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ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ
Create Opportunities for Your Child to Communicate

وﻗﺗﯽ دﻟﯾل ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﮐودﮐﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻋواﻣل اﯾﺟﺎدﮐﻧﻧده اﻧﮕﯾزه ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﻓرﺻت ﺳﺎزی ﮐﻧﯾد .ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم و اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐودک ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود
را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﯾﺎ ﻧﺷﺎن دھد .ﺳﭘس ﮐودک ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرد!
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓرﺻت ﺳﺎزی ﮐﻧﯾد؟
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• ﯾﮏ ﻗوطﯽ ﺣﺑﺎب را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ،ﺣﺑﺎب ھﺎ را ﻓوت ﮐرده و ﺳﭘس
اﯾن ﮐﺎر را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐودک ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧواھد.
• ﺧوراﮐﯽ ھﺎ را در اﻧدازه ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ﮐودک
ﺑدھﯾد .ﯾﮏ ﺗﮑﮫ از ﺧوراﮐﯽ را ﺑﮫ ﮐودک ﺑدھﯾد و ﺑﻘﯾﮫ را ﻧﮕﮫ
دارﯾد.
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐودک ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧواھد.
• اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی دﻟﺧواه ﮐودک را روی ﮐﺎﻧﺗر ،دور از دﺳﺗرس
وی ﯾﺎ در ﯾﮏ ظرف ﺷﻔﺎف ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا ﺑﺎز
ﮐﻧد.
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐودک ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی را ﻣﯽ
ﺧواھد.

• "ﻗطﻌﺎت اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی را ﭘﯾش ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد" )ﻣﺎﻧﻧد رﯾل
ﻗطﺎر ﯾﺎ ﻗطﻌﺎت ﭘﺎزل( .ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ را ﺑﮫ ﮐودک ﺑدھﯾد و
ﺑﻘﯾﮫ را ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐودک ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ای را
ﻣﯽ ﺧواھد.
•

ﯾﮏ ﮐﺎر ﻏﯾرﻣﻧﺗظره اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﯾﮏ ﻟﻧﮕﮫ از ﮐﻔش
ﮐودک را ﭘﺎی او ﺑﮑﻧﯾد و ﻟﻧﮕﮫ دﯾﮕر را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺷﻠوار ﮐودک را روی ﺳر او ﺑﮕذارﯾد.
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐودک واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد.
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• در طول ﺑﺎزی ھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﺑﺎزی را ﻣﺗوﻗف
ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﻼً ﮐودک را ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺑدھﯾد و ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
ﮐودک را روی ﺗﺎب ھل دھﯾد و ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐودک ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد
اداﻣﮫ ﺑدھﯾد.

www.fraserhealth.ca
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
Catalogue #265770 (February 2018) Persian
To order: patienteduc.fraserhealth.ca

ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ – دﻧﺒﺎﻟﮫ
Create Opportunities for Your Child to Communicate - continued

ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

•

ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ﺷﺎﯾد از طرﯾق
ﺣرﮐت ھﺎی ﺑدن )اﺷﺎره ﮐردن ،دﺳت دراز ﮐردن( ﯾﺎ اﺻوات
)ﺧرﺧر ﮐردن" ،آ" ﮔﻔﺗن( ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود را ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﺎﯾد.

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻠﻣﮫ ای را ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐودک ﺑﮕوﯾد ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.
اﻣﺎ ﺑﻌد از آن ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐﻧﯾد  -و ﺑﮫ ﮐودک ﻓرﺻت ﺑدھﯾد
ﮐﮫ آﻧرا ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

•

ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﻧﻣوده اﺳت ﺷﺎﯾد
ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺳﺎده )"ﺳﯾب"" ،ﻗطﺎر"( و ﻋﺑﺎرات ﺳﺎده )"ﮐﻔش
ﺑﭘوش"" ،ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺑﯾﺷﺗر"( ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود را ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد.

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد ﻻزم
ﺑﺎﺷد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ﮐﻠﻣﮫ ای را ﺑﯾﺎن
ﮐﻧد ،ﭼﻧد ﺑﺎر آﻧرا ﺑﺷﻧود.

•

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐودک ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد او را ﻧﺎراﺣت ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺄﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﮐودک ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﺑدھﯾد.

•

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐودک از آﻧﮭﺎ ﻟذت
ﻣﯽ ﺑرد .اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط در ﺣﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻟذت ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .اﮔر ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد ،ﺳراغ
ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑروﯾد!

• ﺳطﺢ و ﺗواﻧﺎﺋﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐودک را در ذھن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

• ھر روز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓرﺻت ھﺎی زﯾﺎدی ﺧﻠق ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد  -ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮑرار و ﺗﻣرﯾن دارد!
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ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔﻔﺗﺎر  -زﺑﺎن ﯾﺎ واﺣد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
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