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 بارۀ این جزوهدر 

خواهید،  ماه طراحی شده است. اگر معلومات بیشتری می 30ماه تا  11این جزوه جهت تعامل با اطفال بین 
 صحبت کنید.  مادر و طفلبا یک پرستار صحت 

ر طفلی در توجه اطفال خردسال دائما در حال یادگیری هستند. آنها از تعامل با افراد دیگر یاد می گیرند. اگ
ن متاثر می در یادگیری از دیگرا اواجتماعی، مهارتهای تعامل و ارتباطات خود دچار مشکل باشد، توانایی 

 شود.

در  ریسازگایا نا به تعداد کمترکاهش،  می تواند شامل اتتوجه اجتماعی، تعامل و ارتباطدر مشکالت  
 زیر باشد: امور

 تماس چشمی 

 جواب به نام 

  های خیره دهد، دنبال کردن نگاه‘ نشان‘اشاره که 

 دست تکان دادن، کف زدن و حرکات دیگر 

   دیگراناز کاپی کردن 

  سازیبازی وانمود  

 نشان دادن اسباب بازی به دیگران 

 لبخندهای مشترک 

 احساسات به اشتراک گذاشتن 
 

 هر طفل متفاوت است. 

رتباطات و های ساده و مؤثر مطابق با عالیق و سبک یادگیری آنها می تواند در توسعه ا روشاستفاده از 
 مهارت های اجتماعی آنها کمک کند. 
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 گپ زدن

 کمک می کند: به آنها این مهارت هاانکشاف گپ زدن با فرزندتان در 

 درک زبان •

 استفاده از زبان  •

 لغاتدانش  •

 نگاه کنید و نظر بدهید
 عالقمند است گپ بزنید. هاآندر مورد اشیاء، افراد، اقدامات و رویدادهایی که فرزند شما به 

 دنچه که اتفاق می افتد شرح دهیآ

طفل گدی  هنگام بازی با فرزندتان، در مورد آنچه انجام می دهید با او گپ بزنید. به عنوان مثال، در حالی که 

 غذا می خورد".  طفلگرسنه است،  طفل"  می کنید، بگویید "تغذیه"را 

 وید تکرار کنید. شما می گ طفلصداها و کلماتی را که 

 کند یا خیر شما جواب شما را می گوید یا کاپی می طفلکه بین کلمات و عبارات مکث و صبر کنید تا ببینید 

 کنید، طور مثال: بزرگ نمایی یدر کلمات کلید

 است قطار ’ببین •

 این یک سگ است  •

 .لطفا کتاب را به من بده •
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 اضافه کنید: شما می گوید طفلبر آنچه 

 مثال، اگر فرزند شما: بطور

 بنوش"، به عنوان مثال، به کار ببریدبا آنها فقط یک کلمه  گپ زدنهنگام  - ندارد هکلم" 

  شتر؟"نوشیدنی بی "با آنها از دو کلمه استفاده کنید، برای مثال،  گپ زدنهنگام  -کلمات منفرد 

  ی می شما نوشیدن "ن مثال، با آنها از سه کلمه استفاده کنید، به عنوا گپ زدنهنگام  -دو کلمه
 خواهید؟"

 سوال بپرسید

 به جواب دادن سوال تشویق کنید.طفل خود را و سپس مکث کردن  تبا پرسیدن سؤاال

 

می کنم با من گپ  تصویر: در مورد کارهای روزمره و چیزهایی که به آنها نگاه می کنم و به آنها اشاره
 بزن.

 

 

  >raisingchildren.net.au<شبکه پرورش اطفال   ازۀتصاویر با اج

 پیوند به انگلیسی –گپ زدن  نکاتی در مورد

 و تعلیم و تربیه تیوبسا در نیوالد معلومات برای. گپ بزنید دیدان یم بهتر که یزبان به خود فرزند با
 <.http://bit.ly/2XhrIdt>. موجود است یالتیا حکومت کارآموزی

 
      <http://bit.ly/2Gp02hp> شبکۀ پروش اطفال در زبانه چندو  زبانه دو اطفال پرورش

file://///N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
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 نشان دادن

 نشان دادن به اطفال کمک می کند که:

 روشهای جدید رفتار کردن را یاد بگیرند 

  آنها را افزایش دهدفهم 

  یاد بگیرندمهارت جدید. 

 راهیت کنید. تقورا با نشان دادن آنچه در مورد آن صحبت می کنید می توانید یادگیری و ارتباطات فرزندتان 
 وجود دارد که می توانید این کار را انجام دهید. یمتعدد یها

 چه می خواهید فرزندتان انجام دهدکه  نشان دهید

ر را تجزیه دیگران یاد می گیرند. هنگامی که توجه فرزندتان را دارید، به آرامی یک کا مشاهدهبا  اطفال
  هید ببیند.بتوانند آنچه را که شما انجام می د اوکرده و راهنمایی های مرحله به مرحله ارائه دهید تا 

تاب را نشان نحوه خواندن ک، ورق بگرداند که چگونهفرزندتان به  به عنوان مثال، می توانید با نشان دادن
ا انجام راو به او نشان دهید که چگونه خودش این کار دست کردن دهید. همچنین می توانید با راهنمایی 

 دهد.

 چه می خواهید فرزندتان کاپی کند که بگویید 

ان مثال، وقتی به عنو فرزندتان الگو قرار دهید.استفادۀ می توانید به طورشفاهی کلمات یا عباراتی را برای 
  خود چیزی می دهید، بگویید "تشکر". طفلبه 

  واقعی را به کار ببرید ء  اشیا

هر چیز  کهد کمک کند تا بفهم اوگپ می زنید، می تواند به  آن که در موردطفل تان به نشان دادن چیزی 
 دارد.  ینام

  زند خود نشان دهید.به عنوان مثال، وقتی می گویید "کتاب"، کتاب را بگیرید و به فر
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 و اعمال استفاده کنید حرکاتاز 

این حرکات  با اضافه کردن حرکات و اعمال می توانید به فرزندتان کمک کنید تا معنای کلمات را درک کند.
 شما متوجه شود! طفلرا آشکار کنید تا 

 " نه ی "برابه راست و چپ سر  جنباندن" و یبل برای " به جلو و عقب سرجنباندن به عنوان مثال، حرکات 
  .برای "خداحافظی"دست تکان دادن  و

 از عکس ها استفاده کنید

ک معنی کلمات به آنها در درصحبت می کنید نیز میتواند فرزندتان با ی که در مورد آنها ینشان دادن عکس ها

  کمک کند.

 ".نکبه پا کفش خود را  " ییدرا نشان داده و سپس بگو شان یخود عكس كفشها طفلبه عنوان مثال، به 

 
 و درمورد آنچه می بینیم با من گپ بزن. کنتصویر: در بیرون جستجو 

 

  >raisingchildren.net.au<شبکه پرورش اطفال   ازۀتصاویر با اج

 پیوند به انگلیسی – نشان دادن نکاتی در مورد

 هایکردیروبیشتر در مورد معلومات  ،متفاوت هایکردیرو اطفال بخوانید: هرا ب درس دادنمهارت های 
 >http://bit.ly/2KUCHsn< در درس دادن مهارت به اطفال برای متفاوت
      موجود است. شبکۀ پروش اطفالدر 
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 بازی

 می آموزد که چگونه: اطفالبازی به 

 دنو کلمات به عنوان بخشی از یک بازی استفاده کن اعمالاز صداها،  •

 دندیگران ارتباط برقرار کنبرای اهداف اجتماعی با  •

 کنند حل مشکل •

 د.ننوبت بگیر  •

 رهبریی کند، که با آنها بازی مچیزهایی انجام می دهد یا طفل شما هنگام بازی، با پیوستن به هر کاری که 
  د.سازمی برای شما و فرزندتان لذت بخش را بازی  کارفرزندتان را دنبال کنید. این 

ا با درخواست شما را به برقراری ارتباط با شم طفلبا اسباب بازی ها و بازی ها می تواند باهم کردن بازی 
یره بیشتر، گرفتن نوبت، نگاه کردن به شما، ایجاد صداها یا گفتن کلمات وغچیزهای کمک، درخواست 

  ترغیب کند.

 اسباب بازی هایی که برقراری ارتباطات را تشویق می کنند عبارتند از:

شما به  طفلتعدادی از حباب ها را برای فرزند خود که بگیرد، بدمید. صبر کنید و ببینید  – احباب ه  •
ای استفاده می کند تا به شما بگوید که می خواهد  د یا از صدا یا کلمهکنمی  حرکتشما نگاه می کند، 

 بدمید.برایش حباب های بیشتری را 

خواهد یا  شما از شما کمک می طفلصبر کنید و ببینید  - اسباب بازی های بادی وجعبه های موسیقی  •
 ا می کنند.اتفاق می افتد صدچیزی یا وقتی حرکت می کند به شما نگاه می کنند،  او آیانه. توجه کنید 

ا را ترغیب کنید تا آن را به سمت شم اوو سپس  لول بدهیدتوپ را به سمت فرزند خود  - توپ  •
 برگرداند.

 ، یا صداندکحرکت می به شما نگاه می کند، تان . آیا فرزند چپه کنیدبسازید و آن را یک برج  - قطعات  •
  ر.خییا  می خواهدشما بیشتر  طفلخودتان نگاه دارید و ببینید  نزدرا  قطعات؟ برخی از می کشد
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 :این ها هستند نباهم بازی کرد برای بازی ها

با هیجان  و بعد کمپل را پایین کرده " بگویید " )نام طفل( کجاست؟یک کمپل را بگیرید و  –چشم پتکان 
 بگویید " پوخت". تکرار کنید. 

"، تقیت، قیت، قی نگه دارید و در حالی که می گویید،" طفلدست های خود را در مقابل  - قیت قیتک
 .حرکت دهیدبه شکل بالک زدن دست های خود را انگشتان 

یک شدن به ند و به نزدهستپیشروی شما باز در  تانکه دستان در حالی  -گیرممی را تو من  /تعقیب کردن
 .من تو را می گیرمفرزندتان ادامه می دهید بگویید، 

 

و یک کاسه پالستیکی یا یک جعبه مقوایی به من بدهید و هیجان  بازدید کنیدگروه بازی محلی  ازتصاویر: 
کنید. مشاهدهتصورات مرا 

 

  >raisingchildren.net.au<شبکه پرورش اطفال   ازۀتصاویر با اج

 پیوند به انگلیسی –بازی  نکاتی در مورد

و فعالیت های سرگرم کننده و آموزشی را از یک کتابخانه  )معما ها( اسباب بازی ها، بازی ها، پازل ها
 اسباب یها کتابخانه از، تانبگیرید! برای پیدا کردن کتابخانه اسباب بازی در نزدیکی  به امانتاسباب بازی 

 <.https://www.toylibraries.org.au> دیکن دنید ایاسترال یباز

بازی  یها گروه از اطالع یبرا در یک گروه بازی گروهی یا یک گروه بازی پشتیبانی شده شرکت کنید.
 <.http://playgroup.org.au. >دیریبگ تماس گروۀ بازی ویکتوریا با خود منطقه

 )گپ خرد( Talk Smallز ا ییها دهیا با را فرزندتان یخانگ یریادگی طیمح

<http://www.smalltalk.net.au>  نید.تقویت ک مرکز تحقیقات والدین سایتدر وب 

 

file://///N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
https://www.toylibraries.org.au/
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https://www.smalltalk.net.au/
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 آواز خوانی

 می شود: اطفال در آواز خواندن باعث بهبود مهارت های زیر

 اعتماد به نفس و هویت •

 مهارت های ارتباطات •

 زبان •

 گفتار. •

 آوازهایی را بخوانید که در آنها از قافیه و تکرار استفاده می شوند.

 ببینید کهو  نیداز چند بار آواز خواندن، مکث کبعد آوازهای آشنا را بخوانید و بارها و بارها تکرار کنید. 
 یابد یا خیر. شما از بدن یا کلمات خود استفاده می کند تا به شما بگوید که می خواهد این آهنگ ادامه طفل

 اقدامات یا حرکات ساده را اضافه کنید 

 اوا که به رپی کند. به تدریج کمکی ارا ک شماخود کمک کنید تا اقدامات یا حرکات  لطفشما می توانید به 
  .گرددپی کردن اقدامات توسط خودش اقادر به ک اوارائه می دهید کاهش دهید تا زمانی که 

  ند.ک مشاهدهتواند اقدامات شما را تاببنشینید  تانفرزند روی  کوشش کنید پیشخواندن  هنگام آواز

عامل با شما بتواند بر ت اوتا  برداریدیا تلویزیون را  آیپدمانند می شود حواس پراکندگی چیزهای که سبب 
 .متمرکز شود

 آهنگ های مناسب برای همه 

و با طفل  یدبه یوتیوب مراجعه کنبررسی این آهنگ ها آهنگ های زیر به انگلیسی اند، شما می توانید برای 

 خود آنها را تمرین کنید.

• This Little Piggy  

• Open Shut Them  

• Twinkle Twinkle   

• Old MacDonald Had a Farm  

• Incy Wincy Spider  

• Children of the Dreaming  

• Inanay.  
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  دکنتحرک می  ایجابهایی که  آهنگ

  ماهه و کالنتر( 24)برای اطفال 

ید و با طفل آهنگ ها به یوتیوب مراجعه کنآهنگ های زیر به انگلیسی اند، شما می توانید برای بررسی این 

 خود آنها را تمرین کنید.

• Hokey Pokey 

• Ring-Around-a-Rosey  

• Sleeping Bunnies  

• Head, Shoulders, Knees and Toes  

• Row, Row, Row your boat.  

 تصاویر: موسیقی بنواز و با من آواز بخوان و رقص کن.

 

   >aisingchildren.net.aur<شبکه پرورش اطفال   ازۀتصاویر با اج

 پیوند به انگلیسی –بازی  نکاتی در مورد

 شبکۀ پروش اطفال بابی کاریوکیستان را در صفحه کودک اطفالمشهور  اشعارآهنگ ها و 
>http://bit.ly/2IzXCy4<  بگیرید. و یادکنید مشاهده  

یت در وبسا یدتنگۀ فورس را می توان مشهور شیرخوارگاه به زبانهای بومی و جزیره نشینان اشعار
> first5forever >دیریگب یاد مشاهده کنید و >.http://bit.ly/2Zdqlyr< 
 

 کنید مشاهدهدر این جا  با متن شعر -بومی  نایاینا کاریوکی
<https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics> 
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http://bit.ly/2IzXCy4
http://bit.ly/2IzXCy4
http://bit.ly/2IzXCy4
http://bit.ly/2Zdqlyr
http://bit.ly/2Zdqlyr
http://bit.ly/2Zdqlyr
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 کتاب خواندن

 :شودمی زیر در اطفال  هارتهایمتقویت سبب خواندن 

 رشد مغزی و شناختی •

 دانش کلماتمهارت های زبان و   •

 درک احساسات.  •

 .شته باشندخوبی داو تکرار و خوانایی آهنگ موزون کتاب هایی را بخوانید که قافیه، 

 ببرید. نام را  ءاشیانگاه می کند و  عکس هاییشما به چه  طفلکنید تا ببینید  مشاهده

می ا نشان شم طفلآیا که  نگاه کنید و ببینیداز قبیل "سگ کجاست؟" و  بپرسیدسؤاالت ساده  درباره عکسها
 یا خیر. حرکت می کنددهد یا 

واهد کرد خآن را کامل  تانعبارت خاص در کتاب مکث کنید تا ببینید فرزند گفتن یک خط یا خواندن  قبل از
 یا خیر.

شوار بودن دیک کتاب را در کتابخانه انتخاب کند. در صورت او اجازه دهید تان پیوند به عالیق فرزند در 
 انتخاب کند.نشان دهید که یکی را او به  دو کتاب را تصمیم گیری،

 ماهه و باالتر 12اطفال کتاب های مناسب برای 

•  ‘That’s not my….’ Book )آن کتاب من نیست ( 

• Spot books )کتابهای نقطه( 

• Where is the Green Sheep? )گوسفند سبز کجاست؟( 
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 ماهه و باالتر 24ب های مناسب برای اکت

• Brown Bear, Brown Bear )خرس قهوه ای ، خرس قهوه ای ( 

• The Very Hungry Caterpillar  بسیار گرسنه( صد پای) کرم 

• Wombat Stew )کباب ومبت ( 

• How the birds got their colours )چگونه پرندگان رنگ می گیرند ( 

• Big rain coming )باران زیاد می آِید( 

 .ورق بزنمتصاویر: با من کتاب بخوان. به من کمک کن تا کتاب را نگه دارم و 

 

    >singchildren.net.aurai<شبکه پرورش اطفال زۀاجاتصاویربا 

  پیوند به انگلیسی –خواندن  نکاتی در مورد

به طور رایگان به کتابخانه محلی خود مراجعه کنید یا  اطفالوسیعی از کتاب های گسترۀ برای امانت گرفتن 
 یها کتابخانه در یک جلسه زمان قصه گویی شرکت کنید. برای یافتن کتابخانه ای در نزدیکی تان، از

 <.http://publiclibrariesvictoria.net.au> دیکن دنید ایکتوریو یعموم

 پرورش اطفال شبکهو نوزادان در  اطفالکتاب با گذاری اشتراک به نکاتی را برای 
<http://bit.ly/2Ghydq4> .بخوانید  
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 پیوندها به انگلیسی –معلومات بیشتر 

 بر مهارت های ارتباطات اجتماعی فرزندتان در خانهکردن نظارت 

> asdetect.orghttp://< ASDetect  

 مراحل مهم که والدین و مراقبت کنندگان می توانند از آن برای ردیابیاست پ رایگان تلفون موبایل یک ا  
  و عالئم اولیه اوتیسم استفاده کنند. اطفالارتباطات اجتماعی 

 استالتروب در دسترس اوتیسم دانشگاه زودهنگام  شناساییدر وبسایت برای والدین  بیشترمنابع 

<http://asdetect.org/for-parents> 

 دذ معلومات در مورد اوتیسم

Amaze )اوتیسم ویکتوریا( <https://www.amaze.org.au > 

، خانواده ها افراد ارائه می دهد وعالیترین سازمان در مورد اوتیسم در ویکتوریا است که معلومات و منابع 
  می کند. با هم وصلاوتیسم  را برای حمایت از افراد مسلکیو 

Autism Awareness Australia (آگاهی از اوتیسم استرالیا) 
<https://www.autismawareness.com.au>   دهی آموزش و آگاهی غیرانتفاعی یک سازمان

 .است اوتیسم در مورد

The Parenting Spectrum Podcast ( )پادکست طیف والدین
<https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum> 

Raising Children Network ( اطفالشبکه پرورش< )https://raisingchildren.net.au > 
 .طفلمبتنی بر تحقیق در مورد اوتیسم و رشد عمومی  معلومات

دهد و به منظور آن ساخته شده است آشنایی با اوتیسم یک فیلم کوتاه که یک پسر جوان به نام ند را نشان می 
 .کنند ییشناساو بدانندبه خانواده های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس  کمک کند عالئم اولیه اوتیسم را  تا
<https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY> 

 یهای حمایت کارگاهای آموزشی و گروه

Early Days ( )روزهای اولیه>days-https://www.amaze.org.au/support/early< 

Amaze  د.دارکارگاه های آموزشی رایگان در مورد اوتیسم 

PlayConnect 

 <https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect> 

 استرالیا.گروۀ بازی ی بازی خاص اوتیسم توسط شبکه ای از گروه ها

My Time (زمان من) >https://www.mytime.net.au< 

فرزندان دارای معلولیت، تأخیر در رشد یا وضعیت  ت کنندگانبرنامه پشتیبانی والدین برای والدین و مراقب
  .طبیمزمن 

http://asdetect.org/
http://asdetect.org/for-parents
https://www.amaze.org.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://raisingchildren.net.au/
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.amaze.org.au/support/early-days
https://www.amaze.org.au/support/early-days
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect/
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect
https://www.mytime.net.au/
https://www.mytime.net.au/
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 دسترسی به حمایت ها و خدمات

Early intervention  :)برای کسب اطالعات در مورد خدمات، پشتیبانی و ارجاع، و )مداخله زودهنگام
 تیطفول ۀدور یابتدامداخلۀ زودهنگام  با دفتر همکار محلی NDISط بودن برای کمک های واجد شرای

)ECEI( تماس بگیرید >us/locations.html#vic-https://www.ndis.gov.au/about< 

 (EIILOرابط مداخلۀ زودهنگام بومی ) مأموربرنامه 

 <https://www.eiilo.com.au> ر، به خانواده ها در جوامع بومی و جزیره نشینان تنگۀ تورس ابزا
ه داکتر شود که آنها با اطمینان می توانند ب لزبان و معلومات ارائه می دهد تا اطمینان حاصکمک در 

 عمومی و متخصص اطفال مراجعه کنند.

  راهنمای مداوای شبکۀ پرورش اطفال

 <https://raisingchildren.net.au/autism> 

 Therapy Connect  (مداوا) اتصال با 

<http://www.therapyconnect.amaze.org.au> 

  خطوط کمک تلفونی

 Amaze  :1300 308 699خدمات مشاور معلومات اوتیسم 

 29 22 13صحت طفل و مادر:  خط تلفون

 89 22 13والدین:  خط تلفون

  

https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.eiilo.com.au/
https://raisingchildren.net.au/autism
http://www.therapyconnect.amaze.org.au/
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 منابع

 :استاستفاده شده از منابع زیر تهیه این جزوه  در

.Barbaro ،J. & Dissanayake ،C( .2013نشان .) اولیه اختالالت طیف اوتیسم در  دهنده های
ی شده شناسایف به آینده وعطم (SACSنوپا که در مطالعه توجه و ارتباطات اجتماعی ) اطفالنوزادان و 
 86-64 ,17بین المللی تحقیقات و عمل ،  ژورنالاند. اوتیسم: 

Barbaro ،J. & Dissanayake ،C( .2010 شناسایی .) ی آینده اوتیسم در نوزادی و نوپایمعطوف به
 ،طفالارفتار طب رشد و  ژورنال(. SACSمطالعه توجه اجتماعی و ارتباطات ) رشد:با استفاده از نظارت 

31, 376-385. 

Sussman, F. (1999) تورنتو: مرکز هانن.. . بیشتر از کلمات 

Rogers, S., Dawson, G. and Vismara, L. (2012)  وتیسما ابشما  طفلزود هنگام شروع . 
 .دنیویورک: انتشارات گیلفور

ASDetect <http://asdetect.org>  

Talk With Me Baby <http://www.talkwithmebaby.org> 

Raising Children Network <https://raisingchildren.net.au> 
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