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 های ژست، تماس، و ارهان، اشما با استفاده از بي. گفتگو، مشارکت فعال بين مردم است که حاوی چيزی بيشتر از کلمات ميباشد
.  م فهميدن مطالب شما توسط ديگران ميباشدگفتگوی موفق شامل هم فهم خود و ه.  صورت باهمديگرگفتگو مينمائيم

 
 

ممکن  است و يک کودک دارای نيازهای مخصوص
فتگو نمايد که فهم آن برای ديگران مشکل گای  بشيوه است
 از کلمات استفاده نکند، ولی است ممکن کودک شما . است

وقتی او شما را به قفسۀ ظروف غذا ميبرد، شما ميدانيد که او 
.اهدکلوچه ميخو

 
که ايندانستن اينکه کودک تان چگونه گفتگو مينمايد و داليل 

چرا او گفتگو مينمايد بشما در انکشاف نيرومنديهای او و 
.آموزش شيوه های ديگرگفتگو با او کمک مينمايد

 
يک کودک چگونه گفتگو مينمايد

 
گفتگو وجود دارد ماقبال گفتيم که شيوه های گوناگون برای 

، کلمات )ان دادن، رسيدنطورمثال نش(اشاره هامانند بکاربرد
ممکن ه ی کئاينجا چند مثال از شيوه ها. و بيان صورت

:کودک تان توسط آنها گفتگو نمايد، بيان مينمائيماست 
 
، يا اشاره کردن به يک چيز، فعاليت، شخص ديدن، رسيدن• 

يا تصوير
کشيدن شخص ديگر بسوی يک چيز• 
نسحرکت نزديک تر به يک ج• 
)صورتی(بيان صورت • 
تماس چشم• 
تقليد صدا ها يا کنش ها• 
بکاربردکلمات• 
فريادزدن و کج خلقی• 
نمايش روش ها مانند گريختن، زدن، يا گزيدن• 
)زبان اشارات(بکاربردن اشاره های دست • 
 

 
 

ورق نکات قابل فهم

 دانستن اينکه کودک تان چگونه
و چرا گفتگو مينمايد

 راهينهر گام ا    يگر باهمديری گياد
یمرکز محل گذراندن سور ساکن تورانتويتجمع: ی کودکيلگروه خدمات اوا | شهر تو رانتو | 



 
 

 جاری, و چرا گفتگو مينمايد دانستن اينکه کودک تان چگونه
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 بداليل گوناگون ازهمان شيوۀ گفتگو ممکن استکودک تان 
 هنگاميکه هيجانی ميشود يا مکن استممثال . استفاده نمايد

.هنگام کوشش برای اجتناب از مواد غذايی معين، فرياد بزند
 

:چراکودک گفتگو مينمايد
 

شماری . داليل زياد برای گفتگوی مان با همديگر وجود دارد
:از داليلی که کودک تان گفتگو مينمايد شامل است بر

خواستن چيزی يا فعاليتی• 
خواستن آرامش• 
خواستن اطالعات• 
)نشان دادن چيزيکه دوست ندارد( اعتراض • 
تبريک گفتن• 
درميان گذاشتن يک دلبستگی• 
اظهار احساساتش• 

 
 

کمک به کودک تان در دانستن زبان
 

نختستين آموختن يک کودک ازراه تجارب شامل 
معموال کودکان قبل .ديدن،شنيدن، تماس، و بوئيدن دست ميدهد

. اولين کلمات شان، بسياری کلمات را ميداننداز آغازبيان 
فراهم اوری امکانات به کودک تان تا همان کلمات مربوط به 

 کمک  درک مفهوم آنبه همان حاالت را بارهابشنود، 
ببيند، يا به را  چيزی ممکن   استکودک تان . کردخواهد

، بگويدرا آن برسد، که شما نامش را پيش ازينکه او اين کلمه 
طورمثال وقتيکه شما به کودک تان ميگوئيد  به . ايد برده

او به شيشۀ خود بنگرد، زيرا او انرا به اين ممکن است ، "شير"
اين امر دانستن کلمه توسط او را نشان . کلمه ارتباط ميدهد

.ميدهد
 

بشيوه های  به کودک تان در دانستن مطالب خويش ،
:نيدک کمک ميتوانيدزير

بگيريدهنگام حرف زدن با او رو برويش قرار • 
به  (ر استفاده کنيديا تصاوي•  توام باکلمات تان از اشاره ها، 

، وقتيکه ميگوئيد صندلیطورمثال کشيدن دست روی  
 .)تا بيان خود را به او روشن سازيد" بنشين"
نام بردن از آنچه او انجام ميدهد يا چيزيکه او به ان عالقه • 

" جيسيکا رنگ آميزی ميکند"طورمثال، بگوئيد به (مند است 
).وقتيکه او اينکار را انجام ميدهد

زمانيکه " باال، باال"طورمثال به (دادن يک کلمۀ زيربط به او• 
). را با بالکجکودک تان يک بر  ها ميسازد 

مانند (استفاده از چند کلمۀ ثابت روسخن گفتن و  ش• 
اسباب جعبۀ  داخل در زمانيکه شما يا کودک تان" بنگر"

). سيب زمينی ميبينيد سر  بازی
")مانند آب ميوه ميخواهی("ات مهم تاکيد کلم• 
" اتوبوس"مثال (گفتن به او که کدام چيز در محيط وجود دارد • 

).که ميگذرد، نگاه ميکندزمانيکه او به اتوبوسی  
 

کمک به کودک درگفتگو 
 

  ممکن آغازکرد، او همينکه کودک تان استفاده ازکلمات را 
. است  انچه را که شما ميگوئيد يا بکارميبريد مستقالنه تقليد کند

 ممکن است) شيوۀ گفتار کلمات توسط او( نخست، تلفظ، 
دانستن گفتگو بخاطر داشته باشيد که . نادرست باشد

کردن،زمان دربرميگيرد و اين امر برای والدين و کودک ياس 
.آورميتواند  باشد

 
ميتوانيد کمک طور اين  تان در بيان مطالبش به کودک

:کنيد
 يک بار بپرسيد و -دادن زمان به او تا پاسخ تانرا بدهد• 

.منتظرشويد
.رونويسی کلمات و کنش ها• 
ب•  طورمثال ( آنچه که او تالش گفتن ان را دارد تفسير

" اشاره به چيزيکه افتاد، باو بگوئيد" اوه-اوه" اگراو ميگويد 
") افتاد

تشويق کودک تان تا با فروگذاشتن اخرين کلمه، جملۀ خود را • 
 ميچرخد و –چرخ های اتوبوس " مانند (ختم کند 
").___ميچرخد

 درمورد آنچه او -پاسخ دادن به تالشهايش تا گفتگونمايد• 
.کنيدميگويد، ت امل 

بنهادپيش•  شيرميخواهی ياآب "طورمثال( انتخاب ها 
")ميوه؟

طورمثال •  (نچه او ميگويد افزون ساختن با به 



 
 

 جاری, و چرا گفتگو مينمايد دانستن اينکه کودک تان چگونه
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