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 برای کسب اطالعات بيشتر
 زبان خود-با کارشناس آسيب شناسی گفتار

 يا
 واحد بهداشت و سالمت عمومی تماس بگيريد

 

 Early Language زبان در دوران خردسالی
...حرکت های بدن استفاده می کنداشارات و هنگامی که کودک شما از خود صدا توليد می کند يا از   

When your child is making sounds and using gestures… 

 خود برای ارتباط برقرار کردن تمام تالش های کودک به
 .پاسخ دهيد

ارتباط برقرار کردن شامل حرکت : به خاطر داشته باشيد
 .های بدن، صداها و کلمات است

  و دقت نمائيدبه چيزهائی که توجه کودک را جلب می کنند
الگوی شروع شده توسط کودک . درباره آنها صحبت کنيد

 .خود را دنبال کنيد

  باشيد رو در روبا کودک . به سطح کودک پايين بيائيد.

 که کودک آنرا نمی داند يا نمی تواند کلمه ای را بگوئيد
 .بگويد

 "اوه"اگر کودک به يک کلوچه اشاره می کند و می گويد  
 "!کلوچه" شما می توانيد بگوئيد

  باشند مفيدکلماتی بکار ببريد که برای کودک شما.
در اين مقطع از زمان، برای کودک شما مهم تر است که نام 

 اعمالاعضای خانواده، اسباب بازی ها، غذاها، پوشاک و 
 .را بداند

و اعداد،  "ممنون"و  "لطفًا"استفاده کردن از کلماتی مانند 
 .حروف و رنگ ها کمتر اهميت دارد

 تکرار، تکرار، تکرار.
بايد بارها و بارها  ياد گرفتن يک کلمهبرای کودک شما  

 .آنرا بشنود
آب "، "آب بريز"، "آب می خواهی؟"می توانيد بگوئيد 

 ".بنوش

   باشند کوتاه و سادهجمالت بايد.
  کلوچه "، "در را باز کن"، "کفشهايت را در بياور"مثًال 

 "می خواهی؟

  تا ارتباط برقرار کند بدهيد زمانبه کودک خود.
روی زمين افتاد، منتظر شويد تا کودک با يک  فنجانیاگر 

 .نگاه، صدا يا کلمه واکنش نشان دهد

 فرصت برقراری ارتباط ايجاد کنيد برای کودک خود.
 :به عنوان مثال

  يک تکه کوچک موز به کودک بدهيد و بعد صبر
 .کنيد که نشان دهد باز هم موز می خواهد

  اسباب بازی دلخواه کودک را در يک ظرف
و دربسته بگذاريد و صبر کنيد تا نشان دهد شفاف 

 .آنرا می خواهد
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