শিশুদের মুদের স্বাস্থ্য
আপনার সন্তাননরা ছ াট থাকনে োনের োাঁনের ননয়নিে
যত্ন োনের বৃনির সানথ সানথ িুনের স্বানযের ভাল যনত্নর
অভোস গনে ছোনল। োরা ছ াট থাকনে আপনানক োনের
ব্রাশ করার অভোস পযযনবক্ষণ করনে হনব—নননিে করুন
ছয োরা ছযন ছলানরনযুক্ত টু থনপস্ট নগনল না ছেনল।
আপনার সন্তাননর োাঁে এবং িানে সুয্ রাোর জনে পরািশয:
 আনুিাননক ৩ ব র বয়স ছথনক ছলানরনযুক্ত টু থনপস্ট
বেবহার শুরু করুন এবং ছ াট বাোনির োনার িে
পনরিাণ বেবহার করনে নেন
 নেনন েুইবার, প্রনে বার ২ নিননট কনর ব্রাশ করনে নেন
 োাঁে স্পশয করার সানথ সানথই লস বেবহার করা শুরু করুন
 নরি ব্রানশর টু থব্রাশ বেবহার করুন
 নিননযুক্ত এবং
আঠানলা োবার
সীনিে রােুন
 পনরষ্কার করাননার
জনে প্রনে ৬ িানস
একবার আপনার
োাঁনের ডাক্তানরর
কান যান
 ছয সকল নশশুরা
ছেলাধুলায় অংশ গ্রহণ
কনর োনেরনক োনের
োাঁনের সুরক্ষার জনে
অবশেই িাউথ গাডয বেবহার করনে হনব
ননয়নিে ভানব োাঁনের ডাক্তানরর কান ছগনল আপনার সন্তাননর
োাঁে এবং িানে সুয্ থানক। োাঁনের ডাক্তানরর কান ননয়নিে
ভানব যাওয়ার েু’টি অংশ আন —পনরষ্কার করা এবং ছিক
আপ করা। আপনন বা আপনার সন্তাননর যনে ছকান োাঁনের
ডাক্তার বা োাঁনের ইন্সুনরন্স না থানক, এই কানডযর ছপ নন
নরনসানসযর বণযনা আন যা আপনানক োাঁনের ডাক্তার,কি েরনি
যত্ন, বা ইন্সুনরন্স েুনাঁ জ নননে সাহাযে করনবI

আপনার সন্তানদের োাঁদের সুরক্ষার জনয
আপনার সন্তাদনর োাঁদের ডাক্তারদে শসল্যান্ট
এবং ফ্লারাইড শিশেৎসার শবষদে প্রশ্ন েরুন।

২০১৪ সনন, ছিকম্ব কাউনি ছহলথ নডপাটযনিি কিুেননটিনে
িুনের স্বানযের আনরা উন্ননের জনে প্রিারণার জনে সকল
কিুেননটি গ্রুনপর সহায়োর প্রনয়াজনীয়োর ক্রিবধযিান িানহো
লক্ষে কনর। েনল ২০১৫ সনন, ছিকম্ব কাউনি ওরাল ছহলথ
ছকায়ানলশন (MCOHC) যানপে হয়। ছিকম্ব কাউনিনে িুনের
স্বানযের উন্ননের লনক্ষে একসানথ কাজ করার জনে এই
ছকায়ানলশনন বানরাটির অনধক সংযার প্রনেনননধত্বকারী
সেসে রনয়ন ।

রূপেল্পঃ
ছিকম্ব কাউনির সকল বানসন্দা ভাল িাননর এবং সুলনভ
িুনের স্বানযের পনরনেবা লাভ করনব এবং িুনের স্বানযের
নবেয়টি োনের সানবযক স্বাযে এবং কলোনণর সানথ
সিনিে থাকনব।
ল্ক্ষযঃ
ছিকম্ব কাউনি ওরাল ছহলথ ছকায়ানলশননর লক্ষে হনে ছিকম্ব
কাউনির সকল িানুনের িুনের স্বানযের উন্ননে সাধন।
আদরা জানুন এবং মুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শরদসাসস ফ্েেুনঃ
health.macombgov.org/health-OralHealthCoalition
586-463-1254
শমশিগান ফ্ডন্টাল্ এদসাশসদেিদনর মাধ্যদম আপনার
শনেটস্থ্ োাঁদের ডাক্তার েুাঁদজ শননঃ
www.smilemichigan.com
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