জিএম কথা বলার িন্য দশটা উপদদশ

গ্রেটার ম্যানচেস্টাচরর (জিএম) কথা বলার িন্য দশটা উপচদচশ আপনাচক স্বাগতম। এখাচন খু ব সহি জকছু পদ্ধজত রচেচছ যার মাধ্যচম আমরা জশশুচদর কথা বলা, ভাষা, এবং
গ্রযাগাচযাচগর ক্ষমতা বাজিচে তু লচত সাহায্য করচত পাজর যার ফচল মাধ্যচম আমাচদর জশশুচদর িীবন সচববাত্তমভাচব শুরু হচত পাচর।

1.

আজম যখন আমার মাদের পপদট তখনও আজম শুনদত পাজর। তু জম যখন আমার সাদথ কথা বদলা বা গান পগদে পশানাও আমার খু ব ভাদলা লাদগ।
এমনজক পতামার জিে বািনা শুনদতও আমার ভাদলা লাদগ।
০ গ্রতামার কন্ঠ শুচন আজম গ্রতামাচক জেনচত জশজখ এবং আমাচদর মচধ্য একটা বন্ধন সৃ জি হে। িন্মাবার পর পজরজেত কন্ঠ এবং বািনা আমাচক স্বজি বা আরাম গ্রদচব।

2.

আমাদক পতামার পকাদলর খু ব কাদে ধদর রাদখা পযন আজম পতামার পেহারা পদখদত পাই এবং িদের সাদথ সাদথ আমার সাদথ কথা বলদত শুরু
কদরা।
০ তু জম যখন উঁেু এবং সু চরলা গলাে কথা বচলা আমার ভাচলা লাচগ। পৃ জথবী িু চি সবাই জশশুচদর সাচথ এভাচব কথা বচল কারণ এটা বাচ্চাচদরচক জশখচত সাহায্য
কচর।
০ আজম হেচতা এখচনা কথা বলচত পাজর না, জকন্তু আজম জনচির মচতা কচর গ্রতামার কথার উত্তর জদই। তু জম যখন আমার সাচথ কথা বচলা, তখন হেচতা আজম গ্রতামার
জদচক একদৃচি তাজকচে থাজক, মু খ নািাই, অথবা হাত পা নািাই। এর মাচন হচে গ্রতামার সাচথ আমার বন্ধন ততজর হচে।

3.

আমার সাদথ এমন সব কথা বদলা পযসব আমাদক আনন্দ পদে অথবা এই মু হূদতে আমার পকমন অনু ভূজত হদে বদল পতামার মদন হে তা বদলা।
০ আজম গ্রযসব জিজনচসর জদচক তাকাই বা হাত জদচে জনচদব শ কজর, গ্রসসব জনচে আমার সাচথ কথা বচলা। তাহচল আজম িানচত পারব গ্রয তু জম আমাচক গ্রবাচ া।

4.

আমাদক উদপক্ষা কদরা না
০ বিরা কথা বলচত দক্ষ এবং আজম গ্রতামার কাছ গ্রথচক সবজকছু জশজখ।
০ গ্রতামার গ্রফানটা রাচখা, টিজভটা বন্ধ কচর দাও। এচসা, আমরা গল্প কজর।
০ শব্দ কম থাকচল আজম গ্রতামার কথা ভাচলা মচতা শুনচত পাজর। গ্রতামার কথা মন জদচে শুনচত আমার ভাচলা লাচগ। এটা আমাচক সু ন্দর কচর বলা এবং ভাচলা
কচর গ্রশানা জশখচত সাহায্য করচব।

5.

আমার খু ব ভাদলা লাদগ যখন আমরা একসাদথ পখজল, গান গাই, এবং পজি।
০ আমরা গ্রয গ্রকাচনা জকছু জদচে গ্রখলচত পাজর, শুধু গ্রখলনা জদচে নে। আমরা পরস্পচরর জদচক তাজকচে নানারকম মু খভজি করচত পাজর, অথবা কার্বচবার্ব বক্স জদচে
গ্রখলচত পাজর।
০ যখন আজম গ্রখজল তখন আমাচক অনু করণ বা নকল কচরা, এচত আমার কল্পনাশজি বািচব।
০ আমাচক প্রশ্ন করার গ্রেচে আজম যা করজছ তা জনচে কথা বচলা। এরকম করচল আজম গ্রবজশ কথা বলব।
০ একসাচথ গল্প পিচল আজম নতু ন শব্দ এবং ভাবনা জশখচত পারব। পাতা উলটাচত উলটাচত যখন আমরা গল্পটা জনচে কথা বজল, আমার খু ব ভাচলা লাচগ। আমাচক
ছজবগুচলাও গ্রদখচত দাও।

6.

আমার সাদথ সবসমে কথা বদলা।
০ আমার সাচথ কথা বচলা যখন আমরা গ্রখজল বা অন্যান্য জিজনস কজর, গ্রযমন- শজপং, গ্রগাসল, গ্রনজপ গ্রেইজজং অথবা খাওো।
০ একই কথা বারবার বলচলও গ্রকাচনা সমস্যা গ্রনই, কারণ আজম এভাচবই জশজখ।

7.

আমার সাদথ কথার পটজনস পখদলা।
০ আমাচক একটা জকছু বচলা, তারপর উত্তচরর িন্য অচনকটা সমে অচপক্ষা কচরা।
০ তু জম আবার কথা বলার আচগ মচন মচন দশ গুনচত পাচরা, তাহচল গ্রতামার বু চত সু জবধা হচব। এরকম করচল আজম পালা কচর কথা বলচত জশখব।
০ যখন আজম গ্রছাট জশশু তখনও আজম কথার গ্রটজনস গ্রখলচত পছন্দ কজর। গ্রখোল কচর গ্রদচখা আজম হাসজছ কী না, আওোি করজছ কী না, তাজকচে আজছ কী না।
আজম এভাচবই গ্রতামার সাচথ কথা বজল। যখন আজম আচরা বি হচবা, তখন আজম শব্দ ব্যবহার করব।

8.

আমাদক নতু ন শব্দাবলী পশখাও।
০ তু জম আমাচক আচরা গ্রবজশ কথা বলচত সাহায্য করচত পাচরা এভাচব- আজম যা বজল তার সাচথ আচরা একটা বা দুইটা শব্দ গ্রযাগ কচর তু জম বচলা।
০ এভাচব আজম শব্দগুচলাচক গ্রিািা লাগাচত জশজখ। আজম যজদ বজল ‘গাজি’, তু জম বলচত পাচরা, ‘তু জম গাজিচক গ্রেলছ’ অথবা ‘গাজিটা েলচছ’।

9.

যখন আজম কথা বজল, তখন ডাজমটা আমার মু খ পথদক সজরদে নাও।
০ র্াজম আমাচক স্পিভাচব কথা বলচত বাধা গ্রদে।

10. যখন তু জম ঘদর আমার সাদথ কথা বদলা তখন পসই ভাষা ব্যবহার কদরা পযটা তু জম জনদি সবদেদে ভাদলা িাদনা।
০ এটা আমার মগিচক বৃ জদ্ধ করচব এবং ঘচরর ভাষা বা জনচির ভাষার শব্দগুচলা আচগ গ্রথচক জশচখ গ্রফলচল আজম ইংচরজিও দ্রুত জশখচত পারব।

