৫ "থেক ১১ বছর বয়সীেদর "কািভড -১৯
এর িবর4ে5 6কা "নওয়া
!ইেবেক 'কািভড -১৯ এর িব1ে2 ৫-১১ বছর বয়সী িশ9েদর ;কা
'দওয়ার জন? তােদর িপতামাতা এবং পিরবােরর িস2াD Eহেণ সহায়তা
করার সরHাম বা টু লস
Bengali

!ব#ািনকভােব সত,ািয়ত #ােনর সারসংে0প
!কািভড -১৯ এবং ৫-১১ বছর বয়সী িশ3রা
৫-১১ বছর বয়সীেদর জন/ 0কািভড -১৯ এর সােথ স9িক: ত িচিকৎসা সমস/া?িল 0তমন ?Aতর নয়। Cইেবেক মহামারী FA হওয়ার
পর 0থেক ৩৫,০০০ এর মেধ/ মাM ৫২ জন হাসপাতােল ভিত: হেয়েছ এবং 0কানও মৃতু/ হয়িন (১৬ অেUাবর, ২০২১ এর তথ/)। যিদও
৪থ: তরেYর সময় ৫-১১ বছর বয়সীরা Zিত ১০০,০০০ জেনর মেধ/ সব:ািধক আ\া] বয়স 0গা_ীর মেধ/ িছল।
সাধারণ উপসগ:সমুহ -bর, কািশ, গd কেম যাওয়া, eাি]
সfাব/ জgলতা সমূহ-iাস িনেত অসুিবধা, িবjাি], বুেক ব/থা
kশশব মািlিসেmম ইনn/ােমটির িসেpাম (EMIS) - 0কািভড -১৯ এর একg খুব িবরল িকr ?Aতর পিরণিত যা সং\মেণর কেয়ক
সsাহ পের ঘেট: এই ইিমউন Zিতি\য়া িশFর িবিভv অY সমুহেক আ\মণ কের(মিwx, িকডিন, িলভার, yক, zদয়)।কানাডায়, Zিত
১০০,০০০ িশFর মেধ/ ৬ জন 0ক হাসপাতােল ভিত: করা হেয়েছ (মাচ: ২০২০ 0থেক 0ম ২০২১ এর মেধ/)।
দীঘ:েময়াদী 0কািভড-িশFেদর মেধ/ দীঘ:েময়াদী 0কািভড-এর অিwy {| নয়: ১ 0থেক ৪% 0য সব িশFেদর মেধ/ 0কািভড-১৯ আেছ,
তােদর দীঘ:েময়াদী 0কািভেডর সােথ সাম~স/পূণ: ল•ণ?িল থাকেব(eাি], দুব:লতা, ঘুেমর ব/াঘাত, iাস িনেত এবং মেনােযাগ িদেত
অসুিবধা), িকr 0কািভড-১৯ এর কারেণ এই উপসগ:?িলর উপি€িতর 0কােনা Zমাণ 0নই।
িশFেদর উপর অন/ান/ Zভাব-মহামারী এবং •া€/ ব/ব€া, ‚ু ল, পিরবার এবং পাঠ/\ম বিহভূ: ত কায:কলােপর সংগঠনেক Zভািবত
কের, ফল…িতেত িকছু িশFর মানিসক •া€/, মেনাসামািজক িবকাশ এবং িশ•াগত সাফেল/র উপর 0নিতবাচক Zভাব পড়েত পাের।

!কািভড-১৯ এর িবর4ে6 িশ3েদর 8কা !দওয়ার সুিবধা সমূহ
যিদও ৫-১১ বছর বয়সীেদর মেধ/ 0কািভড-১৯ এর এর সােথ স9িক: ত িচিকৎসা সমস/া?িল ?Aতর নয়, িকr িশFেদর gকা 0দওয়ার

িকছু সুিবধা রেয়েছ:

Pfizer-BioNTech ভ/াকিসন(Comirnaty) িদেয় 0রােগর িবA‡ িশFেদর ৯০.৭% সুর•া করা যায়।
িশFর একg ?Aতর 0রাগ, EMIS (এবং সfবত দীঘ:েময়াদী 0কািভড-১৯)

হওয়ার ঝুঁ িক Œাস কের।

িশFর 0রাগ ছড়ােনার ঝুঁ িক কমায়, যা দুব:ল ব/ি•েদর র•া করেত সাহায/ কের, এবং যা সŽদােয়র িভতের ভাইরােসর সং\মণ
কমােত সাহায/ কের এবং ভাইরােসর নতু ন •েপ আ•Zকােশর ঝুঁ িক Œাস কের।
gকা ‚ু েল সং\মেণর ঝুঁ িক Œাস কের, যা িশF, পিরবার এবং ‚ু েলর সfাব/ eাস বd এবং অন/ান/ অসুিবধা কিমেয় 0দয়।
মানিসক •াে€/র উvিত কের এবং িকছু িশF এবং িপতামাতার উৎক‘া Œাস কের।
িনয়িমত ‚ু েল উপি€িত এবং সামািজকীকরেণর মাধ/েম িশFেদর িবকাশ এবং তােদর পড়ােশানার সfাব/ উvিত ঘেট।

এই টু ল', নেভ,র ২৯, ২০২১ , CoVivre (A. Vanier-Clément, T. Santavicca,C. Rousseau), È Dube, C. Sauvageau এবং তােদর দল (P. Laveault-Allard,
S. Mesbah এবং L. Miles), L. Monnais C. Quach-Thanh 8ারা 9তির ও যাচাইকৃ ত হেয়েছ।

৫ "থেক ১১ বছর বয়সীেদর "কািভড -১৯
এর িবর4ে5 6কা "নওয়া
িকছ? িশ3 অনBেদর !চেয়ও !বিশ কের 8কা !নওয়া !কন উিচত?
0যসব িশF ইিমউেনাসেZসড বা দীঘ:€ায়ী •া€/গত অব€ার মেধ/ রেয়েছ তােদর 0কািভড-১৯ এর ?Aতর সং\মেণর ঝুঁ িক িকছু টা 0বিশ
থােক, যা তােদর gকা িনেল িবেশষভাব উপকার হেত পাের।

!য িশ3 8 ইিতমেধBই !কািভড-১৯ Hারা সংIািমত হেয়েছ, তােক িক 8কা !দওয়া উিচত?
0রাগg হেল আবার সং\মণ হওয়ার সfাবনা কেম যায়, তেব সুর•ার সময়কাল অিনি“ত। িশFেদর 0রাগ Zিতেরাধ •মতা বাড়ােনার জন/
এবং তােদর সুর•ার সময়কালেক দীঘ:ািয়ত করেত ইিতমেধ/ই এই 0রােগ আ\া] িশFেদর (েরাগ হওয়ার অ]ত ৮ সsাহ পের) gকার
একg 0ডাজ 0দওয়ার পরামশ: 0দওয়া হয়।

8কা !দওয়ার পের সKাবB পাLM NিতিIয়া
২-৩িদেনর মেধ/ হালকা Zভাব 0দখা িদেত পাের: ইনেজকশন সাইেট প‡িতগত Zিতি\য়া িহসােব লালভাব, ব/থা এবং 0ফালাভাব, বা•র
নীেচ িল9(bর, eাি], মাথাব/থা, 0পশী ব/থা)। পাi: Zিতি\য়া সমাধােনর জন/ ৫-১১ বছর বয়সী িশFেদর জন/ (৩০ –াম এর
পিরবেত: ১০ –াম) 0পিডয়াি—ক 0ডাজ কম হেত পাের।
১৪ িদেনর মেধ/, খুব কম ঝুঁ িকপূণ: মােয়াকাড:াইgস বা 0পিরকাড:াইgেসর (zদিপে˜র
0পশী বা বুেকর খাঁচার Zদাহ, বুেক ব/থা, ধড়ফড়, iাসক|, eাি], bেরর মেতা ল•ণ
0দখা িদেত পাের)। Cইেবেক ১২-১৭ বছর বয়সীেদর ১০০,০০০ gকার 0ডাজ এর মেধ/
৩ জেনর মােয়াকাড:াইgেস আ\া] হওয়ার িরেপাট: পাওয়া 0গেছ, িবেশষ কের ১৬-১৭
বছর বয়সী 0ছেলেদর ২য় 0ডাজ 0দওয়ার পের। 0কস?িল হালকা এবং ল•ণ?িল •™€ায়ী
িছল।সšক িচিক›সা এবং িবœােম ভাল Zিতি\য়া 0দখা িদেয়েছ। 0দেশর তথ/ 0মাতােবক,
দুg 0ডাজ এর মেধ/ অ]ত ৮ সsােহর ব/বধান কম ঝুঁ িকপূণ।
:
Pfizer-BioNTech-এর িeিনকাল —ায়ােলর সময় ৫-১১ বছর বয়সী ৩,০০০ িশFেক
gকা 0দওয়া হেয়িছল 0যখােন, মােয়াকাড:াইgস বা 0পিরকাড:াইgেসর 0কানও ঘটনা িরেপাট:
করা হয়িন। যিদও এই নমুনাg ঝুঁ িক বাদ 0দওয়ার জন/ খুব 0ছাট ধরা হয়, তেব এg
িবiাস করা যুি•সYত 0য ঝুঁ িকg ১২-১৭ বছর বয়সীেদর জন/ এখনও কম।সব 0•েMই,
ভ/াকিসেনর পাi:Zিতি\য়ার(ফাম:ােকািভিজল/া•) ঘিন_ এবং \মাগত পয:েব•ণ অব/াহত
থােক।

িশ3েদর মেধB িক ভBাকিসেনর দীঘMেময়াদী পাLN
M িতিIয়া হেত পাের?
0কােনা গেবষণায় 0দখা যায়িন 0য ভ/াকিসন 0দওয়ার কেয়ক বছর পেরও পাi:Zিতি\য়া
0দখা 0দয়।ভ/াকিসন 0নওয়ার কেয়ক সsাহ বা মাস পের পাi: Zিতি\য়া 0দখা িদেত
পাের। এ আর এন 0মেসজার ভ/াকিসেনর 0•েMও একই ফলাফল আশা করা যায়।
এ আর এন 0মেসজার Zযুি•g ব• বছর ধের ওষুেধ ব/বহার করা হেž। এg আমােদর
শরীরেক 0দওয়া ভাইরােসর িবAে‡ অ/ািŸবিড kতির করার জন/ একg 0রিসিপ। এ আর
এন আমােদর 0জেনgক উপাদানেক •পা]িরত কের না। শরীর কেয়ক ঘŸার মেধ/ এg
0ক িনমূল
: কের এবং Zিতেষধকg 0কবলমাM 0সই অ/ািŸবিড?িল 0রেখ যায় 0য?েলা িদেয়
শরীর ভাইরােসর সােথ লড়াই করার জন/ Z ত হেয়েছ।
২০২০ সােলর িডেস¡র 0থেক, কেয়ক িমিলয়ন এ আর এন ভ/াকিসন 0দওয়া হেয়েছ এবং
এর িব•প Zিতি\য়া?িল ঘিন_ভােব পয:েব•ণ করা হেয়েছ।

এই টু ল', নেভ,র ২৯, ২০২১ , CoVivre (A. Vanier-Clément, T. Santavicca,C. Rousseau), È Dube, C. Sauvageau এবং তােদর দল (P. Laveault-Allard,
S. Mesbah এবং L. Miles), L. Monnais C. Quach-Thanh 8ারা 9তির ও যাচাইকৃ ত হেয়েছ।

৫ "থেক ১১ বছর বয়সীেদর "কািভড -১৯
এর িবর4ে5 6কা "নওয়া
আপনার স3ােনর 4কা 5দওয়ার িবষেয় িস9া3 িনন
িকভােব আপনার সQােনর জনB সSক িস6াQ িনেত পােরন? পরামশM সমুহ
সবার আেগ
িবiাস রাখুন 0য, একজন অিভভাবক িহসােব, আমরা Zাs ¢ােনর
উপর িভি£ কের আমােদর স]ােনর বত: মান এবং ভিবষ/ত •াে€/র
জন/ সেব:া£ম িস‡া] িনেত চাই।
•ীকার কAন 0য, আমােদর আেবগ এবং gকা বা •া€/ ব/ব€ার সােথ
ব/ি•গত, পািরবািরক বা সি¤িলত অিভ¢তা আমােদর িস‡া]েক
Zভািবত করেত পাের এবং আমােদর অন/েদর 0থেক আলাদা অব€ান
িনেত হেত পাের।
0জেন রাখুন 0য, আমােদর আেবগ, অব€ান এবং িস‡া] সমেয়র সােথ
পিরবিত: ত হেত পাের।

িনেজ জানুন
সfাব/ তেথ/র সবেচেয় িনভ: রেযাগ/ উ›স ব/বহার কAন(নীেচর
তথ/?িল 0দখুন)।
Zেয়াজেন, আমােদর একজন িবiw •া€/েসবা 0পশাদােরর সােথ কথা
বলুন।

ভাল মেZর পিরমাপ কর4ন
িপতামাতা িহসােব, আমরা Zিতিদন আমােদর স]ান বা পিরবােরর জন/
িস‡া] 0নওয়ার আেগ ভােলা-ম© িবেªষণ কির এবং আমােদর
স]ানেক 0কািভড-১৯ এর িবAে‡ gকা 0দওয়ার 0•েM এg 0কান
আলাদা িবষয় নয়।
আমরা 0যভােব এই সুিবধা এবং অসুিবধা?িল বুঝেত পাির তা
িপতামাতা 0থেক িপতামাতা এবং পিরবার 0থেক পিরবাের িভv হয়
এবং আমােদর অবশ/ই এই পাথ:ক/?িলেক স¤ান করেত হেব যা অত/]
kবিচM/ময় পািরবািরক পটভূ িম, অিভ¢তা এবং ইিতহােসর সােথ যু•৷
িনেজেক Zিতফিলত করার জন/ সময় 0দওয়া দরকার এবং আপনার
িনজ• িনয়ম বা ছ©েক স¤ান করা ?Ayপূণ।
:

এ বBাপাের কথা বলুন
িভvতার Zিত আ€া ও স¤ােনর পিরেবেশ, আমােদর ঘিন_েদর সােথ
আমােদর উে¥গ িনেয় আেলাচনা করা উিচত।
মতিবেরােধর 0•েM, 0বাঝােনার 0চ|া না কের অেন/র কথা Fনুন,
তােদর উে¥গ বা পছে©র িবচার করেবন না।
আমােদর মতিবেরােধর বাইের আমােদর একিMত কের এমন বdন?িলেক
গেড় তু লুন৷ অন/ান/ ধরেনর মতিবেরােধর(রাজৈনিতক, ভাষাগত,
ধম¬য়, 0খলাধুলা, বাদ/য- ইত/ািদ)সােথ আমরা বাঁচেত পাির।

িপতামাতার মেধB এক8 সাধারণ অবVােন
!ফাকাস কর4ন
একই পিরবােরর িপতামাতার মেধ/ সংলাপেক উ›সািহত কAন এবং
একg সাধারণ অব€ােনর জন/ Zেয়াজেন মধ/€তার আœয় িনন যা
আমােদর স]ানেদর ¥¦ 0থেক র•া করেব এবং পািরবািরক বdন
মজবুত করেব।
যিদ একg সমেঝাতা সfব না হয়, আমােদর স]ানেক বুিঝেয় বলুন
0য তার বাবা-মা একই িজিনস মেন কেরন না, িকr তারা দুজেনই
তােক ভালবােসন এবং তারা তার ভােলা চান। যিদ 0কান মতাৈনক/
থােক, আদালত িস‡া] িনেত পাের, তেব এg সাধারণত 0সই িশFর
জন/ খুব 0বদনাদায়ক 0য িশF িনেজেক ¥ে¦র 0ক¨ িব©ু 0ত খুেঁ জ
পায়।

আমােদর সQােনর সােথ কথা বলুন
বয়স অনুযায়ী gকার ভূ িমকা স9েক: আমােদর স]ােনর সােথ কথা
বলুন(নীেচর তথ/?িল 0দখুন)।
তােক আiw কAন 0য, বাবা-মা িহেসেব, আমরা 0সই িস‡া]ই িনিž
0যটা আমরা তার জন/ সবেচেয় ভােলা মেন কির, এমনিক অন/
বাবা-মা িভv িস‡া] িনেলও।
আমােদর িশFর কাছ 0থেক তার সfাব/ ভয়(েরাগ ছড়ােনার ভয়, সূচ
ঁ
বা ইনেজকশেনর ভয়, ব/থা হওয়ার ভয়, ভ/াকিসেনর পাi:Zিতি\য়ার
ভয়, এবং gকা না 0দওয়ার িস‡া] 0নওয়ার 0•েM ভয় স9েক: Fনুন
এবং িবচার করা বা বাদ িদেয় তােক এসব ব/াপাের আiw কAন)।
যিদ সfব হয়, আমােদর স]ানেক পািরবািরক িস‡াে]র অ]ভু: •
িহসােব অনুভব কAন।
যিদ িস‡া] হয় gকা 0দওয়া , এবং যিদ িশF এg চায়, তাহেল তার
সােথ gকা 0দওয়ার িদন তার ভয় কমােনার উপায় স9েক: কথা
বলুন(েকান আ•ীয় বা বdু র সােথ তার থাকা, তার পছে©র িকছু
স9েক: কথা বলা, বই বা অন/ ব িনেয় মজা করা, একg িeিনেক
যান 0যখােন 0পাষা Zাণীর 0থরািপ আেছ)।

অনBানB পিরবােরর পছZেক স[ান
কর4ন
অন/ান/ িপতামাতার পছ© kবধ এবং 0সটা 0ক আমােদর মতই স¤ান
করা উিচত, এমনিক যিদ এg আমােদর 0থেক আলাদা হয় এবং যিদ
এg আমােদর উে¥গ বা রােগর কারন হয়।
সfাব/ মতিবেরাধ সে®ও, য¯শীল এবং সহানুভূিতশীল থাCন এবং
স9ক: বজায় রাখােক অ–ািধকার িদন।
gকাদােনর আেশপােশ িবিভv মতেভেদর অব€ান উে£জনা সৃি| করেত
পাের এবং িশFেদর উপর এর Zভাব 0ফলেত পাের(আনুগেত/র ¥¦,
বজ:েনর অনুভূিত, ধমক, নীরবতা, কল°, বdু y হারােনা)। এই সfাব/
উে£জনা 0থেক িশFেদর র•া করা যােব তখনই, যখন আমরা
gকাদােনর িবষেয় একg সুিনিদ: | অব€ান না িনেয়, kনিতকতােবাধ বা
অপরাধেবােধ আব‡ না 0থেক িপতামাতার পছ©েক স¤ান করেবা।

এই টু ল', নেভ,র ২৯, ২০২১ , CoVivre (A. Vanier-Clément, T. Santavicca,C. Rousseau), È Dube, C. Sauvageau এবং তােদর দল (P. Laveault-Allard,
S. Mesbah এবং L. Miles), L. Monnais C. Quach-Thanh 8ারা 9তির ও যাচাইকৃ ত হেয়েছ।

৫ "থেক ১১ বছর বয়সীেদর "কািভড -১৯
এর িবর4ে5 6কা "নওয়া
িশ;েদর 5কািভড-১৯ ভ,াকিসন স?া3 তথ, বা সহেযািগতা সমূহ
িভিডও সমুহ
Squat Télé-Québec, Le vaccin à ARN messager
https://squat.telequebec.tv/videos/13712
Squat Télé-Québec, La peur des vaccins
https://squat.telequebec.tv/videos/13658
Les guerriers de l’immunité, BD développée par Dr. Wilson, Ottawa
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/590b8e49d2de1d32ccaefb53/59c12b021de2e0000153471f_immunity_
warriors_french-compressed.pdf
For younger kids: Just a Vaccine, by Southern Ohio Medical Center
https://www.youtube.com/watch?v=aiXDWFBiJ7I
Valiant Vaccine Versus the Vicious Virus, by Dr. Dery and Dr. Griggs
https://www.youtube.com/watch?v=VQiESFpq65g

N\-উ]র সমূহ
Les Débrouillards, Vaccin contre la COVID-19
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/vaccination-des-enfants-contre-la-covid-19-on-reponda-vos-questions/
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/5-11ans
Doctor Answers Kids' Questions about COVID Vaccine, CBC Kids
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/watch-doctor-answers-questions-about-covid-19-vaccine-for-kids-under-12 (video)
How to Handle Your Shots Like a Champ, by Kids boost immunity
https://kidsboostimmunity.com/champ (info and video)
COVID-19 Vaccine FAQ (5-11 year-olds), Sick Kids Hospital, Toronto
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=4001&language=English

এপ#েমনট িনন
!কািভড-১৯ এর িব.ে0 1কা 1 !মিডেকল কাড4 সহ বা ছাড়া, :;াটাস িনিব4েশেষ @েত;েকর জন; িবনামূেল; পাওয়া যােব ৫ !থেক
১১ বছর বয়সী িশKেদর এক1 1কা িMিনেক (আপেয়PেমP সহ বা ছাড়া), বা Rু েল 1কা !দওয়া !যেত পাের।
আপনার যিদ ৫-১১ বছর বয়সীেদর 1কা সUেক4 !কান @V থােক, তাহেল !যাগােযাগ ক.ন:

quebec.ca/vaccinjeune
অ;াপেয়PেমP িনেত, Health Clic !পাট4াল

portal3.clicsante.ca
এ যান বা ডায়াল ক.ন।

1 877 644-4545
এই টু ল', নেভ,র ২৯, ২০২১ , CoVivre (A. Vanier-Clément, T. Santavicca,C. Rousseau), È Dube, C. Sauvageau এবং তােদর দল (P. Laveault-Allard,
S. Mesbah এবং L. Miles), L. Monnais C. Quach-Thanh 8ারা 9তির ও যাচাইকৃ ত হেয়েছ।

