HIE সেচতনতা ও সহায়তা

Peeps-এ "াগত জানাই
Peeps কারা?
HIE-এ "িত%&েদর সহায়তাদােন িনেবিদত য1 2রােজ4র একমা7 দাতব4 সং&া HIE-এর পুেরা শ<= হ'ল
হাইেপাি@ক ইসেকিমক এনেসফ4ােলাপ4ািথ। এ= হ'ল মিCেD অি@েজন ও র2 Gবােহর অভাব যার ফেল
Iকানও িশJ বা নাবালেকর আঘােতর ঘটনা ঘটেত পাের। এ= জেNর আেগ বা Gসব চলাকালীন ঘেট
তেব Gসেবর পেরও এ= হেত পাের।
সারাহ ও Rেভর Iমেয় জেNর Sক পেরই HIE-এ আTাU হওয়ার পের তারা 2018 সােল HIE GিতVা
কেরিছেলন। তারা এর আেগ কখনও HIE-এর কথা Iশােনন িন ও সহায়তা ও সেচতনতায় এক= ফঁ াক
খ1 ঁেজ Iপেয়িছেলন তাই Iস=েত বদল আনেত Iচেয়িছেলন।
HIE-এর Gিত= উদাহরণ \তT। এ^িলর মেধ4 িমল, উদযাপন, অিন`য়তা ও উেaেগর সময় থাকেত
পাের। যখনই আপনার আমােদর Gেয়াজন হেব, তা আজ, পেরর সbাহ বা কেয়ক মাস পেরও Iহাক না
Iকন PeepsIক আপনার পােশই Iপেত পােরন। আমরা Gায়ই সংেবদনাগত, আcথdক ও ব4বহািরক সমথeন
িদেয় থািক।

Peeps অ%া& িনওন%াটাল ইউিনটস (NICUs)
Iয পিরবার^িল HIE-এর সfুখীন হেয়িছল তােদর সহাgতা িদেত Peeps NICU-এর সােথ কাজ কের।
আমরা পিরবার^িলেক তথ4 সhিলত Iপেরi প4ােকর পাশাপািশ কেয়ক= 'ওয়াডe এেসিkয়ালস' এবং
অবশ4ই বাlা=র জন4 িকছ1 উপহার িদেয় থািক।
আমরা আমােদর চ4াির= সমmয়কারী ও I\nােসবকেদর সাহােয4 পিরবার^িলর জন4 অনলাইন সােপাটeও
সরবরাহ কির।

NICU পরবতী3 জীবন
Peeps-এ আমরা অত4U সেচতন থািক Iয NICU-এ থাকা কখনও কখনও চ4ােলিoং ও ভয়pর পথচলার

আমােদর 'কাথায় খ, ঁেজ পােবন
আরও তেথ4র জন4 অনু%হ কের আমােদর www.peeps-hie.org-এ Iদখ1 ন, আমােদর Facebook,
Instagram, Twitter @PeepsHIE-এ খ1 ঁেজ বার করqন, আমােদর অ4াপ= ডাউনেলাড করqন বা এই
িলফেলেট Iদওয়া QR Iকাড= s4ান করqন।
0800 987 5422 নhের আমােদর এক= কল করqন
07838 197 945 নhের আমােদর এক= Iট@ট বা WhatsApp Iমেসজ পাঠান

আমােক
-.ান কর0ন
আমােদর পিরবার3িলর 'থেক 5িতি7য়া
“অত4U অ4ােGাচেযাগ4, uত উvর, সাহায4কারী, নন-জাজেমiাল ও যwবান।”

“তারা সবসময় হােতর কােছ থােকন ও তারা Iয সব সময় Iসাশ4াল িমিডয়ায় সিTয় থােকন তা আমার
অত4U পছেxর কারণ এ= Gায় HIEIক Gাসিyক ও বািড়র মেতা িনকট কের Iতােল, যখনই আিম
িজিনস^িল Iদখেত পাই আিম আমােদর পিরবােরর Gেয়াজনীgতার কথা Iকউ বলেছ বেলই মেন হয়।
ব4ি2গত EMDR Iথরািপর মাধ4েমও আমার জন4 অথe সাহায4 করা হেয়িছল এবং Iসই সাহায4 ছাড়াই
আিম কীভােব এ Iথেক মুি2 Iপতাম তা ভাবেত ভয় পাই, আিম িচর ক{ত|”
“Peeps-এর িপছেন Iয মানুেষরা রেয়েছন তারা HIE-এ আTাU Iপেরiেদর কথা মেন রাখা হয় তা িনি`ত
করেত অত4U Iচ~া কেরন। আমরা সহেজই ভ1েল Iগিছ তাই মেন রাখেল সুিবধা! আিম কাউেkিলংেয়রও

