
NPO法人
Mother’s Tree Japan

尿もれがあります

আমার ( সেবা র) অসংযম 
( াব ফুেটা) আেছ।

便秘が辛いです

立ちくらみがします

দাড়ােল মাথা ঘুরায়।

◆身体/気持ち（ মােয়র শরীর/মন, অনভূুিত）①◆

切開した傷が気になります

আিম আমার কাটা ত স েক িচি ত.

বদনাদায়ক

চুলকািন

পুঁজ

ফুেল

□痛い

□かゆい

□膿が出る

□腫れている

骨盤に力が入りません

আিম আমার াণীেত কান শি  পেত 
পাির না।

痔が辛いです

বদনাদায়ক হেমারেয়ডস

বদনাদায়ক

টয়েলেট চাপ িদেত 
পাের না

手足が浮腫んでいます 歯茎から血が出ます 身体が冷えています

とても疲れています

আিম চুর া .

睡眠不足です

身体が痛いです

আমার শরীের ব াথা.

ঘাড়

কাঁধ

পছেন

পাঁদ

কি

悪露が気になります

আিম আমার ি িডং িনেয় িচি ত।

গ  অ ুত

জমাট আেছ

এটা এখনও চলেছ

□量が減らない

□塊が出る

□まだ続いている

□匂いが変

□違和感がある
অ ি কর

□グラグラする
টলমল

□脱肛

□痛い

□トイレでいきめない

আমার কা কা ন ।

আমার হাত পা ফুেল 
গেছ।

আমার শরীর ঠা া হেয় 
আসেছ।

□首

□肩

□背中

□腰

□手首

এটা কমেছ না।

মল ার prolapse

আমার মািড় থেক 
র  পড়েছ।

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা①

指差し
সনা  করা

আমার পযা  ঘুম হে  
না।



目が疲れます

আমার চাখ া ।

髪が抜けます

আমার চুল পের যাে । 

体形が戻りません 夫婦生活はいつから始めて
良いですか

子育ての文化の違いに
戸惑っています

日本の家族や周りの人と
うまくコミュニケーション

が取れません

パートナーのサポートが
欲しいです

家事や子育てを手伝って
くれる人が欲しいです

話相手が欲しいです

আিম চাই কউ কথা বলকু

パートナーが性行為を求めて
きても受け入れられません

上の子が赤ちゃんがえり
しています

届け出や予防接種が
よくわかりません

イライラします

আিম িবর  হই।

少しのことで涙が出ます

আিম ছাটখােটা িবষেয় 
কাঁিদ।

孤独を感じます 子育てに不安を感じます

NPO法人
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আিম আমার আকৃিত িফের 
পেত পাির না.

আিম কখন আমার যৗন জীবন 
পনুরায়  করেত পাির?

আিম একাকী বাধ 
করিছ.

আিম প ােরি ং মেধ  সাং ৃ িতক 
পাথক  ারা িব া  করিছ.

আিম আমার আেশপােশ  
অন ান  লাকেদর সােথ 

যাগােযাগ করেত পািরনা।
আিম আমার  ামীর কাছ থেক 

আেরা সাহায  দরকার।

আমার বািড়র কাজ এবং িশ র 
যে র জন  কােরা সহায়তা 

েয়াজন।

আিম আমার যৗন 
কাযকলােপর জন  আমার 
ামীর অনুেরাধ হণ করেত 

পাির না।

আমার বড় স ান মেনােযাগ 
পেত এক  িশ র মত কাজ 

কের।

আিম িরেপাট ফাইিলং এবং 
ভ াকিসেনশন স েক িনি ত 

নই।

◆身体/気持ち（ মােয়র শরীর/মন, অনভূুিত）②◆

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা②

指差し
সনা  করা

আিম আমার স ান 
লালনপালন স েক 

নাভাস.



母乳で育てたいです

母乳が足りているか心配です 母乳が出過ぎて赤ちゃんが
よくむせます

おっぱいの吸い始めで口を
離してしまいます

乳首にうまく吸いついて
くれません
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乳首が痛いです

আমার ন ব াথা।

□ヒリヒリする
েল উঠার মত ব াথা।

□切れている
কাটা

□血が出た
র পাত
□水泡

ফা া

おっぱいが張って辛いです

আমার ন ফুেল যাে  এবং ব থা করেছ।

□熱を持っています
গরম অনভুব কির।
□寒気がします

আমার ঠা া লাগেছ

授乳の姿勢が辛いです

আমার বুেকর দধু খাওয়ােনার 
ভি  িনেয় আমার খুব ক  হে

□頭の支え方
িকভােব িশ র মাথা ধের রাখা ভাল।
□抱き方

িকভােব কােল িনব।
□クッションの使い方

শন ব বহােরর িনয়ম।

搾乳の仕方を教えてください

MEMO

আিম বুেকর দধু খাওয়ােত 
চাই

বা া আমার েনর বাঁটা 
ভােলা কের চুেষ না।

আমার বা া আমার বেুকর 
দধু খাওয়ােনা থেক পযা  

দধু পাে  িকনা আিম 
িচি ত।

অত িধক বুেকর দেুধর 
কারেণ আমার বা া ায়ই 

দম ব  হেয় যায়।

িকছু ন পর ন চাষা ছেড় 
দয়।

আমােক িশিখেয় িদন 
িকভােব দধু জমা রাখেত 

হয়।

◆授乳について（ ন পান ）①◆

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা③

指差し
সনা  করা



ミルクはどの位足せば良いですか

哺乳瓶とミルクはこれで
良いですか

哺乳瓶を嫌がります

আমার বা া বাতল পছ  
কেরনা।
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ゲップがうまくできません

আিম আমার বা ােক কমত ঢ র দয়ােত 
পািরনা।

ミルクを使っていきたいです

আিম পাউডার দধু ও ব বহার করেত চাই। 

飲んだ母乳・ミルクを
よく吐きます

授乳のタイミング（いつ）と
間隔を教えてください

MEMO

আিম িক এই বাতল ও এই দধু 
ব বহার করেত পাির?

কতটু  পাউডার দধু িদেত  হেব দয়া কের 
বলুন। কত সময় ব াবধােন দধু খাওয়ােবা।

আমার বা া ায়ই বুেকর দধু ও পাউডার দেুধ 
বিম কের।

□混合にしたい
পাউডার দধু িমশােনার িনয়ম।
□ミルクに切り替えたい

পাউডার দধু পিরবতন 
করেত চাই। 

◆授乳について（ ন পান ）②◆

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা④

指差し
সনা  করা



体重の増加は順調ですか 頭の形が気になります

へその緒の消毒はいつまで
必要ですか

生活リズムについて
教えてください

お風呂にうまく
入れられません

NPO法人
Mother’s Tree Japan

うんちが気になります

আিম আমার বা ার মল িনেয় িচি ত।

□色
রঙ
□回数が多い／少ない

ঘন ঘন / ঘন ঘন নয়

□ゆるい／かたい
িশিথলতা/কেঠারতা

おしっこが気になります

আিম আমার বা ার াব িনেয় িচি ত।

□色
রঙ
□回数が多い／少ない

ঘন ঘন / ঘন ঘন নয়

肌が気になります

আিম আমার স ােনর ক 
িনেয় িচি ত।

□かぶれ
ফুস িড়

লালতা

体温調節はこれでいいですか

□服
ব
□布団

িবছানাপ

□沐浴
ান

目やにが出ます 鼻が詰まっています

আমার িশ র নােকর 
িভতের ময়লা আেছ।

□湿疹 □油っぽい
তলা তা

□乾燥

□あざ

□赤い

একিজমা

আঘাত

তা □エアコンなど
শীতাতপিনয় ণ, ইত ািদ

কতিদন িশ র নািভ পির ার করেত 
হেব?

অনু হ কের আমােক িশ র 
িতিদেনর ন স েক বলুন।

◆赤ちゃんについて（ বিব ）①◆

আমার বা ার জন  তাপমা া 
সাম স  করা িক ক হেব?

তার ওজন িক কমত বৃি  
পাে ?

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা⑤

指差し
সনা  করা

আিম আমার বা ার 
মাথার আকৃিত িনেয় 

িচি ত।
আমার িশ র চােখর 

া আেছ।

আিম আমার বা ােক 
কমত গাসল করােত 

পািরনা।



いつから外に連れていっていいですか

赤ちゃんにマスクや消毒は必要ですか

িশ েদর িক মা  বা জীবাণুনাশক েয়াজন?
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睡眠が気になります

আিম আমার বা ার ঘুম 
িনেয় িচি ত।

□浅い
হালকা ঘমু
□寝過ぎ

খুব বিশ ঘমু
□寝つきが悪い

ঘমুােনা ক ন

首がすわるのはいつですか

両親がコロナになった時はどうしたら良いですか

আমােদর বাবা-মা কািভড-১৯ পেল আমােদর কী 
করা উিচত?

緊急の時連れて行ける
病院を教えてください

MEMO

分からないことがあったり、オンライン通訳などが必要な場合は私達がサポートします。
আপনার যিদ কান  থােক/অনলাইেন দাভাষীর েয়াজন হয় তাহেল আমরা আপনােক সাহায  
করেত পাির।

泣いてばかりいます

আমার িশ র কা া 
থােমনা।

আিম কখন আমার বা ােক বাইের িনেয় 
যেত পাির?

◆赤ちゃんについて（ বিব ）②◆

জ রী পিরি িতেত 
আিম আমার বা ােক 

কাথায় িনেয় যেত 
পাির তা আমােক 

জানান।

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা⑥

指差し
সনা  করা

আমার বা া কা া 
থামায় না যিদ না আিম 

তােক ধের রািখ।

抱っこしていないと
泣きます

কখন এক  িশ  তার 
িনেজর মাথা ধের রাখেত 

পাের?


