
শিশুর প্রথম ভাষা ইংররশি না হরে অনগু্রহ করর আপনার শিশুর মাতৃভাষার চেকশেস্ট ব্যবহার করুন। 
চেকশেস্ট অরনকগুশে ভাষায় উপেব্ধ।

2 মাস বয়সসর মস্যে হযোাঁ  না
আপনার শিশুর শ্রবণ ক্ষমতার পরীক্ষা হসয়সে শি? .                                                           

যশি না হসয় থাসি, অনগু্রহ িসর আমাসির 416-338-8255 নম্বসর িল িসর
আপনার বাশির িাসের কিান শলিশনসি আপনার শিশুর শবনামসূলযে শ্রবণ
ক্ষমতা পরীক্ষার অযোপসয়ন্টসমন্ট শথির িরুন।

6 মাস বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:

• রিারর আওয়াি হরে েমরক ওরে?                                                                                                   

• আওয়াি চেশিক চথরক আসরে চসশিরক ঘুরর োয়?                                                                             

• শবশভন্ন প্ররয়ািরন শবশভন্নরকম আওয়াি করর (শিরি পাওয়া, ক্ান্ত হরয় পড়া)?                                           

• আপশন কথা বেরে চস আপনার মরুির শিরক তাশকরয় থারক?                                                                 

• আপনার হাশসর/সিব্দ হাশসর প্রশতশরিয়ায় হারস/সিরব্দ হারস?                                                                 

• কাশি বাঃ আঃ, এরহ, বাঃ িাতীয় অন্যান্য িব্দ নকে করর?                                                                  

9 মাস বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• তার নাম ধরর ডাকরে সাড়া চিয়?                                                                                                 

•  বািরে বা িরিা েকেক কররে প্রশতশরিয়া চিয়?                                                                 

• না বেরে বঝুরত পারর?                                                                                                               

• অঙ্গভশঙ্গর ব্যবহাররর দ্ারা চেটা োই চসটা পায় (চকারে তুরে চনওয়ার িন্য হাত বাশড়রয় চিওয়া)?                 

• আপনার সরঙ্গ চেৌথ চিো চিরে (েরুকােুশর)?                                                                                     

• রোকিরনর মরধ্য থাকা উপরভাগ করর?                                                                                           

• বাবাবাবা বা িিুিুিু ুিাতীয় আরধা আরধা আওয়াি বার বার করর?                                                       
•  সামাশিক অংিীিারগণ

কযাগাসযাসগর কেিশলস্ট
জন্ম কথসি োর বেসরর শিশুসির জনযে
শনম্নশলশিত প্রশ্নগুশলর কিানটির উত্তর ‘না’ হসল আশললি 
এশবশলটিজ-সি 416-338-8255 নম্বসর িল িরুন

কয কিান শিশু সম্পসিলি  আমাসির িল িরুন...
• আপশন েশি তার বাকিশতির/ভাষার শবকাি শনরয় শেশন্তত হন।
• আপশন েশি তার চিানা শনরয় শেশন্তত হন।
• গত ে’মারস েশি তার বাকিশতি ও ভাষার িক্ষতার চকান উন্নশত না হরয় থারক।
• রে প্রায়িই একই আওয়াি এবং/অথবা িব্দ বার বার বেরত থারক (চতাৎোশম)।
• োর গোর আওয়াি আপনার কারে অন্যরকম বা অদু্ত চিানায়।
• োর চিোধুরো বা সামাশিক কথাবাত্া চবমানান মরন হয়।
• শবিীণ ্চোঁট/টাকরা, শ্রবণ ক্ষমতা হ্াস, PDD/অটিিম, শবেশবিত শবকাি িনাতি হরয়রে এমন

(চে ইশতমরধ্যই পশররষবা গ্রহণ কররে না)। 

দ্রুত হস্তসক্ষপ অতযেন্ত গুরুত্বপণূলি।
আশললি এশবশলটিজ-সি িল িরুন। 

416-338-8255  TTY 416-338-0025

আমাসির ওসয়বসাইসে অনলাইন করশজস্রেিন উপলব্ধ

tph.to/earlyabilities

পূরণ করার তাশরি:_________________________________________________________________

শিশুর নাম:_______________________________________________________________________

শিশুর িন্মতাশরি:__________________________________________________________________

চে ব্যশতি ফম ্পূরণ কররেন:___________________________________________________________

চোগারোরগর ঠিকানা:________________________________________________________________

ডাকঘররর চকাড:_____________________  িহর:________________________________________

__________________________ _________________________________ 

PH1604SS821



12 মাস বয়সসর মস্যে হযোাঁ  না
শিশুটি শি:
• একধারপর শনরি্ি অনসুরণ কররত পারর (বরস পরড়া।)?                                                                       

• রকান প্রাপ্তবয়স্ক চিশিরয় শিরে ঘররর মরধ্য পরড় থাকা চকান চিেনার শিরক চিিরত থারক?                            

• শতন চথরক পাঁেটি িব্দ ধারাবাশহকভারব ব্যবহার করর?                                                                       

• অঙ্গভশঙ্গর মাধ্যরম ভাব প্রকাি করর (অভ্যথ্না কররত/শবিায় িানারত হাত নারড়, না বেরত মাথা নারড়)?       

• আওয়াি, অঙ্গভশঙ্গ ও আপনার চোরির শিরক তাশকরয় আঙুে চিশিরয় আপনার মরনারোগ আকষ্ণ করর?         

• রিেনা শনরয় এরস আপনারক চিিায়?                                                                                               

• রোরকর মরনারোগ ও প্রিংসা চপরত চকান শকেু প্রিি্ন করর?                                                                 

• একসরঙ্গ শবশভন্নরকম আওয়াি করর চেন কথা বেরে এমন চিিায় (আবািা বাি ুআশবই)?                           

• সহিসরে েশবর বইরত আগ্রহ চিিায়?                                                                                           

18 মাস বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• শভতর ও বাইররর, বন্ধ ও চিাোর অথ্ বঝুরত পারর?                                                                         

• শিজ্াসা কররে িরীররর 2-এর চবশি অংি চিিারত পারর?                                                                   

• অন্ততঃ 20টি িব্দ ধারাবাশহকভারব ব্যবহার কররত পারর?                                                                   

• সহিসরে প্রশ্ন বা অঙ্গভশঙ্গর প্রশতশরিয়া শিরত পারর (চটশড কই? এটা কী?)?                                             

• পুতুরের সরঙ্গ চেন চিো কররে এমন চিিারত পারর
(চটশড শবয়াররক িে িাওয়ায়, বাটিরক টুশপ শহসারব চিিায়)?                                                               

• অন্ততঃ োর রকরমর ব্যঞ্জনধ্বশন উচ্ারণ কররত পারর (প, ব, ম, ন, ি, গ, য়, হ)?                                    

• পরড় চিানারনা ও সহিসরে বই আপনার সরঙ্গ ভাগ করর চনওয়া উপরভাগ করর?                                       

• এক আঙুে শিরয় েশবর শিরক চিিায়?                                                                                             

2 বের বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• িইুধারপর শনরি্ি অনসুরণ কররত পারর (চতামার চটশড শবয়ার িুরঁি বার কররা আর োম্ারক চিিাও।)?          

• 100 রথরক 150 িব্দ ব্যবহার কররত পারর?                                                                                    

• অন্ততঃ িটুি সব্নাম ব্যবহার কররত পারর (তুশম, আশম, আমার)?                                                          

• ধারাবাশহকভারব িইু চথরক োর িরব্দর বাক্যাংি একত্র করর বেরত পারর (বাবার টুশপ ট্াক উরটে চগরে।)?       

• অন্য শিশুরির সঙ্গ উপরভাগ করর?                                                                                                 

• অন্য শিশুরির চিেনা চিেরত চিয় এবং অন্য শিশুরির কািকম ্ও বশুে নকে করর?                                   

• িব্দ এমনভারব ব্যবহার করর ো অন্যরা 50 চথরক 60 িতাংি চক্ষরত্র বঝুরত পারর?                                    

• সহরি ও অনায়ারস িব্দ বেরত বা আওয়াি কররত পারর?                                                                    

• সঠিক শিক চথরক বই িুেরত ও পাতা ওেটারত পারর?                                                                         

• পুতুরের সরঙ্গ চেন চিো কররে এমন চিিারত পারর
(উিাহরণস্বরূপ, রটশড শবয়াররক ঘুমরনার িন্য ততরী করর?                                                                  

• রং চপনশসে শনরয় শহশিশবশি কারট?                                                                                               

30 মাস বয়সসর মস্যে হযোাঁ  না
শিশুটি শি:
• আয়তন (চোট/বড়) ও পশরমাণ (িুব অল্প/অরনকটা, রবশি)-এর ধারনাগুশে বঝুরত পারর?                             

• প্রাপ্তবয়স্করির ব্যাকরণ ব্যবহার করর (িরুটা শবসু্কট, পাশি উড়রে, আশম োফাোম)?                                    

• 350-এর চবশি িব্দ ব্যবহার করর?                                                                                                 

• রিৌড়, উপরে পড়া, পরড় োওয়া, িাওয়া, ঘুমরনা, োওয়া িাতীয় কমব্ােক িব্দ ব্যবহার করর?                     

• সতীথ্রির সরঙ্গ িব্দ ও চিেনা, উভরয়র ব্যবহার করর চকান পাো করর করার কািকরম ্অংিগ্রহণ করররে?        

• অন্য চকান শিশু আহত বা শবষণ্ণ হরে শেন্তা ব্যতি করররে?                                                                    

• রিোর মরধ্য শবশভন্ন কািরক একরত্র করররে (পুতুেরক িাওয়ারনা ও তারক ঘুম পাড়ারনা।
চট্রন ব্লকগুশে োপারনা এবং চট্নটিরক োোরনা, ব্লকগুশে নাশমরয় আসা।)?                                                

• রবশিরভাগ িরব্দর চগাড়ায় আওয়াি চোগ করর?                                                                               

• িটুি বা তার চবশি শসরেব্ল বা স্পন্দনেুতি িব্দ ব্যবহার করর (ব্যা-না-না, কম-শপউ-টার, আ-রপে)?                

• োপা অবস্ায় চেনা চোরগা ও শেহ্ন শেনরত পারর (থামার শেহ্ন)?                                                            

• রেনা গল্প মরন রািরত ও বঝুরত পারর?                                                                                            

3 বের বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• রক, শক, রকাথায় ও চকন িাতীয় প্রশ্ন বনুরত পারর?                                                                             

• পাঁেটি চথরক আটটি িরব্দর েবিা বাক্য ততরী কররত পারর?                                                                   

• পুররনা চকান ঘটনার কথা বরে (িাি-ুশিিার বাশড় ঘুররত োওয়া, শিশু পশরেে্ার একটি শিন)?                     

• সহিসরে গল্প বরে?                                                                                                                   

• শপ্রয় চিোর সাথীরির প্রশত প্রীশত প্রিি্ন করর?                                                                                  

• বহু-ধাপেুতি কাি চেন চিো কররে এমনভারব চিিারত পারর
(চেন চকান িাবার রান্না কররে, রেন গাশড় চমরামত কররে)?                                                              

• এমনভারব কথা বরে োরত পশরবাররর বাইররর চবশিরভাগ চোক চবশিরভাগ সময় তার কথা বঝুরত পারর?       

• োপা অক্ষরর ো চেিা আরে তার কাি বঝুরত পারর (চমন,ু তাশেকা, শেহ্ন)?                                             

• অন্ত্যশমেেুতি িরব্দ আগ্রহ আরে বা চস সম্পরক্ সরেতন?                                                                       

4 বের বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• শতন বা তার চবশি ধাপেুতি শনরি্ি অনসুরণ কররত পারর

(প্রথরম একটা কাগি নাও, তারপর তারত একটা েশব আঁক আর চসটা মা’রক িাও।)?                                 

• প্রাপ্তবয়স্করির মরতা ব্যাকরণ ব্যবহার করর?                                                                                     

• শুরু, মারঝর অংি ও চিষ সহ গল্প বরে?                                                                                         

• প্রাপ্তবয়স্করির ও অন্য শিশুরির সরঙ্গ সমস্যা হরে কথা বরে তার সমাধারনর চেষ্া করর?                               

• রিমবধ্মানভারব িটিে কাল্পশনক চিো প্রিি্ন করর?                                                                         

• এমনরভরব কথা বরে োরত অরেনা চোরকরাও তার কথা শুরন প্রায় সবসময়ই বঝুরত পারর?                         

• সরে অন্ত্যশমে ততরী করর (রুমাে-রবড়াে)?                                                                                     

• শকেু অক্ষররক তারির উচ্াররনর সরঙ্গ চমোয় (ব-আ বাঃ, ত-আ তা)?                                                    



12 মাস বয়সসর মস্যে হযোাঁ  না
শিশুটি শি:
• একধারপর শনরি্ি অনসুরণ কররত পারর (বরস পরড়া।)?                                                                       

• রকান প্রাপ্তবয়স্ক চিশিরয় শিরে ঘররর মরধ্য পরড় থাকা চকান চিেনার শিরক চিিরত থারক?                            

• শতন চথরক পাঁেটি িব্দ ধারাবাশহকভারব ব্যবহার করর?                                                                       

• অঙ্গভশঙ্গর মাধ্যরম ভাব প্রকাি করর (অভ্যথ্না কররত/শবিায় িানারত হাত নারড়, না বেরত মাথা নারড়)?       

• আওয়াি, অঙ্গভশঙ্গ ও আপনার চোরির শিরক তাশকরয় আঙুে চিশিরয় আপনার মরনারোগ আকষ্ণ করর?         

• রিেনা শনরয় এরস আপনারক চিিায়?                                                                                               

• রোরকর মরনারোগ ও প্রিংসা চপরত চকান শকেু প্রিি্ন করর?                                                                 

• একসরঙ্গ শবশভন্নরকম আওয়াি করর চেন কথা বেরে এমন চিিায় (আবািা বাি ুআশবই)?                           

• সহিসরে েশবর বইরত আগ্রহ চিিায়?                                                                                           

18 মাস বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• শভতর ও বাইররর, বন্ধ ও চিাোর অথ্ বঝুরত পারর?                                                                         

• শিজ্াসা কররে িরীররর 2-এর চবশি অংি চিিারত পারর?                                                                   

• অন্ততঃ 20টি িব্দ ধারাবাশহকভারব ব্যবহার কররত পারর?                                                                   

• সহিসরে প্রশ্ন বা অঙ্গভশঙ্গর প্রশতশরিয়া শিরত পারর (চটশড কই? এটা কী?)?                                             

• পুতুরের সরঙ্গ চেন চিো কররে এমন চিিারত পারর
(চটশড শবয়াররক িে িাওয়ায়, বাটিরক টুশপ শহসারব চিিায়)?                                                               

• অন্ততঃ োর রকরমর ব্যঞ্জনধ্বশন উচ্ারণ কররত পারর (প, ব, ম, ন, ি, গ, য়, হ)?                                    

• পরড় চিানারনা ও সহিসরে বই আপনার সরঙ্গ ভাগ করর চনওয়া উপরভাগ করর?                                       

• এক আঙুে শিরয় েশবর শিরক চিিায়?                                                                                             

2 বের বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• িইুধারপর শনরি্ি অনসুরণ কররত পারর (চতামার চটশড শবয়ার িুরঁি বার কররা আর োম্ারক চিিাও।)?          

• 100 রথরক 150 িব্দ ব্যবহার কররত পারর?                                                                                    

• অন্ততঃ িটুি সব্নাম ব্যবহার কররত পারর (তুশম, আশম, আমার)?                                                          

• ধারাবাশহকভারব িইু চথরক োর িরব্দর বাক্যাংি একত্র করর বেরত পারর (বাবার টুশপ ট্াক উরটে চগরে।)?       

• অন্য শিশুরির সঙ্গ উপরভাগ করর?                                                                                                 

• অন্য শিশুরির চিেনা চিেরত চিয় এবং অন্য শিশুরির কািকম ্ও বশুে নকে করর?                                   

• িব্দ এমনভারব ব্যবহার করর ো অন্যরা 50 চথরক 60 িতাংি চক্ষরত্র বঝুরত পারর?                                    

• সহরি ও অনায়ারস িব্দ বেরত বা আওয়াি কররত পারর?                                                                    

• সঠিক শিক চথরক বই িুেরত ও পাতা ওেটারত পারর?                                                                         

• পুতুরের সরঙ্গ চেন চিো কররে এমন চিিারত পারর
(উিাহরণস্বরূপ, রটশড শবয়াররক ঘুমরনার িন্য ততরী করর?                                                                  

• রং চপনশসে শনরয় শহশিশবশি কারট?                                                                                               

30 মাস বয়সসর মস্যে হযোাঁ  না
শিশুটি শি:
• আয়তন (চোট/বড়) ও পশরমাণ (িুব অল্প/অরনকটা, রবশি)-এর ধারনাগুশে বঝুরত পারর?                             

• প্রাপ্তবয়স্করির ব্যাকরণ ব্যবহার করর (িরুটা শবসু্কট, পাশি উড়রে, আশম োফাোম)?                                    

• 350-এর চবশি িব্দ ব্যবহার করর?                                                                                                 

• রিৌড়, উপরে পড়া, পরড় োওয়া, িাওয়া, ঘুমরনা, োওয়া িাতীয় কমব্ােক িব্দ ব্যবহার করর?                     

• সতীথ্রির সরঙ্গ িব্দ ও চিেনা, উভরয়র ব্যবহার করর চকান পাো করর করার কািকরম ্অংিগ্রহণ করররে?        

• অন্য চকান শিশু আহত বা শবষণ্ণ হরে শেন্তা ব্যতি করররে?                                                                    

• রিোর মরধ্য শবশভন্ন কািরক একরত্র করররে (পুতুেরক িাওয়ারনা ও তারক ঘুম পাড়ারনা।
চট্রন ব্লকগুশে োপারনা এবং চট্নটিরক োোরনা, ব্লকগুশে নাশমরয় আসা।)?                                                

• রবশিরভাগ িরব্দর চগাড়ায় আওয়াি চোগ করর?                                                                               

• িটুি বা তার চবশি শসরেব্ল বা স্পন্দনেুতি িব্দ ব্যবহার করর (ব্যা-না-না, কম-শপউ-টার, আ-রপে)?                

• োপা অবস্ায় চেনা চোরগা ও শেহ্ন শেনরত পারর (থামার শেহ্ন)?                                                            

• রেনা গল্প মরন রািরত ও বঝুরত পারর?                                                                                            

3 বের বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• রক, শক, রকাথায় ও চকন িাতীয় প্রশ্ন বনুরত পারর?                                                                             

• পাঁেটি চথরক আটটি িরব্দর েবিা বাক্য ততরী কররত পারর?                                                                   

• পুররনা চকান ঘটনার কথা বরে (িাি-ুশিিার বাশড় ঘুররত োওয়া, শিশু পশরেে্ার একটি শিন)?                     

• সহিসরে গল্প বরে?                                                                                                                   

• শপ্রয় চিোর সাথীরির প্রশত প্রীশত প্রিি্ন করর?                                                                                  

• বহু-ধাপেুতি কাি চেন চিো কররে এমনভারব চিিারত পারর
(চেন চকান িাবার রান্না কররে, রেন গাশড় চমরামত কররে)?                                                              

• এমনভারব কথা বরে োরত পশরবাররর বাইররর চবশিরভাগ চোক চবশিরভাগ সময় তার কথা বঝুরত পারর?       

• োপা অক্ষরর ো চেিা আরে তার কাি বঝুরত পারর (চমন,ু তাশেকা, শেহ্ন)?                                             

• অন্ত্যশমেেুতি িরব্দ আগ্রহ আরে বা চস সম্পরক্ সরেতন?                                                                       

4 বের বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• শতন বা তার চবশি ধাপেুতি শনরি্ি অনসুরণ কররত পারর

(প্রথরম একটা কাগি নাও, তারপর তারত একটা েশব আঁক আর চসটা মা’রক িাও।)?                                 

• প্রাপ্তবয়স্করির মরতা ব্যাকরণ ব্যবহার করর?                                                                                     

• শুরু, মারঝর অংি ও চিষ সহ গল্প বরে?                                                                                         

• প্রাপ্তবয়স্করির ও অন্য শিশুরির সরঙ্গ সমস্যা হরে কথা বরে তার সমাধারনর চেষ্া করর?                               

• রিমবধ্মানভারব িটিে কাল্পশনক চিো প্রিি্ন করর?                                                                         

• এমনরভরব কথা বরে োরত অরেনা চোরকরাও তার কথা শুরন প্রায় সবসময়ই বঝুরত পারর?                         

• সরে অন্ত্যশমে ততরী করর (রুমাে-রবড়াে)?                                                                                     

• শকেু অক্ষররক তারির উচ্াররনর সরঙ্গ চমোয় (ব-আ বাঃ, ত-আ তা)?                                                    



শিশুর প্রথম ভাষা ইংররশি না হরে অনগু্রহ করর আপনার শিশুর মাতৃভাষার চেকশেস্ট ব্যবহার করুন। 
চেকশেস্ট অরনকগুশে ভাষায় উপেব্ধ।

2 মাস বয়সসর মস্যে হযোাঁ  না
আপনার শিশুর শ্রবণ ক্ষমতার পরীক্ষা হসয়সে শি? .                                                           

যশি না হসয় থাসি, অনগু্রহ িসর আমাসির 416-338-8255 নম্বসর িল িসর
আপনার বাশির িাসের কিান শলিশনসি আপনার শিশুর শবনামসূলযে শ্রবণ
ক্ষমতা পরীক্ষার অযোপসয়ন্টসমন্ট শথির িরুন।

6 মাস বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:

• রিারর আওয়াি হরে েমরক ওরে?                                                                                                   

• আওয়াি চেশিক চথরক আসরে চসশিরক ঘুরর োয়?                                                                             

• শবশভন্ন প্ররয়ািরন শবশভন্নরকম আওয়াি করর (শিরি পাওয়া, ক্ান্ত হরয় পড়া)?                                           

• আপশন কথা বেরে চস আপনার মরুির শিরক তাশকরয় থারক?                                                                 

• আপনার হাশসর/সিব্দ হাশসর প্রশতশরিয়ায় হারস/সিরব্দ হারস?                                                                 

• কাশি বাঃ আঃ, এরহ, বাঃ িাতীয় অন্যান্য িব্দ নকে করর?                                                                  

9 মাস বয়সসর মস্যে
শিশুটি শি:
• তার নাম ধরর ডাকরে সাড়া চিয়?                                                                                                 

•  বািরে বা িরিা েকেক কররে প্রশতশরিয়া চিয়?                                                                 

• না বেরে বঝুরত পারর?                                                                                                               

• অঙ্গভশঙ্গর ব্যবহাররর দ্ারা চেটা োই চসটা পায় (চকারে তুরে চনওয়ার িন্য হাত বাশড়রয় চিওয়া)?                 

• আপনার সরঙ্গ চেৌথ চিো চিরে (েরুকােুশর)?                                                                                     

• রোকিরনর মরধ্য থাকা উপরভাগ করর?                                                                                           

• বাবাবাবা বা িিুিুিু ুিাতীয় আরধা আরধা আওয়াি বার বার করর?                                                       
•  সামাশিক অংিীিারগণ

কযাগাসযাসগর কেিশলস্ট
জন্ম কথসি োর বেসরর শিশুসির জনযে
শনম্নশলশিত প্রশ্নগুশলর কিানটির উত্তর ‘না’ হসল আশললি 
এশবশলটিজ-সি 416-338-8255 নম্বসর িল িরুন

কয কিান শিশু সম্পসিলি  আমাসির িল িরুন...
• আপশন েশি তার বাকিশতির/ভাষার শবকাি শনরয় শেশন্তত হন।
• আপশন েশি তার চিানা শনরয় শেশন্তত হন।
• গত ে’মারস েশি তার বাকিশতি ও ভাষার িক্ষতার চকান উন্নশত না হরয় থারক।
• রে প্রায়িই একই আওয়াি এবং/অথবা িব্দ বার বার বেরত থারক (চতাৎোশম)।
• োর গোর আওয়াি আপনার কারে অন্যরকম বা অদু্ত চিানায়।
• োর চিোধুরো বা সামাশিক কথাবাত্া চবমানান মরন হয়।
• শবিীণ ্চোঁট/টাকরা, শ্রবণ ক্ষমতা হ্াস, PDD/অটিিম, শবেশবিত শবকাি িনাতি হরয়রে এমন

(চে ইশতমরধ্যই পশররষবা গ্রহণ কররে না)। 

দ্রুত হস্তসক্ষপ অতযেন্ত গুরুত্বপণূলি।
আশললি এশবশলটিজ-সি িল িরুন। 

416-338-8255  TTY 416-338-0025

আমাসির ওসয়বসাইসে অনলাইন করশজস্রেিন উপলব্ধ

tph.to/earlyabilities

পূরণ করার তাশরি:_________________________________________________________________

শিশুর নাম:_______________________________________________________________________

শিশুর িন্মতাশরি:__________________________________________________________________

চে ব্যশতি ফম ্পূরণ কররেন:___________________________________________________________

চোগারোরগর ঠিকানা:________________________________________________________________

ডাকঘররর চকাড:_____________________  িহর:________________________________________

__________________________ _________________________________ 
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