
 

কিন্ডারহোস্পিজ নেটওয়ারক্ঃ আমাদের শরুু  
 

আমাদের প্রসত্াব: মোবাইল বাচ্চাদের সেবাসদন * ডে-কেয ার ধর্মশালা * মোবাইল বাচ্চাদের উপশমকারী 

কেয ার টিম  * সহোদরগ্রুপ  * ফিউনারেল উপস্থিতি 
 

ছবিঃ আপনার কি এমন একটি বাচচ্া আছে যার আয ু  সীমিত ? তাহলে আমরা আপনার জন্য ! 

 

কাকে আমরা দেখাশোনা করবঃ আমরা  জীবন-নাশক ও জীবন-সংক্ষেপিত রোগে আকর্ান্ত শিশ,ু কিশোর, 
ও তরুণ প্রাপ্তবয সক্দের জন্য ভিয েনার প্রথম ক্যানড্ারহোস্পিজ। যেমনঃ 

• বিপাকীয  রোগ 

• জেনেটিক রোগ 

• ক্যান্সার 

• একাধিক প্রতিবন্ধী 

• রোগ যা গর্ভাবস্থায  ধরা হয েছে 
 

কিন্ডারহস্পিজনেটওয ারক্ সীমিত আয  ুশিশ,ু কিশোর ও  তরুণ প্রাপ্তবয স্কদের জন্য এটি একটি অনন্য 

হোলিস্টিক সেবা সরবরাহ ধারণা  যা পুরো পরিবারের প্রয োজনীয তার উপর ভিতত্ি করে তৈরি করা হয । 

আমরা প্রাথমিক আলোচনা চলাকালে আপনাদের জন্য ব্যকত্িগত, নমনীয  সমর্থন ধারণা  তৈরি করি। 

আমরা রোগ নির্ণয ের বিভাজন থেকে উপশম, বিশেষজঞ্, হাসপাতাল, অ্যাম্বলুেনস্ এবং বহির্বিভাগের 

রোগীদের ক্লিনিকের মাধমে আপনাদের পুরো পরিবাকে বিনা মলূ্যে সময  সীমাবদধ্তা ব্যতীত সমর্থন, 

সহায তা এবং সহযোগিতা করে থাকি। আপনি একটি এপয েন্টমেন্ট দিয ে আমাদের কাছে আসতে পারেন অথবা 

সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। 

 

আমাদের টিম আপনাকে এবং আপনার শিশুকে আমরা বাড িতে এবং আমাদের হসপ্িজ এ সাহায্য করব। 

আমাদের কাছে আপনার অসসু্থ সনত্ানের চাহিদা, কিন্ত ুআবার  পুরো পরিবারের, বিশেষ করে ভাইবোনের 

জীবনের মান গরুতু্বপূর্ণ। নার্সিং, শিশু ও সাধারণ ঔষধ, সামাজিক কাজ, জীবন ও সামাজিক কাউনস্েলিং, 

কিন্ডার গার্টেন প্যাডাগগি  এবং যাজকসংকর্ান্ত যতন্ কষ্েতর্ থেকে আমরা প্রশিকষ্িত বহ-ুপেশাদার  

স্বেচছ্াসেবক কর্মীদের একটি দল । 

 

আমরা  আপনাকে এবং আপনার পরিবার্কে কি অফার করব  
 

আমরা আপনাকে  আগে এবং হাসপাতাল থেকে অসুসথ্ শিশুকে বরখাসত্ করার সময়, চিকিৎসকের 

সাংগঠনিক বাড িতে পরিদর্শন, নারস্িং বিষয ে পরামর্শ ও চিকিৎসা উপকরণ পেতে সাহায্য  করব। 

 

আমরা আপনাকে সামাজিক নিরাপত্তা সংকর্ানত্ বিষয ে পরামর্শ দিব এবং আপনার সাথে অফিছ এবং 

করত্ৃপকষ্ের সাথে দেখা করব।  
 

আমরা তদারকি মেডিকেল টিমের সঙ্গে ঘনিষঠ্ সহযোগিতার পাশাপাশি ঔষধ এবং চিকিতস্ামূলক সবুিধা 

নিশ্চিত করে থাকি। 
 

আমরা পরিকল্পিত বহির্বিভাগের রোগীর এপয েন্টমেন্ট নিতে আপনাকে সহায়তা করব  এবং রোগ 

উপশমকারী চিকিৎসা প্রশন্ , চিকিতস্া লক্ষ্য চুকত্ি বা রোগীর যত্ন প্রসত্তুিতে সাহায্য করব। 

 



আমরা সাহায্যকারী সম্মেলন সংগঠিত করি, মোবাইল সেবা প্রদান করে থাকি, থেরাপি  এবং 

যাজকসংকর্ান্ত যতন্ প্রদান করে থাকি। আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে কিনডার হছপিজে থাকতে পারবেন। 
 

কিনডার ডে-হছপিজঃ 
 

আমাদের  ডে-হছপিজে আমরা আপনার অসুস্থ সনত্ানের সাথে সময  কাটাব এবং দৈনন্দিন জীবনের একজন 

অভিভাবক এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয  হিসাবে আপনার দায়িত্বের ভার কমাতে সহায়তা করব। আমরা আপনার 

জন্য এমন একটি স্থান তৈরি করি যেখানে আপনার সন্তানের পেশাগতভাবে দেখাশোনা করা হবে এবং 

প্রয োজন হলে থেরাপী গর্হণ করতে পারবে। এটি বাবা-মা, আত্মীয -স্বজন ও ভাইবোন এমনকি 

ক্ষতিগ্রসত্ পরিবারের  জনয্ একটি সভা স্থান।এই অফার বছর ধরে নিয মিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 

এমনকি শিশরু মতৃ্যুর পরও পরিবারের জন্য শোক সমর্থন উনম্ুকত্। আমরা দান দব্ারা বিশুদধ্ভাবে 

অর্থায ন করে থাকি, পরিবারের জন্য আমাদের অফার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।  

 

সহোদর গর্ুপঃ  
 

আমরা অসুসত্ শিশরু ভাইবোনদের সঙ্গে থাকার জন্য তাদের সাথে দেখা করি,তাদের সাথে সময  কাটাই, 

তাদের কথা শোনি ,তাদের সাথে খেলাধুলা করি এবং সক্ুল হোমওয ারক্ করতে সাহায্য করি। আমরা নিয মিত 

যৌথ উদ্যোগে  পশ-ুকলয্াণভিত্তিক কার্যকর্ম সংগঠিত করে থাকি। ভাইবোন কাজ বিশেষভাবে 

গুরতু্বপূর্ণ, যেহেতু শিশ ু ,তরণূেরাও মারাত্মক অসসুথ্ ভাইবোন এর সাথে তেমনিভাবে বিশেষ করে 

গুরতু্বপূর্ণ। কারণ সসু্থ ভাইবোনরাও পরিবার এর খারাপ পরিস্থিতি থেকে গরুুতরভাবে ভোগে। আকর্ানত্ 

শিশুদের সাথে যোগাযোগ করা বিশেষভাবে মূল্যবান যাতে করে তারা তাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং 

চিনত্াধারা প্রকাশ করতে পারে।আমাদের কিনড্ারগার্টেন শিক্ষক এবং ডিপ্লোমা কনসালট্যান্ট ডরস 

শোচ-রেইজেনার, কিণ্ডারহস্পিজ নেটওয ারক্ের  সব্েচ্ছাসেবক সংস্থার প্রধান, বিভিন্ন কর্মসচূির 

পরিকল্পনা করেন এবং প্রশিক্ষিত এবং প্রতিশ্রতুিবদধ্ সব্েচ্ছাসেবীদের একটি দল দ্বারা সমর্থিত। তারা  

শুধুমাত্র বিভিন্ন কার্যক্রম সঙগ্ে শিশদুের সাথে সম্প্রিক্ত নয়, কিনত্ু যোগাযোগ ব্যকত্ি এবং বিশ্বসত্ 

ব্যকত্ি হিসাবে ও উপযুকত্। যদি প্রয োজন হয , আমরা পিক আপ সেবা ও দিয়ে থাকি। 

 

4-10 বছরের শিশুদের জন্য আমাদের প্রস্তাব: সবজু গাছপালা  প্রমোদভ্রমণ, পশু-সহায তার 

কার্যকর্ম, জাদুঘর এবং থিয েটারের পরিদর্শনঃ গেমস এবং সৃজনশীল দুপুর, খামারে  দু:সাহসিক কাজ, 

সাধারণ বিস্কুট বেকিং।  

 

10 বছররের শিশুদের জন্যঃ কর্ম এডভেঞ্চার কর্ীড া-থিয েটার, স্কেটিং,আরোহণ, বোলিং, একটি বন 

দড ি কোরস্ বা মোটর পরিদর্শন দকষ্তা পারক্: শিশরুা প্রোগর্ামে তাদের ধারনা এবং শুভেচ্ছার সঙ্গে 

জড িত   

 

চিতর্: সহোদর গর্ুপ 
 

সহোদর শোক গ্রুপঃ বাচচ্ারা বড দের চেয ে ভিন্নভাবে শোক প্রকাশ করে । অভিজ্ঞতা দেখিয েছে যে 

শিশুদের একই বয সের সাথে তাদের যোগাযোগ খবু সহায ক , স্বস্তি এবং ইতিবাচক। ক্ষতি এবং বিদায ের 

কষ্টকে মোকাবিলা করার ক্ষেতর্ে শিশুদের নিজের শক্তিকে সমর্থিত করা হয়। উদ্দেশ্য হল সজৃনশীল 



অফার এবং সাধারণ রীতিনীতির মাধ্যমে  আরও জীবন এবং আননদ্কে আকর্ষণ এবং আবিষ্কার করা। 

ভাইবোনদের গর্ুপে ছেলেমেয েরা একে অপরকে জানতে পারে এবং অসসু্থতা, মৃত্যু ও দুঃখের বিষয গলুির সাথে 

তাদের উন্নয নে নিজেকে মানিয়ে  পারে। পেইনট্িং এবং কটনিং, গান শোনা, রানন্া করা এবং বেকিং, 

বাজানো এবং গল্প-বলার মাধ্যমে শিশুদের তাদের নিজসব্ অনুভতূি সম্পর্কে সচেতন হওয ার সুযোগ পায়, 

সেই সাথে তাদের প্রকাশ এবং তাদের সাথে মোকাবিলা করতে শিখে। 

 

কিভাবে আমাদের সাথে যোগাযো করবেনঃ ফোন / ফ্যাক্স  +৪৩ (০) ১ ৭৮৬৩৪১২ 

ইমেইলঃ kontakt@kinderhospiz.at 

ওয়েবসাইটঃ www.kinderhospiz.at 

 

আমরা আপনাদের জন্যঃ আপনার যোগাযোগের ব্যকত্ি মেজিসটর্েট গডুরনু মেডি 

ফোনঃ +৪৩ (০)৬৬০ ২৪৩৭২৯০; ইমেইলঃ gudrun.madl@kinderhospiz.at 

 

আমাদের ঠিকানা: Meidlinger Hauptstrasse 57-59,A-1120, Wien 

পাবলিকযানবাহনঃBahnhof Meidling, Schnellbahn,U6, Strassenbahn 62, Buslinien: 

7A, 8A, 9A, 15A, 59A,63A 

প্রাইভেট কার: আভ্যন্তরীণ গাড ী পারক্ (চার্জ প্রযোজয্) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderhospiz.at/

