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 مزایای ارجاع دادن زودھنگام
ارجاع دادن، تشخیص و مداخلھ زودھنگام مشکالت 

گفتار و زبان نقش بسیار مھمی در یادگیری بھینھ، توسعھ 
مھارت ھای اجتماعی و سالمت احساسی کودکان دارد. 

آغازین گفتار و زبان جزو عوامل مھم پیش توانائی ھای 
 بینی کننده عملکرد آتی کودک در مدرسھ می باشند.

 کودکان پیش دبستانی ارجاع برای
سالگی از  5ارجاعات برای کودکان از بدو تولد تا سن  

 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.

 کلینیک ھای ارجاع بدون نیاز بھ وقت قبلی 
اگر والدین در مورد نیاز بھ ارجاع تردید دارند، ما در 
تعدادی از واحدھای بھداشتی خود کلینیک ھای ارجاع 

دون نیاز بھ وقت قبلی داریم کھ در آنھا امکان مشاوره با ب
کارشناسان آسیب شناسی گفتار و زبان وجود دارد. با 

دقیقھ ای مشخص خواھد  10تا  5یک بررسی مختصر 
شد کھ آیا نیازی بھ ارجاع دادن فرزند شما بھ برنامھ 

 وجود دارد یا خیر.
 
 
 
 

 کسب اطالعات بیشتر 
می توانید اطالعات  fraserhealth.caدر وب سایت  

 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 •

برای اینکھ مستقیماً بھ صفحات مربوط بھ برنامھ گفتار و  
 زبان بروید، از این لینک میانبر استفاده کنید:

 goo.gl/reSfVf 
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 ماھگی 12بدو تولد تا 

 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. •
ماھگی، یک کلمھ بھ مثابھ یک "جملھ" در  12در  •

 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

از عبارات و "جمالت" یک تا سھ کلمھ ای با یا  •
 بدون کلمات ساختگی استفاده می کند.

ماھگی تا حدود  16از دایره کلمات محدود در  •
 ماھگی. 24کلمھ در  200

سؤاالت ساده مانند "دھانت کجاست؟" را درک   •
 می کند.

پ، ب، از صداھای تولید شده توسط لب ھا مانند  •
 استفاده می کند. و ،م

 . . . دیدھ ارجاع را خود فرزند ریدر موارد ز
 دایره کلمات محدودی دارد −
 اصالً صحبت نمی کند −

 دیدھ ارجاع ریتأخ بدون کھ است مھم اری**بس
 

 دو تا سھ سالگی

 از جمالت ناقص دو تا سھ کلمھ ای استفاده می کند. •
 سالگی. 3 سن کلمھ تا 1000حدوداً  •
شروع مکالمات کوتاه با بزرگساالن و ھم سن و سال  •

 ھا.
 مرحلھ ای را اجرا می کند. 2دستورات  •
 % واضح است.80سالگی، گفتار حدوداً  3 سن تا •
 کلمات پرکاربرد قابل درک ھستند. •

 . . . در موارد زیر فرزند خود را ارجاع دھید
 ھنگام تالش برای برقراری ارتباط مستأصل می شود −
 گفتار او قابل درک نیست −
 کلمات را با ھم ترکیب نمی کند −
مانند تکرار کلمات یا اصوات دیده عالئم لکنت زبان،  −

 می شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سھ تا چھار سالگی

از جمالت ساده سھ تا چھار کلمھ ای استفاده می  •
 کند.

 سؤاالت زیادی می پرسد. •
قادر است نقش بازی کرده و بھ بازی ھای  •

 وانمودی بپردازد.
 درست ادا نکند. ممکن است تمام صداھا را •

 . . . 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. •
 % قابل درک است.100گفتار تقریباً  •
 جملھ بندی ھا پیچیده است. •
 مرحلھ ای را اجرا می کند. 3دستورات  •
 مانند بزرگساالن از دستور زبان استفاده می کند. •
ر، چ، ش،  شاید نتواند صداھای زیر را تولید کند: •

 ل، ث، س.

 .. .  در موارد زیر فرزند خود را ارجاع دھید 
قادر نیست با بزرگساالن یا سایر کودکان وارد  −

 شودمکالمھ 
 جمالتش ناقص ھستند −
 لکنت زبان دارد −
 گفتار او قابل درک نیست −
 قادر بھ اجرای دستورات نیست −
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 برنامھ گفتار و زبان سازمان بھداشت عمومی:راھنمای ارجاع
 Public Health Speech and Language Program: Referral Guide ...پشت برگھ 


