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شما نباید این اطالعات را بھ منزلھ جایگزین توصیھ های ارائھ کننده مراقبت های بھداشتی و درمانی خود تلقی کنید.

  Building Your Child’s Language کودک خودآموزی تقويت زبان 
...هنگامی که کودک شروع می کند به کنار هم قرار دادن کلمات

When your child is starting to put words together… 

  انجام می دهد درباره چيزهائی که کودک می بيند و
  صحبت کنيد
  :در طول روز

  تاب خوردن، پريدن، و موقع بازی، نام کارهائی مثل
  .را بيان کنيد دويدن

  جوراب، موقع لباس پوشيدن، نام لباس های مختلف مثل
  .را بيان کنيد شلوار، پيراهن

  سيب بخور"موقع صرف خوراکی، نام کارهائی مثل" ،
  .کنيدبيان را  "آبميوه من را باز کن"

  .تکرار کنيدکلمات را بارها و بارها 

اشاره می کند،  به او بدهيد اگر کودک به چيزی که می خواهد
تا سعی  صبر کنيدو بعد  بگوئيدکلمه ای را که بايد بکار ببرد 

  .کند آنرا بگويد

 گفته های کودک را بسط دهيد  
  .اضافه کنيد يک يا دو کلمهبه آنچه که کودک می گويد 

 توپ "، شما می توانيد بگوئيد "توپ"ی گويد اگر کودک م
  ."را شوت کن

   گاو "، شما می توانيد بگوئيد "موو"اگر کودک می گويد
  ."موو موو می کند

، مثل نام اجسام، کلمات استفاده کنيد انواع گوناگونی ازاز 
  .کارها، احساسات، توصيف ها و محل ها

 صبر کنيد  
برای پاسخ دادن، شروع صحبت يا نظر دادن  صبر کردنبا 

  .بدهيدرا به وی فرصت صحبت کردن  ،کودک
روی زمين افتاد، منتظر شويد تا  فنجانیبرای مثال، اگر 

  .کودک با يک نگاه، صدا يا کلمه واکنش نشان دهد

  مراقب سؤاالت باشيد!  
  .تبديل کنيد اعالم نظرسؤاالت خود را به 

  اين چيست؟"بجای اينکه بپرسيد "
  !"من يک کاميون می بينم" بگوئيد

   بگوئيد "است؟ یاين چه رنگ"بجای اينکه بپرسيد 
  !"يک توپ قرمز است"

  .ارائه کنيد گزينه های مختلف 
   شير " بپرسيد "دوست داری چه بنوشی؟"بجای پرسيدن

  "يا آبميوه؟

 با کودک بازی کنيد  
گوش بازی با کودک باعث رشد و تقويت مهارت هائی مانند 

، صحبت کردن، رعايت نوبت، دايره کلمات و قدرت کردن
  .می شودتخيل 

  .باشيد رو در رو با کودک

نگران رعايت قواعد يا شيوه ای . مثل کودکان بازی کنيد
به اسباب بازی های . خاص در بازی با اسباب بازی ها نباشيد

از قدرت تخيل خود استفاده . جديد و گران قيمت نياز نداريد
  !تفريح کنيدکرده و 

مانند کامپيوتر، (مدت زمان استفاده از صفحات نمايشگر  
جامعه پزشکی اطفال کانادا  .را محدود کنيد) تلويزيون، تبلت

اصًال از صفحات توصيه می کنيد که کودکان زير دو سال 
روزی  ساله حداکثر 4تا  2و کودکان  نمايشگر استفاده نکنند

  .داشته باشنداجازه استفاده از صفحات نمايشگر را يک ساعت 
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