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 تعلیم طفلك كیفیة استخدام التواصل البصري
 Teaching Your Child To Use Eye Contact 

یمثل التواصل البصري شكالً من األشكال المبكرة للتواصل 
التي یتم تنمیتھا. نحن نستخدم التواصل البصري إلرسال رسالة 

رسالتنا أو فھمھا. وھناك بعض األطفال  وللتأكد من استالم
الذین لم یتعلموا بعد طریقة النظر إلى شخص ما لتلبیة 

احتیاجاتھم. ویمكننا محاولة تعلیمھم النظر إلینا باستخدام 
 "ألعاب األشخاص".

ألعاب األشخاص ھي أنشطة تعتمد على تكرار روتین مرح. 
ا تلعب ویجب علیك أنت وطفلك المشاركة لممارستھا. وعندم

مع طفلك بھذه الطریقة، تصبح أنت اللعبة. وعندما تكون أنت 
اللعبة، ستصبح أكثر األشیاء مرًحا في الغرفة في نظر طفلك 

ویزید احتمال أن ینظر إلیك. فاأللعاب، مثل القطارات أو 
 السیارات، عادةً ما تجذب كل االھتمام بعیدًا عنك.

إذا كان لدیك أي استفسارات بشأن كیفیة تعلیم التواصل  
البصري لطفلك، یمكن ألخصائي أمراض النطق والكالم أو 

 وحدة الصحة العامة المحلیة اإلجابة عنھا.

 متى یمكنني استخدام ألعاب األشخاص؟
When can I use People Games? 

في أي وقت وفي أي مكان. عندما تالحظ أن طفلك یحظى 
ت طیب ویستمتع بصحبتك فھو وقت مثالي لتشجیعھ على بوق

التواصل البصري. وأي غرفة لیس بھا ألعاب ستكون أفضل 
 یتشتت انتباه طفلك. لكیالمكان 

وال بأس إذا لم یرغب طفلك في المشاركة في اللعب. فیمكنك  
 اختیار نشاط آخر أو المحاولة مرة أخرى الحقًا.

بصري أثناء ألعاب كیف یمكنني تشجیع التواصل ال
 األشخاص؟

How can I encourage eye contact during 
People Games? 

. ربما سیتوجب علیك االنتظار لفترة طویلة حتى ینظر انتظر
 إلیك الطفل. وال بأس إذا لم تتحدث أثناء انتظارك.

احمل طفلك أو اجلس على ركبتیك حتى  .واجھھ وجًھا لوجھ
 تنظرا في وجھ بعضكما.

. ساعد طفلك على الربط بین النظر وتلبیة استجابة فوریة قدم
احتیاجاتھ عن طریق االستجابة الفوریة عندما ینظر إلیك 

 الطفل، حتى إذا كانت نظرة لفترة وجیزة.

قابل التواصل البصري باالبتسامات العریضة  .عبر عن المدیح
 والتشجیع اإلیجابي.

بار طفلك أن حاول عدم إخ .ال تطلب من طفلك النظر إلیك
"ینظر" أو أن تنطق اسمھ. فطفلك یجب أن یتعلم النظر 

 وحده ولیس ألن أحدھم طلب منھ ذلك.

كرر اللعبة طالما أن طفلك ال یزال  حافظ على األجواء المرحة!
یبدي اھتماًما. وقد یُظھر لك الطفل استمتاعھ باألمر عن 

طریق االبتسام أو الضحك أو النظر إلیك. أما إذا كان طفلك 
إلى عینینك غیر مھتم باللعب، فسیقل احتمال أن ینظر 

 مباشرة.
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 ما بعض ألعاب األشخاص التي یمكنني تجربتھا؟
 What are some People Games I can try?

 

األلعاب التي یمكنك تجربتھا مع  إلیك بعض
طفلك. یمكنك تكرار اللعبة طالما أن طفلك 

 ال یزال یبدي اھتماًما.

 جولة الطائرة
احمل طفلك ألعلى وحلق بھ في أنحاء 

الغرفة. وتوقف لبعض الوقت وانتظر حتى 
 ینظر إلیك الطفل قبل بدء التحلیق من جدید

 الدغدغة
أصابعك وھي مثنیة لتبدو اقترب من طفلك بحركات تسلل من 

كأنك على وشك دغدغتھ. وانتظر حتى ینظر إلیك الطفل قبل أن 
تبدأ في الدغدغة. توقف وانظر إلى وجھھ وانتظر حتى ینظر 

 إلیك الطفل مرة أخرى قبل معاودة الدغدغة.

 األغنیة المفضلة
 اختر أغنیة ذات نھایة مشوقة. على سبیل المثال، 

"Ring around the rosie" فالكل یسقط على األرض ،
في نھایتھا. غن األغنیة عدد من المرات حتى یألفھا طفلك. 

وعندما یتعود طفلك على األغنیة، یمكنك التوقف لبعض الوقت 
 قبل نھایتھا وانتظار أن ینظر إلیك الطفل.

 المطاردة
ابدأ لعبة مطاردة. تمھل وانتظر حتى ینظر 

 أخرى.إلیك الطفل قبل أن تبدأ مطاردتھ مرة 

 النط
ضع طفلك على ركبتیك لیكون مواجًھا لك. 
نطط الطفل على ركبتیك ثم توقف. وانتظر 

 حتى ینظر إلیك الطفل قبل أن تبدأ مرة أخرى.

 األرجحة
ضع طفلك في أرجوحة وقف أمامھ. ادفع  

الطفل من موضعك ھذا. ثم توقف. اسحب 
األرجوحة ألعلى إلى موضع وجھك 

لطفل قبل دفعھ وانتظر حتى ینظر إلیك ا
 مرة أخرى.

 التوقف-التحرك
أمسك ید طفلك وانتظر حتى ینظر إلیك. بمجرد أن ینظر إلیك  

 10الطفل، قل "تحرك!" وتجول بصحبة طفلك مسافة 
خطوات. ثم توقف وقل "توقف" وانتظر حتى ینظر إلیك الطفل 

 مرة أخرى قبل أن تقول "تحرك!"

 الدوران
احمل طفلك في یدیك ودر بھ 

بسرعة في شكل دائرة. ثم توقف 
وانتظر حتى ینظر إلیك الطفل. 

عندما ینظر إلیك الطفل، قل 
"دوران" ودر بشكل دائرة مرة 

 أخرى.

 التصادم
أمسك ید الطفل أو قف بجواره قریبًا من أریكة أو وسادة. 

وانتظر حتى ینظر إلیك الطفل قبل أن تقول "تصادم!" واركضا 
 معًا نحو األریكة.

فكر بإبداع وابتكر لعبتك الخاصة. 
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