ﻣزاﯾﺎی ارﺟﺎع دادن زودھﻧﮕﺎم

ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر

ارﺟﺎع دادن ،ﺗﺷﺧﯾص و ﻣداﺧﻠﮫ زودھﻧﮕﺎم ﻣﺷﮑﻼت
ﮔﻔﺗﺎر و زﺑﺎن ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ در ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮭﯾﻧﮫ ،ﺗوﺳﻌﮫ
ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﻼﻣت اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐودﮐﺎن دارد.
ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎی آﻏﺎزﯾن ﮔﻔﺗﺎر و زﺑﺎن ﺟزو ﻋواﻣل ﻣﮭم ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻋﻣﻠﮑرد آﺗﯽ ﮐودک در ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

در وب ﺳﺎﯾت  fraserhealth.caﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
• ﻓرم ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﻔﺗﺎر و زﺑﺎن
• ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎ و زﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎر ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ارﺟﺎع
ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
• ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺗﻣﺎس واﺣد ﺑﮭداﺷت

ارﺟﺎﻋﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ ﺳن  5ﺳﺎﻟﮕﯽ از
طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھرﯾﮏ از واﻟدﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ واﺣد
ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ارﺟﺎع درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﻌﻠﻣﺎن ﭘﯾش
دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺟﺎزه
واﻟدﯾن ،ارﺟﺎع ﺑدھﻧد.

ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﻔﺗﺎر و
زﺑﺎن ﺑروﯾد ،از اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻣﯾﺎﻧﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
goo.gl/reSfVf

ارﺟﺎع ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
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ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ارﺟﺎع ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
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اﮔر واﻟدﯾن در ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ارﺟﺎع ﺗردﯾد دارﻧد ،ﻣﺎ در
ﺗﻌدادی از واﺣدھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ارﺟﺎع
ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﻗت ﻗﺑﻠﯽ دارﯾم ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔﻔﺗﺎر و زﺑﺎن وﺟود دارد .ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻣﺧﺗﺻر  5ﺗﺎ  10دﻗﯾﻘﮫ ای ﻣﺷﺧص ﺧواھد
ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ارﺟﺎع دادن ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
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ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ  12ﻣﺎھﮕﯽ
•
•
•
•
•

ﺻداھﺎی "اوه" و "آ" را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﻣﺎس ﭼﺷﻣﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯽ
ﺧﻧدد.
ﺻدای ﺻﺣﺑت ھﺎ را ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.
"ﺑوﺑوﺑو" و "دادا" را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
در  12ﻣﺎھﮕﯽ ،ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ "ﺟﻣﻠﮫ" در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

در ﻣوارد زﯾر ﻓرزﻧد ﺧود را ارﺟﺎع دھﯾد . . .

 −در ﺑﺎزی ھﺎی آواﯾﯽ ﺷرﮐت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
 −ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ ﺻدا ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ﻣﻧﺣرف
ﮐﻧﻧده ذھن واﮐﻧﺷﯽ ﻧدارد

ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ
•
•

•

در ﻣوارد زﯾر ﻓرزﻧد ﺧود را ارﺟﺎع دھﯾد . . .

 −داﯾره ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺣدودی دارد
 −اﺻﻼً ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد

**ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ارﺟﺎع دھﯾد

ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﮫ...

•
•
•
•
•
•

از ﺟﻣﻼت ﻧﺎﻗص دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﮐﻠﻣﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺣدوداً  1000ﮐﻠﻣﮫ ﺗﺎ ﺳن  3ﺳﺎﻟﮕﯽ.
ﺷروع ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﮐوﺗﺎه ﺑﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ھم ﺳن و ﺳﺎل
ھﺎ.
دﺳﺗورات  2ﻣرﺣﻠﮫ ای را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺎ ﺳن  3ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮔﻔﺗﺎر ﺣدوداً  %80واﺿﺢ اﺳت.
ﮐﻠﻣﺎت ﭘرﮐﺎرﺑرد ﻗﺎﺑل درک ھﺳﺗﻧد.

در ﻣوارد زﯾر ﻓرزﻧد ﺧود را ارﺟﺎع دھﯾد . . .

−
−
−
−

ھﻧﮕﺎم ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﺄﺻل ﻣﯽ ﺷود
ﮔﻔﺗﺎر او ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت
ﮐﻠﻣﺎت را ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ﻋﻼﺋم ﻟﮑﻧت زﺑﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑرار ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ اﺻوات دﯾده
ﻣﯽ ﺷود
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•

از ﻋﺑﺎرات و "ﺟﻣﻼت" ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﮫ ﮐﻠﻣﮫ ای ﺑﺎ ﯾﺎ
ﺑدون ﮐﻠﻣﺎت ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
از داﯾره ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺣدود در  16ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﺎ ﺣدود
 200ﮐﻠﻣﮫ در  24ﻣﺎھﮕﯽ.
ﺳؤاﻻت ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻧد "دھﺎﻧت ﮐﺟﺎﺳت؟" را درک
ﻣﯽ ﮐﻧد.
از ﺻداھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺗوﺳط ﻟب ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد پ ،ب،
م ،و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.

دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ
•
•
•
•

از ﺟﻣﻼت ﺳﺎده ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﮐﻠﻣﮫ ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﺳؤاﻻت زﯾﺎدی ﻣﯽ ﭘرﺳد.
ﻗﺎدر اﺳت ﻧﻘش ﺑﺎزی ﮐرده و ﺑﮫ ﺑﺎزی ھﺎی
واﻧﻣودی ﺑﭘردازد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎم ﺻداھﺎ را درﺳت ادا ﻧﮑﻧد.

در ﻣوارد زﯾر ﻓرزﻧد ﺧود را ارﺟﺎع دھﯾد . . .

 −ﮔﻔﺗﺎر او ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت
 −ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺑﺎرات ﮐوﺗﺎه و ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻧد "ﺑﺎﺑﺎ
ﺑرو" اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد
 −ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳﺗورات را اﺟرا ﮐﻧد

ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ
•
•
•
•
•
•

داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳﺎده ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮔﻔﺗﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  %100ﻗﺎﺑل درک اﺳت.
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻧدی ھﺎ ﭘﯾﭼﯾده اﺳت.
دﺳﺗورات  3ﻣرﺣﻠﮫ ای را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد ﺑزرﮔﺳﺎﻻن از دﺳﺗور زﺑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧد ﺻداھﺎی زﯾر را ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد :ر ،چ ،ش،

ل ،ث ،س.

در ﻣوارد زﯾر ﻓرزﻧد ﺧود را ارﺟﺎع دھﯾد . . .

−
−
−
−
−

ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐودﮐﺎن وارد
ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺷود
ﺟﻣﻼﺗش ﻧﺎﻗص ھﺳﺗﻧد
ﻟﮑﻧت زﺑﺎن دارد
ﮔﻔﺗﺎر او ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺟرای دﺳﺗورات ﻧﯾﺳت
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