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 اطالعاتی در مورد این کتابچھ 

ماه طراحی شده است. چنانچھ بھ اطالعات  30ماه و  11با کودکان بین سنین  تاین کتابچھ برای تعامال
 مادران و کودکان صحبت کنید. سالمت بیشتری نیاز دارید، با یک پرستار 

صورت با سایر افراد  شان تعامالتطریق از  یادگیری آنھا. می باشندکودکان کم سن دائم در حال یادگیری 
توجھ اجتماعی، تعامل و مھارت ھای ارتباطی خود مشکالتی داشتھ باشد،  . چنانچھ کودکی برایمی گیرد

 توانایی یادگیری او از دیگران تحت تأثیر قرار می گیرد. 
می توانند شامل موارد کاھش یافتھ، گھگاه، یا  ارتباط گیریتعامل و مشکالت مربوط بھ توجھ اجتماعی، 

 متناقض زیر باشد: 

 تماس چشمی  •
 واکنش نشان دادن بھ اسم خود  •
 اشاره کردن برای "نشان دادن" چیزی،  توانایی دنبال کردن با چشم  •
 دست تکان دادن، دست زدن و سایر حرکات با دستان  •
 تقلید از دیگران  •
 بازی فرضی •
 نشان دادن اسباب بازی ھا بھ دیگران  •
 لبخندھای مشترک •
  بھ اشتراک گذاشتن احساسات  •

  ھر کودک از دیگری متفاوت است. 
عالئق و سبک یادگیری کودکان می تواند بھ آنھا در پرورش  مطابق بااستفاده از راھکارھای ساده و موثر 

 .  کندو تکامل مھارت ھای ارتباطی و اجتماعی کمک 
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  کنیدصحبت 
 موارد زیر کمک می کند: و تکامل صحبت کردن با فرزندتان بھ پرورش 

 درک زبان  •
 استفاده کردن از زبان  •
 طیف واژگان.  •

  کنید و نظر دھید  تماشا
 و رویدادھایی کھ فرزندتان بھ آنھا عالقھ دارد صحبت کنید.  فعالیت ھادر مورد اشیا، افراد، 

 آنچھ اتفاق می افتد را توضیح دھید
 ھنگام بازی با فرزندتان، در مورد آنچھ انجام می دھید صحبت کنید. 

 می خورد".  برای مثال، ھنگام "غذا دادن" بھ عروسکی، بگویید "نوزاد گرسنھ است، نوزاد غذا
 صداھا و کلماتی کھ فرزندتان می گوید را تکرار کنید. 

می دھد یا آنچھ می گویید را تقلید  پاسخفرزندتان بین کلمات و عبارات مکث کنید و منتظر بمانید تا ببینید آیا 
 می کند. 

 بر واژگان اصلی تأکید کنید، برای مثال: 
 " قطار"نگاه کن، یک  •
 " ھسگیک  " •
 را بھ من بده".  کتاب"لطفاً  •
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 آنچھ فرزندتان می گوید را تقویت کنید 
 برای مثال، اگر فرزندتان: 

 " نوشیدنیصحبت با او فقط از یک کلمھ استفاده کنید، برای مثال، "ھنگام  -از کلمھ ای استفاده نمی کند  •
 نوشیدنی" کلمھ استفاده کنید، برای مثال، دوھنگام صحبت با او از  -از یک کلمھ استفاده می کند  •

 "بیشتر؟
 بیشتر نوشیدنی" کلمھ استفاده کنید، برای مثال، سھھنگام صحبت با او از  -کلمھ استفاده می کند  دواز  •

 "؟می خواھی

 سواالتی از او بپرسید 
 مکث کردن، فرزندتان را تشویق کنید پاسخ بدھد. بعد از طریق پرسیدن سواالت و 

 من در مورد چیزھای روزمره، چیزھایی کھ بھ آنھا نگاه می کنم و اشاره می کنم، صحبت کنید.  باتصویر: 

 
 .<Raising Children Network <raisingchildren.net.au اعطایی ازتصاویر 

 لینک ھا بھ زبان انگلیسی می باشند  -برای صحبت کردن نکاتی مفید 
فرزند خود بھ زبانی کھ بیشتر با آن آشنایی دارید، صحبت کنید. اطالعات برای والدین در وب سایت  با

   >http://bit.ly/2XhrIdt< آموزش و پرورش دولت ایالتی
 Raising Children Networkر بزرگ کردن کودکان چندزبانھ و دوزبانھ د

<http://bit.ly/2Gp02hp>. 
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  دھیدنشان 
 نشان دادن بھ کودکان کمک می کند: 

 یاد بگیرند  داشتن رفتاری خوب راروش ھایی جدید برای  •
 را افزایش دھندشان درک قدرت تا  •
 مھارت ھای جدید را یاد بگیرند. •

فرزندتان  گیری طااز یادگیری و ارتب از طریق نشان دادن آنچھ در مورد آن صحبت می کنید،شما می توانید 
 .حمایت کنید

 بھ فرزندتان نشان دھید می خواھید چھ کاری انجام بدھد 
را  وظیفھ ایدیگران یاد می گیرند. ھرگاه توجھ فرزندتان را جلب کردید، آھستھ  مشاھدهکودکان از طریق 

 تفکیک کرده و راھنمایی ھای قدم بھ قدم را برای او فراھم کنید تا بتواند ببیند چھ کاری انجام می دھید. 
با ھدایت دھید چگونھ کتاب بخواند.  نشان، بھ فرزندتان ورق زدن برای مثال، می توانید با نشان دادن روش

 ن دھید چگونھ این کار را خودش انجام دھد.کردن فیزیکی دست فرزندتان، شما ھمچنین می توانید بھ او نشا

 آنچھ می خواھید فرزندتان تقلید کند را بگویید
  شما می توانید بھ صورت شفاھی از کلمات و عبارات الگویی برای استفاده فرزندتان ایجاد کنید.  

 برای مثال، در حالیکھ چیزی بھ فرزندتان می دھید، بگویید "مرسی". 

 استفاده کنید از اشیای حقیقی 
، دارند یاشیا نامکردن اینکھ درک  درمی تواند بھ او  نشان دادن شی ای کھ در مورد آن صحبت می کنید،

  کمک کند.
 برای مثال، در حالیکھ می گویید "کتاب"، کتاب را برداشتھ و آن را بھ فرزندتان نشان دھید. 
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 استفاده کنید  سایر حرکاتاز حرکت دستان و 
، بھ فرزند خود کمک کنید معانی کلمات شما ان و سایر حرکاتت دستتوانید از طریق افزودن حرکما می ش

 را درک کند. این حرکات باید مشھود باشند تا فرزندتان متوجھ آنھا شود!
راست بھ چپ بھ معنی "نھ"، یا دست تکان  از برای مثال، حرکات شامل تکان دادن سر بھ معنی "بلھ" و یا

 "خداحافظی" می شوند. دادن برای 

 از تصاویر استفاده کنید 
نشان دادن تصاویری از آنچھ در مورد آنھا صحبت می کنید، می تواند ھمچنین بھ فرزندتان کمک کند معانی 

  کلمات شما را درک کنند. 
 برای مثال، عکسی از کفش ھای فرزندتان بھ او نشان دھید، و بعد بگویید "کفش ھایت را بیاور". 

 یر: در بیرون از خانھ بھ اکتشاف بپردازیم و با من در مورد آنچھ می بینیم صحبت کنید.تصو

 
 .<Raising Children Network <raisingchildren.net.au اعطایی ازتصاویر 

 لینک ھا بھ زبان انگلیسی می باشند - نشان دادننکاتی مفید برای 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد رویکردھای را  "آموزش مھارت ھا بھ کودکان: رویکردھای متفاوت"

  .بخوانید، آموزش مھارت ھا بھ کودکان بھمتفاوت 
<http://bit.ly/2KUCHsn>  درRaising Children Network .موجود می باشد 
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 کنیدبازی 

 بازی کردن بھ کودکان می آموزد چگونھ: 
 از یک بازی، از صداھا، حرکات و کلمات استفاده کنندبھ عنوان بخشی  •
 برای مقاصد اجتماعی با سایر افراد ارتباط برقرار کنند •
  مشکلی را حل کنند •
 نوبت را رعایت کنند.  •

 ھنگام بازی، از طریق ملحق شدن در ھر کاری کھ فرزندتان انجام می دھد یا چیزھایی کھ با آن بازی 
را ھدایت کند. این کار بازی کردن را برای ھم شما و ھم فرزندتان لذت بخش  می کند، اجازه دھید او شما

 می کند.  
می تواند فرزند شما را تشویق کند از طریق با ھم بازی کردن با اسباب بازی ھا و انجام بازی ھای فکری 

ا گفتن درخواست کمک، درخواست برای بازی بیشتر، رعایت نوبت، نگاه کردن بھ شما، ایجاد صداھا ی
 ارتباط برقرار کند.با شما ، کلمات و غیره

 اسباب بازی ھایی کھ ارتباطات را تشویق می کنند، عبارتند از: 
صبر کنند و ببینید آیا فرزندتان بھ شما نگاه را بدمید تا فرزندتان آنھا را بگیرد. حباب ھایی  - سازحباب  •

یا اشاره می کند، یا از صدا یا کلمھ ای استفاده می کند کھ بھ شما بگوید می خواھد حباب ھای بیشتری 
 بدمید. 

صبر کنید و ببینید آیا فرزندتان از شما درخواست کمک  - جعبھ ھای موسیقی واسباب بازی ھای کوکی  •
 می کند. توجھ کنید کھ آیا بھ شما نگاه یا اشاره می کند، یا وقتی اتفاقی می افتد صدایی در می آورد. 

 و بعد او را تشویق کنید آن را بھ سمت شما بغلتاند. توپی را بھ سمت فرزندتان بغلتانید  - توپ ھا •
، یا بسازید و آن را با ضربھ ای برگردانید. آیا فرزندتان بھ شما نگاه یا اشاره می کندبرجی  - بلوک ھا •

صدایی در می آورد؟ برخی از بلوک ھا را پیش خود نگھدارید و ببینید آیا فرزندتان از شما بلوک ھای 
 بیشتری می خواھد یا خیر. 
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 بازی ھایی کھ می توانید با ھم انجام دھید، عبارتند از: 
" بعد با ھیجان پتو را پایین آورده و (اسم کودک) کجاست؟و بگویید " باال نگاه داریدپتویی را  - دالی موشھ

 ". این کار را تکرار کنید. دالی موشھبگویید "
دستان خود را جلوی کودک بلند کنید و انگشتان را بھ حالت قلقلک دادن حرکت دھید و ھمزمان  - قلقلک

 ". گیلیگیلی، گیلی، "بگویید 
 در"، و ھمزمان با دستان دراز شده میام می گیرمت االنچندین بار بگویید " - میام می گیرمت االنبگیرمت/

 جلوی خود بھ فرزند خود نزدیک شوید. 

ببینید تصاویر: بھ گروه بازی محلی من بیایید و بھ من کاسھ ای پالستیکی یا یک جعبھ مقوایی بدھید و 
 فعال می شود چگونھقوه تخیل من 

 
 .<Raising Children Network <raisingchildren.net.au اعطایی ازتصاویر 

 لینک ھا بھ زبان انگلیسی می باشند  -نکاتی مفید برای بازی کردن 
بازی اسباب بازی ھا، بازی ھای فکری، پازل ھا و فعالیت ھای مھیج و آموزشی را از کتابخانھ اسباب 

برای پیدا کردن یک کتابخانھ اسباب بازی در نزدیک خود بھ کتابخانھ اسباب بازی استرالیا قرض بگیرید! 
 .>https://www.toylibraries.org.au< مراجعھ کنید:

برای کسب اطالعات در مورد گروه بازی در جامعھ محلی یا گروه بازی حمایت شده ای بروید. یک بھ 
 گروه ھای بازی محلی خود، با گروه ھای بازی ویکتوریا تماس بگیرید:

<http://playgroup.org.au>. 
 .محیط یادگیری فرزند خود در خانھ را بھبود دھید Small Talkاز طریق ایده ھای 

<http://www.smalltalk.net.au> موجود می باشد. در وب سایت مرکز پژوھش فرزندداری   

  

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/
https://www.toylibraries.org.au/
https://www.toylibraries.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://www.smalltalk.net.au/
http://www.smalltalk.net.au/
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  بخوانیدآواز 

 : تقویت می کندآواز خواندن موارد زیر را در کودکان 
 اعتماد بھ نفس و ھویت  •
 مھارت ھای ارتباطی  •
 زبان •
 گفتار.  •

 .  دارندتکراری واژگان و  ھستند قافیھھم آھنگ ھایی را بخوانید کھ 
 آھنگ ھای آشنا را بخوانید و آنھا را بارھا و بارھا تکرار کنید 

بعد از خواندن مکرر یک آھنگ، مکث کنید و ببینید آیا فرزندتان از بدن خود یا کلمات استفاده می کند کھ بھ 
 شما بگوید می خواھد آھنگ ادامھ پیدا کند. 

 یا حرکاتی ساده را بھ آھنگ بیافزایید  اعمال
بھ تدریج کمک کردن بھ آنھا را شما می توانید بھ فرزندتان کمک کنید فعالیت ھا یا حرکات شما را تقلید کند. 

 را تقلید کند.  اعمالکاھش دھید تا او بتواند بھ تنھایی 
 تا او بتواند اعمال شما را تماشا کند.  سعی کنید ھنگام آواز خواندن در جلوی فرزند خود بنشینید

مانند آیپد یا تلویزیون کھ می توانند حواس او را پرت کنند را از سر راه بردارید تا بتواند بر تعامل وسایلی 
 با شما تمرکز کند. 

  نیھمھ سن یمناسب برا یآھنگ ھا
آھنگ ھای زیر بھ زبان انگلیسی می باشند. شما می توانید برای شنیدن و تمرین کردن این آھنگ ھا با 

 بروید. YouTubeفرزندتان بھ 
• 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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  حرکات  رندهیدر برگ یآھنگ ھا
 ماھھ و بیشتر) 24(برای کودکان 

آھنگ ھای زیر بھ زبان انگلیسی می باشند. شما می توانید برای شنیدن و تمرین کردن این آھنگ ھا با 
 بروید. YouTubeفرزندتان بھ 

• Hokey Pokey 
• Ring-Around-a-Rosey 
• Sleeping Bunnies 
• Head, Shoulders, Knees and Toes 
• Row, Row, Row your boat. 

 بزن و با من آواز بخوان و برقص.  یقی: موسریتصاو

 
 .<Raising Children Network <raisingchildren.net.au اعطایی ازتصاویر 

 باشند یم یسیانگل زبان بھ ھا نکیل - خواندن آواز یبرا دیمف ینکات
آھنگ ھا و اشعار کودکان را  Raising Children Networkوب سایت  Baby Karaokeدر صفحھ 

 >http://bit.ly/2IzXCy4< تماشا کنید و آنھا را یاد بگیرید
اشعار محبوب کودکان بھ زبان ھای ابوریجینی و جزیره نشینان تنگھ تورس  first5foreverدر وب سایت 

 >http://bit.ly/2Zdqlyr<  شا کنید و آنھا را یاد بگیرید.را تما
  ھمراه با اشعار -وکی اینانی بھ زبان ابوریجینی را تماشا کنید ائکار

<https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics> 

  

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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 کتاب بخوانید 

 کتاب خواندن از موارد زیر حمایت می کند:
 پرورش و تکامل مغز و شناخت  •
 مھارت ھای زبانی و طیف واژگان  •
 درک احساسات.  •

 کتاب ھایی بخوانید کھ قافیھ و آھنگی خوب دارند و تکراری و قابل خواندن می باشند. 
 .نگاه کنید ببینید فرزندتان بھ چھ تصاویری نگاه می کند و اشیا را نام ببرید

سواالتی ساده در مورد تصاویر بپرسید، مانند "سگ کجاست؟" و نگاه کنید ببینید کھ آیا فرزندتان بھ آن 
 اشاره می کند یا دست خود بھ سوی آن را حرکت می دھد. 

 پیش از خواندن خطی یا عبارتی خاص در کتاب، مکث کنید و ببینید آیا فرزندتان آن را تکمیل می کند. 
توجھ کنید. بگذارید در کتابخانھ کتاب را خود انتخاب کند. چنانچھ تصمیم گیری برای او  بھ عالئق فرزندتان

 دشوار است، دو کتاب بھ او نشان بدھید تا یکی را انتخاب کند. 

 ماھھ  و بیشتر  12کتاب ھای مناسب برای کودکان 
 ’.…That’s not my‘مجموعھ کتاب ھای "آن مال من نیست..."  •
 Spot  اسپاتمجموعھ کتاب ھای  •
 ?Where is the Green Sheepگوسفند سبز کجاست؟  •
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 ماھھ  و بیشتر 24کتاب ھای مناسب برای کودکان 
 Brown Bear, Brown Bearخرس قھوه ای، خرس قھوه ای  •
 The Very Hungry Caterpillarکرم ابریشم بسیار گرسنھ  •
 Wombat Stewخورش وامبت  •
 How the birds got their coloursارنگ شدند پرندگان چگونھ رنگ •
 . Big rain coming باران شدید بزودی می آید •

 . ورق بزنمتصاویر: با من کتاب بخوانید. بھ من کمک کنید کتاب را نگھ دارم و 

 
 .<Raising Children Network <raisingchildren.net.au اعطایی ازتصاویر 

 لینک ھا بھ زبان انگلیسی می باشند  -نکاتی مفید برای کتاب خواندن 
برای قرض گرفتن طیفی از کتاب ھای کودکان بھ صورت رایگان یا مشارکت در جلسات قصھ خوانی، از 

برای پیدا کردن کتابخانھ ای در نزدیک خود بھ "کتابخانھ ھای عمومی کتابخانھ محلی خود دیدن کنید. 
 .>http://publiclibrariesvictoria.net.au< ویکتوریا" مراجعھ کنید:

 Raising Children’sبرخی نکات مفید برای کتاب خواندن با نوزادان و کودکان کم سن را در 
Network  :بخوانید>http://bit.ly/2Ghydq4<. 
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 باشند  یم یسیھا بھ زبان انگل نکیل - شتریاطالعات ب
 

 فرزندتان در خانھ  یارتباط-یاجتماع ینظارت داشتن بر مھارت ھا
ASDetect   >http://asdetect.org<  

یک اپلیکیشن رایگان موبایل کھ والدین و مراقبت کنندگان می توانند از آن برای ردیابی رویدادھای مھم 
  ارتباطی کودکان و عالئم اولیھ اوتیسم استفاده کنند.  -اجتماعی

  تیسم دانشگاه ال تروب موجود می باشدمنابع اضافی برای والدین در وب سایت تشخیص زودھنگام او
<http://asdetect.org/for-parents> 

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

نھاد ارشد برای اوتیسم در ویکتوریا کھ اطالعات و منابعی برای برقراری ارتباط بین افراد، خانواده ھا و 
 متخصصین برای حمایت از اوتیسم فراھم می کند. 

 )Awareness Australia Autismآگاھی درمورد اوتیسم استرالیا (
<https://www.autismawareness.com.au> 

 سازمانی غیرانتفاعی برای آموزش و اطالع رسانی در مورد اوتیسم. 
   داری طیف فرزندپادکست 

<https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum> 
Raising Children Network  >https://raisingchildren.net.au< 

 اطالعات بر اساس پژوھش در مورد اوتیسم و رشد و تکامل عمومی کودکان. 
ای کمک بھ درک و شناسایی کھ بر Nedدرک اوتیسم: یک ویدئو کوتاه با بازیگری پسری جوان بھ نام 

 عالئم زودھنگام اوتیسم برای خانواده ھای ابوریجینی و جزیره نشینان تنگھ تورس تولید شده است.
<https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY> 

  یتیحما یکارگاه ھا و گروه ھا
Early Days >days-https://www.amaze.org.au/support/early< 

Amaze .کارگاه ھایی رایگان در مورد اوتیسم برگزار می کند  

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

 بازی مختص اوتیسم ارائھ شده توسط "گروه ھای بازی استرالیا". شبکھ ای از گروه ھای

My Time >https://www.mytime.net.au< 
تأخیر در رشد و تکامل  یک برنامھ حمایت از والدین برای والدین و مراقبت کنندگان کودکان دارای ناتوانی،

  پزشکی حاد. شرایطیا دچار 

 

http://asdetect.org/
http://asdetect.org/
http://asdetect.org/for-parents
http://asdetect.org/for-parents
https://www.amaze.org.au/
https://www.amaze.org.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://raisingchildren.net.au/
https://raisingchildren.net.au/
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
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://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect
https://www.mytime.net.au/
https://www.mytime.net.au/


Page 17 

 ھا و خدمات  تیبھ حما یدسترس
،  NDISمورد خدمات ارجاع و حمایت ھا، و صالحیت برای دریافت برای اطالعات درمداخلھ زودھنگام: 

 تماس بگیریدخود  )ECEI( مداخلھ زودھنگام در اوان کودکیبا دفتر شراکت محلی 
<https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic>   

برای  >.EIILO(  >eiilo.com.auhttps://www( مداخلھ زودھنگام برنامھ مأمور رابط بومیان برای
خانواده ھا در جوامع محلی مردمان ابوریجینی و جزیره نشینان تنگھ تورس، ابزارھا، خدمات زبانی و 

اعتماد آنھا برای مراجعھ بھ پزشکان عمومی یا متخصصین اطفال،  ازاطالعات را برای حصول اطمینان 
 فراھم می کند.  
  >//:Raising Children Network >raisingchildren.net.au/autismhttpsراھنمای درمان 

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

 کمک رسانی شماره تماس ھای 
 Amaze  :1300 308 699خدمات اطالعات و مشاوره اوتیسم 

 29 22 13 مادران و کودکان:  سالمتتلفنی خط 
 89 22 13 والدین:  تلفنی خط
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