বাচ্চাদের মুদের স্বাস্থ্য
আপনি জানিি যে, আপিার বাচ্চার সুন্দর একটি জীবি
শুরু করার জিয তানক স্বাস্থ্যকর খাবার নিনত হয়।
আপনি নক জানিি প্রথম িাাঁত যিখা োওয়ার সানথ সানথই
মুনখর স্বানস্থ্যর েত্ন শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ ? চাবানিা, কথা
বলা এবং বড় হনল িাাঁনতর জিয জায়গা করার জিয
বাচ্চানির সুস্থ্ িাাঁনতর প্রনয়াজি।
আপিার বাচ্চার িাাঁত এবং মানড় সুস্থ্্ রাখার জিয পরামর্ণ:
 প্রনতবার খাওয়ানিার পর আপিার বাচ্চার মানড় পনরষ্কার
করুি, এমিনক প্রথম িাাঁত যিখা োওয়ার আনগ যথনকই
 আপিার বাচ্চার প্রথম িাাঁত উঠনল, যলারাইড টু থনপনের
িরম িলা নিনয় প্রনতনিি িু’বার ব্রার্ কনর নিি
 িরম ব্রানর্র টু থব্রার্ বযবহার করুি
 িাাঁনতর সামনি
এবং নপছনির নিক
ব্রার্ কনর নিি
 নমনি খাবানরর
মনযয, যেমি মযু,
নচনি বা নসরানপর
মনযয চু ষনর্ ডু নবনয়
রাখনবি িা
 আপিার সন্তানির
প্রথম জন্মনিনির
আনগই তার িাাঁনতর
এপনয়ন্টনমন্ট কনর নিি
আিুমানিক ৬ মাস বয়নস আপিার বাচ্চার প্রথম িাাঁত
উঠনত শুরু করনব। সাযারর্ত িুই বছর বয়নসর মনযয
বাচ্চার সকল িাাঁত ওনঠ। বাচ্চা বয়নসর এই িাাঁত আিুমানিক
৬ বছর বয়নস নিনল হনয় স্থ্ায়ী িাাঁনতর জায়গা কনর যিয়।
েত আনগ আপনি আপিার বাচ্চানক মুনখর সুস্বাস্থ্য সম্পনকণ
যর্খানবি, তানির নবকানর্র সানথ সানথ মুনখর ভাল স্বাস্থ্য
পনরচেণা অবযাহত রাখনত তনতাই সহজ হনব।
বববব বটল-এর কারদে োাঁদের ক্ষয় একটি গুরুের সমসযা।
ফমমূলা, েুধ বা জুদসর ববােলসহ আপনার বাচ্চাদক
ববছানায় ব ায়াদবন না।

২০১৪ সনি, যমকম্ব কাউনন্ট যহলথ নডপাটণনমন্ট কমুযনিটিনত
মুনখর স্বানস্থ্যর আনরা উন্ননতর জিয প্রচারর্ার জিয সকল
কমুযনিটি গ্রুনপর সহায়তার প্রনয়াজিীয়তার ক্রমবযণমাি চানহিা
লক্ষ্য কনর। ফনল ২০১৫ সনি, যমকম্ব কাউনন্ট ওরাল যহলথ
যকায়ানলর্ি (MCOHC) স্থ্ানপত হয়। যমকম্ব কাউনন্টনত মুনখর
স্বানস্থ্যর উন্ননতর লনক্ষ্য একসানথ কাজ করার জিয এই
যকায়ানলর্নি বানরাটির অনযক সংস্থ্ার প্রনতনিনযত্বকারী
সিসয রনয়নছ।
রূপকল্পঃ
যমকম্ব কাউনন্টর সকল বানসন্দা ভাল মানির এবং সুলনভ
মুনখর স্বানস্থ্যর পনরনষবা লাভ করনব এবং মুনখর স্বানস্থ্যর
নবষয়টি তানির সানবণক স্বাস্থ্য এবং কলযানর্র সানথ
সমনিত থাকনব।
লক্ষযঃ
যমকম্ব কাউনন্ট ওরাল যহলথ যকায়ানলর্নির লক্ষ্য হনে যমকম্ব
কাউনন্টর সকল মািুনষর মুনখর স্বানস্থ্যর উন্ননত সাযি।
আদরা জানুন এবং মুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বরদসাসূ বেেুনঃ
health.macombgov.org/health-OralHealthCoalition
586-463-1254
বমব গান বেন্টাল এদসাবসদয় দনর মাধযদম আপনার
বনকটস্থ্ োাঁদের োক্তার েুাঁদজ বননঃ
www.smilemichigan.com
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