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برنامه گفتار و زبان آموزى كودكان پيش دبستانى 
انتاريو

برنامه گفتارو زبان آموزى كودكان پيش دبستانى استان انتاريو 
خدماتى از بدو تولد كودكان تا شروع رفتن به مدرسه را فراهم مى 

نمايد . سنجش و يك رشته از خدمات درمانى جهت كودكان و 
خانواده هايشان در جوامع مختلف در سطح استان و هرچه نزديكتر 

به محل زيست آنان فراهم مى گردد.

در صورتيكه نگرانيهائى در مورد معلومات و مهارتهاى گفتارى 
يا زبان آموزى فرزندتان داريد ، مى توانيد ازبرنامه آموزش 

گفتارو زبان آموزى كودكان پيش د بستانى كمك بگيريد. كاركنان 
اين برنامه مى توانند به شما آموزشهاى الزم براى كمك به رشد 

مهارتهاى كودكتان در برقرارى ارتباط ارائه نمايند، كه اين بهترين 
فرصت براى كودك در پرورش سالم استعدادهاى وى خواهد بود. 

برنامه گفتارو زبان آموزى كودكان پيش دبستانى استان انتاريو 
خدماتش را بطور رايگان ارائة مى نمايد و نياز به توصيه نامه 

پزشك ندارد .

كودك پيش دبستانى شما درحال حرف زدن، اكتشاف و بازى است. 
همه اين فعاليتها براى رشد و پيشرفت فرزندتان - و همچنين 

يادگيرى برقراى ارتباط  اهميت بسزائى دارد. 

كودك  براى شروع مدرسه - يافتن دوستان ، يادگيرى چيزهاى تازه 
و آموختن خواندن و نوشتن نياز به معلومات و مهارتهاى برقرارى 
ارتباط  خواهد داشت .  مهارتهاى  ايجاد ارتباط  براى آينده موفقيت 

آميز كودكتان جنبه حياتى دارد.

شما در رشد مستمربرقرارى ارتباط كودكتان نقش بسزائى داريد. 
گفتگو و بازى با كودكتان و گوش دادن بآنچه وى  مى گويد 

درساختار مهارتهائى كه وى براى موفق شدن در مدرسه و زندگى 
الزم دارد كمك مى نمايد. 

از هر 10 كودك يك كدام نياز به كمك در رشد معلومات و مهارتهاى 
گفتار و زبان آموزى  خواهد داشت. بدون كمك شما، گوش كردن 

وحرف زدن يك چالش است، يادگيرى قرائت كارى مشكل و بازى با 
كودكان ديگر، سخت و طاقت فرسا. 
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جهت اطالعات بيشتر لطفا به تربيب زير تماس بگيريد:

دولت انتاريو 
  INFOline تلفن رايگان:  1-866-821-7770

مخصوص ناشنوايان :5559-387-800-1
www.children.gov.on.ca

Version française disponible
en communiquant avec

le 1 866 821-7770
ATS 1 800 387-5559

www.children.gov.on.ca

تأمين بودجه توسط  
Health Canada

جهت اطالعات بيشتر با برنامه آموزش گفتار و زبان آموزى كودكان 
پيش دبستانى محلى خود تماس، يا به تلفن INFOline دولت انتاريو به 

شماره زير تلفن بفرمائيد. 
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شاخصهاى پيدايش رشد
اين شاخصهاى پيدايش رشد بعضى از مهارتها را كه پيشرفت كودك را درحال يادگيرى برقراى ارتباط عالمت مى گذارد، نشان مى دهد. در صورتيكه فرزندتان يا 

يك يا چند ين نشانه از اين شاخصها مطابقت نمى كند لطفا با برنامه آموزش گفتار و زبان آموزى كودكان پيش دبستانى محلى خود تماس بگيريد.

از اين پيشنهادات براى كمك به كودكتان در استفاده از كلمات براى حل مشكالت، انتخاب، بيان اشياء و اتفاقات و سهيم نمودن عقايدش با شما، استفاده نمائيد.

در 3 سالگى

·  مفهوم سئواالت زير را درك می کند و ”چه كسى“، ”چة چيزى“، 
”كجا“ و ”چرا“

جمالت بلند متشكل از 5 تا 8 كلمه ازخود مى سازد  ·
·  در باره اتفاقات گذشته صحبت مى كند - رفتن به خانه پدرو مادر 

بزرگ، روزى كه در مهد كودك گذدرانده است 
داستانهاى ساده تعريف مى كند  ·

نسبت به هم بازيهاى مورد عالقه اش ابراز محبت مى كند  ·
·  نمايش چند مرحله اى انجام مى دهد - پخت وپز يك غذا، تعمير 

ماشين 
·  اطرافيان خارج از محيط خانواده می توانند اكثر اوقات گفته های او 

را درک کنند
از عمل چاپ در منو، فهرست و عالئم آگاه است   ·

عالقه و آگاهيش نسبت به قافيه سازى افزايش مى يابد  ·

كودك سه ساله دوست دارد كه شما:

·  به آنها مواد و وسائل مختلف  از قبيل گچ ، مداد ، مداد رنگى ، 
ماژيك ، رنگهائى كه با انگشت با آن رنگ آميزى مى كنند.بدهيد و 

او را دركشيدن  نقاشى وخط خطى كردن  تشويق كنيد . 
·  هنگام صحبت با آنان کلمات توصيفى مانند رنگها و كلمات متضاد 
بکار ببريد - (گرم / سرد، بزرگ / كوچك، تند / آهسته ) و همچنين 

كلمات حرکت دار(پريدن ، پاشيدن ، دويدن ) 
با آنها وقت بيشترى بگذرانيد و به تبادل نظريات  بپردازيد.  ·

·  به آنها فرصت انتخاب بدهيد - در مورد اينكه چه بخورند ، با چه 
بازى كنند ، چه لباسى بپوشند.

·  براى تلفظ صحيح اصوات و دستور زبان براى او مدل باشيد- 
فرزندتان مى گويد ”او د ديد“  و شما بگوئيد ” او دويد“ . 

·  برايش كتابهائى بخوانيد كه قابل پيش بينى و تكرارى است - جائى 
مكث كنيد تا كودك فرصت تكميل كلمات يا عبارات را داشته باشد.

·  با آنها بازى و ودر نمايشات آنها نقشى داشته باشيد! آنها ممكن است 
صحنه هائى از ويدئوهاى مورد عالقه شان را بخواهند بازى كنند ، 

تظاهر به خوردن در يك رستوران يا نقش معلم يا مأمور آتش نشانى 

در 4 سالگى

·  دستورات سه مرحله اى يا بيشترازآنرا دنبال مى كند - ”اول يك كاغذ بردار، 
بعد يك عكس روى آن نقاشى كن ، و بعد انزا بده به مامان“

بعضی از دستورات زبانی بزرگساالن را بکار می برد   ·
د استانهائى با شروع، وسط و انتهاى مشخص تعريف مى كند   ·

·  سعى مى كند كه با گفتارش مشكالتش را با بزرگترها و كودكان ديگر به 
نحوى حل كند 

نمايشهاى تخيلى پيچيده ترى را به معرض تماشا مى گذارد  ·
غريبه ها بطور كامل گفته هايش را درك مى كنند  ·

مى تواند از خود قافيه هاى ساده  بسازد - ”كت-بت“  ·
·  بعصى از حروف را با اصواتشان جور مى كند -  

به حرف ت مى گويد ’توح“

كودك چهارساله دوست دارد كه شما:

·  به آنها فرصتهاى فراوان براى بازى با كودكان ديگر بدهيد - در كتابخانه، 
در پارك، در مراكز كودكان پيش مدرسه اى. بعضى اوقات آنها دوست دارند 

كه يا يك يا دو دوست در خانه خودتان به بازى به پردازند.
·  وقتى برايشان كتاب مى خوانيد به كلمات اشاره و انگشتتان را زير كلماتى 

كه مى خوانيد قراردهيد. 
·  در مورد ترتيب افتادن اتفاقات با كودك صحبت كنيد - برايش بيان كنيد كه 
اول چه شد ، بعد چه اتفاقى افتاد و در نهايت چه شد - ”اول دستهايمان را 
ا را در ظرفشوئى  ـ ـ ـ ـ مى شوئيم ،بعد يك اسنك مى خوريم و آخرش ظرفهـ

قرار مى دهيم“. 
·  كودك را تشويق به داستان سرائى كنيد - از او درمورد اينكه روز را چگونه 

گذرانده سئوال كنيد ، در مورد سينمائى كه تماشا نموده ، بخواهيد كه در 
مورد كتاب مورد عالقه اش صحبت كند.

·  كتابهائى بخوانيد كه كلمات قافيه دار داشته باشد - ”شانه / خانه“ ، و 
اشاره كنيد به اصواتى كه كلمات با آن شروع مى شوند - ”ماما با ’م م م‘ 

شروع مى شود يعنى ميم“

در 5 سالگى

دستورات گروهى را دنبال مى كند -  ”همه پسرها يك اسباب بازى بردارند“  ·
·  دستوراتى كه داراى شرط ” اگر... درآنصورت” است را درك مى كند - ”اگر

دمپائى  پوشيده ايد، درآنصورت براى حركات ورزشى صف بكشيد”
اتفاقات گذشته، حال و آينده را با جزئيات بيان مى كند  ·

سعى خود را براى خوش آيند دوستانش مى كند  ·
·  در دوستى هايش بطور فزاينده مستقل تر مى شود -  

ممكن است خودش به تنهائى به ديدار همسايه برود
·  تقريبا از همه صداها و اصوات زبان مربوطه استفاده مى كند،

در اين كار بى اشتباه است و يا خيلى كم اشتباه مى كند 
همه حروف الفبا را مى داند  ·

·  اصواتى را كه كلمات با آن شروع مى شوند ميتواند تشخيص دهد - كوكا با 
’كاف‘ شروع مى شود 

كودك پنج ساله  دوست دارد كه شما:

·  كلمات جديد و پيچيد ه بكار ببريد -  “قبل / بعد ”،  “زبر / نرم ”، ”آسان / 
سخت “، ”مابين / دركنار“، ”شبيه / متفاوت“.

·  راجع به اعداد و ارقام و تعداد اشياء حرف بزنيد - ”فراوان / كمى“، ”بيشتر 
/ كمتر“، ”يك / بسيار“.

·  از آنها بخواهيد كه پيش بينى كنند كه بعد چه اتفاقى خواهد افتاد  - “فكر 
مى كنى وقتى سام هديه تولدش را بازكند چه اتفاقى خواهد افتاد؟“ و 

همچنين عللى را كه ما براساس آن انتخابمان را انجام مى دهيم برايش شرح 
دهيد - “چرا امروز بايد كت خود را بپوشيم؟“

·  به نوبت، با استفاده از كتاب هاى مصور براى همديگر قصه تعريف كنيد  
- كودكان دوست دارند كه بشما گوش كنند و بعد دوست دارند همان داستان 

را به سبك حودشان براى شما تعريف كنند.
·  اجازه بدهيد كه كودك در برنامه ريزى ميهمانى ها يا برنامه هاى خانوادگى 
بشما كمك كند.  به كودك بگوئيد كه براى ترتيب دادن يك جشن تولد اول چه 

كار بايد بكنيد، يا چگونه خود را آماده رفتن به باغ وحش ميكنيد. وقتى با 
كودكتان صحبت مى كنيد  از وى سئواالت ”چرا“ و ”چگونه“ بكنيد.

·  از كودك كمك بخواهيد. كودكتان از اينكه بشما در شيرينى پزى، در 
چيدن ميز غذا، تفكيك لباسهاى شسته شده و غيره كمك كند، لذت مى برد. 

دستورالعمل الزم را باو بدهيد و ببينيد كه آياميتواند آنرا قدم به قدم بازگوئى 
كند.


