
NPO法人
Mother’s Tree Japan

5.お産は順調でしたか?

1. 保健師/助産師の----です。

1. আমার নাম … .

6. আপনার সব ট িক 
সুচা ভােব চেল 

গেছ?

2. この訪問は赤ちゃんとお母さんの心
と身体のことをサポートするためのも
のです。
気になっていることがあれば色々相談
して下さいね。

2. ই সফর ট হ'ল িশ  এবং 
মােয়র মানিসক এবং শারীিরক 

া েক সমথন করা। আপনার 
যিদ কানও  থােক তেব 
িনি ধায় আমােদর জানান।

4.母子手帳を見せてください。

4. আপনার মাতৃ এবং িশ  
া  হ া বুক ( বািশ 

টেকা) দখান।

5.記録のために
書き写しても良いですか?

5. আিম িক রকেডর 
জন  আপনার বািশ 

টেকা থেক নাট িনেত 
পাির?

3.このボードをみて、当てはまるもの
を指差しで教えてください。

3. দয়া কের এই বাড ট পড়ুন 
এবং আপনার জন  

েযাজ িল িনেদশ ক ন।

6.お産は順調でしたか? 7.1ヶ月健診で何か言われましたか?
(ママのこと 赤ちゃんのこと)

7. থম মােসর 
চক-আেপ 

আপিন কী 
বেলিছেলন? (মা 
এবং িশ র 
জন )

9.ママはちゃんと
休めていますか。

10.赤ちゃんは
可愛いですか。

11.ご飯は食べられて
いますか。

12.ホームシックに
なっていませんか。

13.他に体調や気持ちで
心配なことはありますか。

8.以下の検査結果を知っていたら教えてください。

【訪問用】 দখার জন 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/বাংলা ①

指差し
সনা  করা

8. আপিন যিদ এই পরী ার ফলাফল িল জােনন তেব দয়া কের আমােক জানান।

□新生児聴覚検査

নবজাতক নািন পরী া

জ গত িবপাকীয় অ াভািবকতা পরী া
□風疹抗体検査(ママ、パパ)

েবলা অ াি বিড পরী া
(মােয়র পরী ার ফলাফল 、 বাবার পরী ার ফলাফল)

□先天性代謝異常検査

9. আপিন ভাল িব াম 
িনে ন?

10. আপিন িক 
আপনার বা ােক 

সু র দখেত 
পাে ন?

11. আপিন খেত 
স ম?

12. আপিন িক 
হামিসক?

13. আপিন িক 
আপনার শারীিরক 

এবং মানিসক সু তা 
স েক িচ া কেরন?
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14.赤ちゃんの1日の生活
リズムを教えてください。

17.赤ちゃんの体重を
測ります。

15.服を脱がせてあげて
ください。

19.体重はあまり
増えていません。

20.体重は順調に
増えています。

21.母乳・ミルクの量が
足りていません。

22.母乳の回数・ミルクの
量を増やして下さい。

23.うんちの色は何色ですか？

21.What is the color 
of the feces?

24.早めに病院で診て
もらいましょう。

18.赤ちゃんの
【うんち、おしっこ、お風呂、ミルク、睡眠】
の時間に⭕をつけて、生活リズムを教えてくだ
さい。

0:00

6:00

12:00

18:00

24:00

16.オムツが濡れていたら
替えてください。

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা ②

指差し
সনা  করা

【訪問用】 দখার জন ②

14. আপনার িশ র 
িতিদেনর বাহ 

আমােদর বলুন।

15. দয়া কের 
জামাকাপড় খুেল ফলুন 

(িশ র জন )।

16. যিদ িশ র ডায়াপার 
ভজা হয় তেব দয়া কের 
এ  পিরবতন ক ন।

17. আমরা িশ র ওজন 
িনেত যা ।

18. দয়া কের আপনার িশ র [ পাপ, াব, 
ান, দধু, ঘুম] সময় যাগ ক ন এবং 

আমােদর তার জীবেনর ছ  বলুন।

24. যত তাড়াতািড় 
স ব হাসপাতােল 

যান।

19. ওজেন খুব বিশ 
বৃ  হয় না।

20. ওজন স ঠকভােব 
বৃ  পায়।

22. দয়া কের 
ন বা বাতল 

িফড আরও ঘন 
ঘন বা পিরমাণ 

বাড়ান।

21. বুেকর দধু 
খাওয়ােনা বা দেুধর 
পিরমাণ যেথ  নয়।

23. মল িলর রঙ কী?



25.友達は近くにいますか? 26.上の子のお世話は
大丈夫ですか?

NPO法人
Mother’s Tree Japan

27.前はお仕事を
していましたか?何のお仕事
でしたか?

29.旦那さんはお仕事
忙しいですか?

30.生活の心配は
ありますか?

31.大使館や行政への届出はこちらを参考にしてください。

32.この先国に帰る予定は
ありますか?

28.お仕事への復帰は決まって
いますか？

33.ビザ/在留資格で困って
いることはありますか?

34.ここの団体に連絡して
みてください。

35.かかりつけ医はいますか?

35. আপনার িক পািরবািরক 
ডা ার আেছ?

36.地域の小児科の病院はこちらです。

36. এ ট ানীয় িশ  
হাসপাতাল।

37.地域の救急の病院は
こちらです。

37. এ ট ানীয় জ ির 
হাসপাতাল।

公益財団法人神奈川国際交流財団
外国人住人のための子育て支援サイト

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা ③

指差し
সনা  করা

【訪問用】 দখার জন ③

25. আপনার কাছাকািছ 
কান ব ু  আেছ?

30. আপিন িক বঁেচ 
থাকার িবষেয় উি ?

28. আপিন িক িস া  
িনেয়েছন কখন কােজ 

িফের যােবন?

29. আপনার ামীর 
কাজ িক ব ?

32. আপিন িক িনেজর দেশ 
িফের যাওয়ার পিরক না 

করেছন?

31. দতূাবাস এবং সরকারী সং া িলেত 
ফাইিলং করার জন  দয়া কের এখােন দখুন।

26. আপনার বড় 
স ােনর য  িনেত 
আপনার কানও 
সমস া আেছ?

34. এই সং ার সােথ 
যাগােযাগ ক ন।

33 আপনার িভসা এবং 
আবািসক ি িত স েক 
আপনার িক কানও  

আেছ?

27. আপিন আেগ কাজ 
কেরেছন? আপিন িক 
কেরিছেলন?
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38.地域の
夜間も相談できる機関の案内です。

39.地域の
家事育児サポートの案内です。

40.地域の
子育て支援の場所はここです。

39. এ ট িশ েদর সমথন করার 
জন  ইনফরেমশন। 

38. এ ট স্হানীয় 
ইনি টউট িলর জন  রােতও 

পরামশ করা যােব। 
40. এ ট কাজ এবং িশ েদর 
ানীয় সহায়তার জন  ভূিমকা।

41.今後の健診、歯科検診の案内です。

41. এ ট া  চকআপ এবং 
ড াল চকআেপর জন  

পিরিচিত।

42.保育園の届け出など手伝って
くれる人はいますか？

42. নাসাির ু ল/ ড কয়াের 
েবেশর জন  আপনােক 

সহায়তা করেত পাের এমন 
কউ আেছন?

43.引越しする予定はありますか?

43. আপনার িক সরােনার কানও 
পিরক না আেছ?

44.赤ちゃんの事故に気をつけて下さいね。
（誤嚥、上の子のオモチャ、転倒、窒息）

44. আপনার স ােনর য 
কানও দঘুটনা স েক 

সতক থাকুন
(দেুবাধ , বড় স ােনর 

খলনা,
িনেচ পেড় যাওয়া, 
াসকে র অসুিবধা)

45.もう一度通訳をつけての面談を希望しますか?

45. আপিন িক কানও দাভাষীর সােথ আরও 
এক ট সা াতক্ার িনেত চান?

46.困ったことがあればいつでも
保健所に電話して下さい。

46. আপনার 
যিদ কানও 

সমস া থােক 
তেব দয়া কের 

া  কে র 
সােথ 

যাগােযাগ 
করেত অনুভব 

ক ন।

MEMO

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা ④

指差し
সনা  করা

【訪問用】 দখার জন ④
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47.この健診（外来）は赤ちゃんとお母さんの心と身体のことをサポートする
ためのものです。気になっていることがあれば色々相談して下さいね。

47. এই (বািহ ক) া  চক ট িশ  এবং 
মােয়র শারীিরক এবং মানিসক সু তা 
সমথন কের। আপনার য কানও  
জ াসা ক ন িনি ধায় দয়া কের।

48.このボードをみて、当てはまるも
のがあれば指差しで教えてください。

48. বাড পড়ুন।সনা   কের 
জানান।

49.母子手帳を預かります 50.採血をします。

50. আিম এক ট র     
পিরচালনা করব।

51.診察台に上がって下さい。

52.子宮と悪露の状態を確認します。

52. আিম গভ এবং যািন 
র পােতর অব া পরী া 

করব।

53.傷を確認します。 54.今日からお風呂に入っても
大丈夫です。

54. আজ থেক আপনার 
গাসল করা যােব। 

55.薬を処方します。 56.次の予約を取るのでまた来てください。

53. আিম কাটা পরী া করব।

55. আিম আপনার 
স পশন করব।

49. আিম তামার মাতৃ এবং 
িশ  া  হ া বুক ( বািশ 

থসেচা) চাই।
51. দয়া কের আসুন
পরী ার টিবেল।

56. আিম পরবত  অ াপেয় েম  করব, সুতরাং দয়া কের পেরর 
বার আসুন।

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা ⑤

指差し
সনা  করা

【健診（外来）用】িচিক সা পরী ার জন  (বিহমখুী)①
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MEMO

58.ミルクはあげていますか？ 59.今後の授乳はどうしたいですか？
（母乳・混合・ミルク）

5.9 cm

57.赤ちゃんは母乳をよく
飲みますか？

57. বা া িক ায়শই 
বুেকর দধু পান কের?

58. আপিন িক 
বা ােক বাতল 

খাওয়ান?

59. আপিন কীভােব বা ােক খাওয়ােনার 
পিরক না করেছন?

( ন খাওয়ােনা, িম , বাতল খাওয়ােনা)

60.母乳・ミルクは１日何回
（１回何ｍｌ）あげていますか？

。」

61.おっぱいの状態を確認
します。

61. আিম আপনার ন 
পরী া করব।

62.おっぱいのマッサージ
（ケア）をします。

63.母乳育児やミルクのあげ方について聞きたいことはありますか？

60. ন বা বাতল 
খাওয়ােনার মাধ েম আপিন 

িতিদন কতবার বা ােক 
খাওয়ান (খাওয়ােনা িত 
কত িমিলিলটার)?

63. বা ােক কীভােব খাওয়ােবন স 
স েক আপনার কানও  আেছ?

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা ⑥

指差し
সনা  করা

【健診（外来）用】িচিক সা পরী ার জন  (বিহমখুী)②

62. আিম আপনার 
েনর ম ােসজ করব 

(য  নব)।



NPO法人
Mother’s Tree Japan

64.赤ちゃんをここに寝かせてください。

64. অনু হ
বা া ট এখােন ইেয় িদন।

65. 赤ちゃんの洋服を脱がせて下さい。

65. আপনার িশ র 
জামাকাপড় খুেল িদন।

67.身体測定をします。
（身⾧・体重・頭囲・胸囲など）

67. আিম শরীেরর পিরমাপ 
নব।

(উ তা, ওজন, মাথার 
আকার, েনর আকার 

ইত ািদ)

66.オムツが濡れていたら
替えてください。

68.体重はあまり増えていません。／順調に増えています

68. ওজেন খুব বিশ বৃ  হয় না।
/ওজন স ঠকভােব বৃ  পায়

70.母乳の回数・ミルクの
量を増やして下さい。

69.母乳・ミルクの量が
足りていません。

69. ন বা বাতল 
খাওয়ােনার পিরমাণ 
যেথ  নয়।

70. ন বা বাতল 
খাওয়ােনার পিরমাণ 

বাড়ান দয়া কের।

71.ミルクを足して下さい。

71. বাতল খাওয়ােনা যাগ ক ন।

MEMO

66. যিদ িশ র 
ডায়াপার ভজা 
হয় তেব দয়া 

কের এ  
পিরবতন ক ন।

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা ⑦

指差し
সনা  করা

【健診（外来）用】িচিক সা পরী ার জন  (বিহমখুী)③
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75.ビタミンＫ２シロップを飲ませます。 76.次の予約を取るのでまた来てください。

75. আিম আপনার বা ােক িভটািমন ক 2 
িসরাপ দব।

73.医師が診察をします。

73. ডা ার এক ট পরী া 
করেবন।

72.運動機能や身体の様子を
確認します。

72. আিম মাটর দ তা এবং 
শরীেরর অব া পরী া করব।

74.赤ちゃんの発育は順調です。

74. িশ র িবকাশ ভাল চলেছ।

MEMO

産後健診・訪問ボード

সেবা র চক আপ এবং হাম িভিজেটর জন  িনেদশক বাড
ベンガル語/বাংলা ⑧

指差し
সনা  করা

【健診（外来）用】িচিক সা পরী ার জন  (বিহমখুী)④

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।

76. আিম আপনার জন  
পরবত  অ াপেয় েম  

করব,
সুতরাং দয়া কের আবার 

আসুন।


