نمایه والدین
مراحل مهم یادگیری زبان برای کودکان  ۰تا  ۵سال

فعال باشید.
مراحل مهم را در ارتباط با یادگیری و پیشرفت زبان دنبال کنید
کودک ناشنوای خود را از تولد تا  ۵سالگی برای حضور در کودکستان آماده کنید

شما بهترین حامی کودک خود هستید
اگر کودک ناشنوا/کمشنوای شما با اهداف یادگیری زبان در ( AS Lزبان اشاره آمریکایی) و /یا انگلیسی
همراه نیست ،این مسئله را فوراً با تیم آموزشی  ( IFS Pبرنامه خدمات خانوادگی شخصیشده) یا IEP
( برنامه آموزشی شخصیشده) کودک تان در میان بگذارید .کودکان ناشنوا /کمشنوا کامالً قادرند حداقل
برای یک زبان AS L ،یا انگلیسی ،در سطح همسن وساالن خود باشند .در برنامه کودک تان تغییراتی
ایجاد کنید که بتواند در کسب مهارتهای زبانی متناسب با سن به او کمک کند .به یاد داشته باشید
هدف از این کار یادگیری مهارت های زبانی متناسب با سن کودک و آمادهسازی ا و برای حضور در
کودکستان در پنج سالگی است .این «مراحل مهم یادگیری زبان» را میتوانید در وبسایت «اداره
آموزش کالیفرنیا» به نشانی زیر پیدا کنید:

http://www.cde.ca.gov/sp/ss/dh/

درباره مراحل مهم بدانید .کنشگر باشید.

مرجع عکس :عکاسی .Clare Cassidy

سیر یادگیری اولیه زبان کودک ناشنوای شما
مراحل مهمی که کودک شما به آنها دست یافته است را در فهرست عالمت بزنید و پیشرفت کودک تان را در هر جلسه  IFSPو  IEPگزارش کنید

هدف از طراحی این « نمایه والدین» کمک به شما در پیگیری پیشرفت زبانی
کودکتان است .شما یا ( Early Startشروع اولیه) یا معلم پیشدبستانی باید
درباره اینکه آیا کودک تان در حال دستیابی به اهداف تعیینشده در این مراحل مهم
یا پیشرفت زبانی متناسب با سن خود است یا خیر گفتگو کنید .هر مرحله مهم را
که کودک تان به آن دست یافته است در فهرست عالمت بزنید .در سیر هیجانانگیز
کودکتان به سوی آمادگی زبانی برای کودکستان در ۵سالگی ،نقش ناظری فعال را
برای او داشته باشید.

کودک شروع به پرسیدن معنی
کلمات و نشانهها میکند.
کودک از بیش از  2500کلمه
و/یا عالمت اشاره استفاده میکند.
کودک مفاهیم متوالی را به ترتیب
در کنار هم قرار میدهد.

کودک بهطور منطقی به پرسشها
پاسخ میدهد.
کودک شروع به فهم
دیدگاههای مختلف میکند.
کودک به طور روان ،واضح و با
فهم آسان با خانواده و بزرگساالن
آشنا ارتباط برقرار میکند.

کودک تا  2و نیم سالگی با بله
و خیر به پرسشها پاسخ میدهد.
کودک حدود  80درصد از
مواقع از کلمات یا اشارات قابلفهم
استفاده میکند.
کودک برای همه نیازهای خود
از کالم یا اشاره استفاده میکند.

کودک هنگام صحبت یا
اشاره ،نام خود را تشخیص
میدهد.
کودک از نامهای اشاره یا کالمی
برای اشاره به خود و دیگران استفاده
میکند.
کودک هنگام مکالمه 1 ،تا 2
بار نوبت را به دست میگیرد.
کودک از عبارتهای تعجبی
استفاده میکند.

کودک با دیدن شما لبخند
میزند.
کودک به اطراف نگاه
میکند و به چهره افراد توجه
نشان میدهد.
کودک نسبت به محیط
ه وشیاری نشان میدهد.
کودک تا 12
ماهگی  1الی 3
عالمت اشاره و/یا کلمه
را میداند.

