 ৈশশেবর অ�ীিতকর অিভ�তা�িল (adverse
childhood experiences, ACE) িক
ৈশশেবর অ�ীিতকর অিভ�তা�িল (ACE িহসােবও পিরিচত) ে�সফুল বা
�মা�টক ঘটনা, েযমন ৈশশবকােল অবেহলা এবং/অথবা সিহংসতা। ACE ম��ে�র
িবকােশর সােথ এবং একজন ব���র েগাটা জীবন জুেড় থাকা নানা ধরেনর �া��
সমস�ার সােথ �বলভােব জিড়ত।
ACE -এর অ�গত� হেত পাের তেব সীমাব� নয়: শারীিরক বা েযৗন িনযাতন,
�
গাহ���
সিহংসতা, দাির�তার মেধ� বসবাস, িপতামাতার মানিসক অসু�তা, ৈবষম�, মাদক
মাদক�ব� ব�বহােরর ব�ািধ বা কারাবাস।

 ি�িত�াপকতা, িনরাপ�ামূলক
িবষয়�িল
ি�িত�াপকতা িক?
ি�িত�াপকতা হল চ�ােল� এবং ক� েথেক
পুনরায় আেগর অব�ায় িফের আসার �মতা।
ACEs-এর েনিতবাচক �ভাব�িলেক �াস করার
জন� িপতামাতার এবং স�ােনর ি�িত�াপকতার
উপায়�িল েদখােনা হেয়েছ।

 িনরাপ�ামূলক িবষয়�িল
িশ� বা িপতামাতার ি�িত�াপকতা বািড়েয় ত� লেত পাের এমন িনরাপ�ামূলক
িবষয়�িলর মেধ� অ�ভ��
� থাকেত পাের:
• সহায়ক এবং য�শীল স�ক��িল এবং সামা�জক সংেযাগ�িল
• এমন ে�া�াম�িল যা েকানও ব���র পটভূ িম এবং সং�ৃিতেক েবােঝ
• �া��কর এক জীবনধারা, যার মেধ� থাকেত পাের িনয়িমত ব�ায়াম,
মননশীলতা,পযা�
� ঘুম এবং �া��কর এবং পু��কর খাবার খাওয়া
• পিরবােরর জন� অথৈনিতক
�
সহায়তা/ি�িতশীলতা
• জীবেনর �থম িদেক িশ�র �ণগত মানস�� য� এবং িশ�া

 ACE এবং তােদর �ভাব িবেবচনা করা েকন ���পূণ?�
গেবষণায় েদখা েগেছ েয:
• যখন পিরবার�িল ঐিতহািসক এবং প�িতগত বণবােদর
�
অিভ�তা অজ�ন কের বা
�জে�র পর �জ� ধের দাির�্তার মেধ� বাস কের, তখন ACE -এর �ভাব�িল
সমেয়র সােথ সােথ যু� হেত পাের।
• ACE �িত�ট জনেগা��র মেধ� খুব সাধারণ।
• ACE এক�ট িশ�র �ুেল কৃতকায হওয়ার
�
�মতার উপর উে�খেযাগ�ভােব �ভাব
েফলেত পাের, যার ফেল তােদর মানিসক �াে��র এবং শারীিরক সু�তার উপর
েনিতবাচক �ভাব পেড়।
• বয়�েদর মেধ� যারা ACE-এর অিভ�তা লাভ কেরেছন তােদর �াে��র উপর
এর ফলাফল��প েবিশরকম েনিতবাচক �ভাব পড়েত পাের, যার মেধ� রেয়েছ
িবষণ্নতা, �ল
ূ তা, মাদক�ব� ব�বহার, উে�গ, ধূমপান, এবং অকাল মৃত��।

 ACE-এর উে�েশ� কাজ করা পিরেষবা�িল এবং এ
স�েক� আরও তথ�

আপিন বা আপনার েকানও ি�য়জন যিদ ACE-এর অিভ�তা অজ�ন কের থােকন
তেব পিরেষবা�িল আপনার স�দােয় উপল� হেত পাের। অনু�হ কের িভ�জট
ক�ন: ocfs.ny.gov/ACEs।
এই QR েকাড�ট ��ান ক�ন, এবং এ�ট ACE (ৈশশেবর
অ�ীিতকর অিভ�তা�িল) স�েক� অিতির� তথ� জানােত
এবং সহায়তা পাবার ে�ে� পিরেষবা�িলেক কীভােব খুেঁ জ
েপেত হয় েসই স�েক� জানােত আপনােক সরাসির
ওেয়বসাইেট িনেয় যােব।

Office of Children
Office of
Department Office of Temporary
Office of Addiction
and Family Services Mental Health of Health
and Disability Assistance Services and Supports

ACE

ৈশশেবর অ�ীিতকর অিভ�তা�িলেক

(adverse childhood experiences, ACEs)
েবাঝা

Capital View Office Park
52 Washington Street, Rensselaer, NY 12144
ocfs.ny.gov

রাজ্যব�াপী েক�ীয় ের�জ�ার েটাল ি� েটিলেফান ন�র

1-800-342-3720
আপিন যিদ বিধর হন বা কােন কম েশােনন তেব TDD/TTY - েত কল ক�ন
1-800-638-5163 ন�ের বা
িভিডও িরেল িসে�ম �দানকারীেক কল ক�ন
1-800-342-3720
NYS �ক� েহাপ
�াইিসস কাউে�লেরর সােথ কথা বলার জন� ইেমাশনাল সােপাট� েহ�লাইন:
1-844-863-9314 ন�ের

" . . . আমােদর িশ�, পিরবার এবং স�দােয়র িনরাপ�া, �ায়ী� এবং সু�তার �চার করেছ. . . "
আেমিরকানস উইথ িডেসিবিল�টজ অ�া� অনুযায়ী, িনউ ইয়ক� ে�ট িশ� এবং
পিরবার পিরেষবা দ�র অনুেরােধর িভি�েত এই তথ��ট যথাযথ িবন�ােস উপল� করেব।

সহায়ক তথ� জানেত এই ���পূণ ওেয়বসাইট�িল
�
িভ�জট ক�ন:
OCFS ওেয়বসাইট - https://ocfs.ny.gov;
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OMH ওেয়বসাইট - https://omh.ny.gov/; DOH ওেয়বসাইট - https://www.health.ny.gov/;
OTDA ওেয়বসাইট - https://otda.ny.gov/; OASAS ওেয়বসাইট - https://oasas.ny.gov/

