাদাম বা অয্ালািজ 

সি�কারী অনয্ানয্ খাবার)
4. আপনারা িক আমােদর পিরবােরর খাদয্াভয্ােসর চািহদা পরণ করেত পারেবন?
5. বেকর দধ রাখার জনয্ িক েকােনা ি�জ আেছ এবং খাওয়ােনার জনয্ িক েকােনা সময়সিচ 

আেছ?

েখাজ করন: 

এমন খাদয্ পিরক�না 
যােত 4 ধরেনর খাবার অ�ভ� 
রেয়েছ৷

িশ�া ও েখলাধলা
1. সারা িদন ধের আমার স�ান কী করেব?
2. েখলাধলার সাম�ীগেলা িকভােব িশ�া, সজনশীলতা ও সামািজক েমলােমশায় সহায়তা 

কের?
3. আপনারা িকভােব ভবেনর েভতের ও বাইের েখলাধলায় উৎসািহত কেরন? বা�ারা 

ভবেনর বাইের কতটা সময় কাটায়?
4. িবিভ� সাং�িতক ঐিতহয্েক িকভােব এই কমসিচেত অ�ভ� করা হয়? 
5. পিরবােরর সদসয্েদরেক িকভােব এই কমসিচেত স�� করা হয়? 
6. েকােনা িশশ েরেগ েগেল বা মন খারাপ করেল কী কেরন?

েখাজ করন: 

এমন পিরেবশ যা েখলাধলা ও 
অনস�ােনর মাধয্েম িশশেদর 
িশ�ায় সহায়তা কের৷

েযখােন পিরবােরর স��তােক 
�াগত জানােনা ও উৎসািহত করা 
হয়৷

েসবা �দানকারী ও �িশি�ত েপশাদারব�
1. �াফ ও েসবা �দানকারীেদর কী কী েযাগয্তা বা �িশ�ণ আেছ? (েযমন, েরিজ�াড 

আিল চাই�হড এডেকটর)
2. এখানকার কােরা কী িসিপআর ও �াথিমক িচিকৎসার সনদ আেছ?
3. �াফ বা েসবা �দানকারী অস� হেল বা বাইের থাকেল কী ঘেট?

েখাজ করন: 

এমন �াফ বা েসবা 
�দানকারীর যােদর িশশেদর সােথ 
কাজ করা স�িকত েযাগয্তা বা 
�িশ�ণ আেছ৷
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