
  
 	  	  

	           

 
           

     
          

         

   
    	

     	

   	
    

    	
	 	   	   	

   
           	

        	
   	

         
	        	    

     	  
     	        	     

      	   	   
           	    	   

 	       	               
                            

                    

  	           	   	       	  
        	    	                 

          

             	    

                 	       	
        	  

 	     	       

 
  

   

 کودک ماهگی 2
 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 مراحل .دهدمی ارائه او رشد درباره مهمی هایسرنخ کودکتان، حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، شیوه است! مهم رشدی مراحل
 با و ببرید خود با را گزارش این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید چک است، رسیده آن به ماهگی 2 تا کودکتان که را رشدی
 .کنید گفتگو رود، می انتظار آینده در آنچه و است رسیده آن به کودکتان که رشدی مراحلمراحل آن درباره کودکتان پزشک

 :دهندمی نشان را زیر رفتارهای سن، این تا ًمعموال کودکان بیشتر

 عاطفی/اجتماعی مراحل شناختی عطف نقاط
 کردن بغل یا کردن صحبت به واکنش در ناراحتی شدن برطرفo)مساله حل تفکر، یادگیری،(

oشما صورت به کردن نگاه oشما حرکات به کردن نگاه 
oکودک سوی به شما حرکت به واکنش در شدن خوشحال oهابازیاسباب به ایثانیه-چند شدن خیره 
oشما لبخند یا صحبت به واکنش در زدن لبخند 

 ارتباطی/زبانی رشد مراحل جسمی/حرکتی رشد مراحل
oدارد قرار زمین روی خود شکم روی که هنگامی سر کردن بلند 

oگریه از غیر صداهایی ایجاد oپا دو هر و دست دو هر کردن بلند 
oبلند صداهای به دادن نشان واکنش oدستها اندک کردن باز 

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 
است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
ندارد؟ دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. کسی هر از بهتر را کودکتان  شما
درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی باعث یا است، داده دست از  را

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت رشد  غربالگری

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود منطقه یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این برای .2 
.cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای  	و

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



         	                 
	       	           	

  	   	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

         	          	  

   	   	                  	   
    

	                

          	                 	  
    

           	              
        	   

	    	   	               

  	      	         	           
                 	     	         

	    	   	       

 	    	         	 	          	   
            	    	      	     

	   	

   	      	             	   

             	   	     	   
        

    	                    	   
 

                             
                  	         

	   	            

        	    	         

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 درست روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک معلم و پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

نوبت که میآموزد کودک بدینترتیب کنید. صحبت او با و بزنید لبخند کنید، هیجان ابراز او صدای شنیدن با دهید. نشان مثبت واکنش کودکتان به 
کند. رعایت "مکالمه" هنگام  را

میکند. کمک کودک زبانی درک تقویت و رشد به خواندن شعر و خواندن کتاب گفتگو، 

لوس باعث کودک به دادن پاسخ یا کردن بغل با میدهد. امنیت و آرامش حس کودک به کار این کنید. نوازش و بگیرید آغوش در ً مرتبا را کودکتان 
شد. نخواهید او  شدن

حضور در همراه تلفن یا تلویزیون از استفاده زمان کردن محدود میشود. کودک رشد و یادگیری روند تقویت سبب کودک به واکنش دادن نشان 
بدهید. نشان کودک رفتارهای به بهتری واکنش که میشود باعث  کودک

میبرید. بیشتری لذت کودکتان با وقتگذرانی از باشید، داشته بهتری حال اگر است! دشواری کار فرزندپروری کنید. مراقبت خودتان از 

و میکند پیدا بهتری حال شما بدینترتیب کنید. درک را کودک نیازهای و احساسات که میکند کمک مناسب واکنش ابراز و کودک حرکات به توجه 
به یا کند، "بازی" شما با شما، به کردن نگاه و صدا ایجاد طریق از که، میکند سعی او آیا مثالً، میکنید. منتقل کودک به را آرامش و محبت  احساس

میکند؟ بدخلقی و میکشد خمیازه برمیگرداند، را سرش استراحت به نیاز  نشانه

میگیرد یاد کودک بدینترتیب دهید. قرار چشمش، جلوی او، برابر در را اسباببازیها و بخوابانید شکمش روی را او است، بیدار کودکتان وقتی 
بالش، پتو، بدون سفت (تشک امنی محل در پشت به را او میرسد، نظر به خوابآلود کودک اگر نگذارید. تنها را کودکتان کند. بلند را سرش  که

بگذارید. اسباببازی) یا ضربهگیر

کند. مصرف دیگر نوشیدنیهای یا آب دیگر، غذاهای نمیتواند کودک زندگی نخست ماه 6 طی بدهید. شیرخشک یا مادر شیر فقط کودکتان به 

مادر/ سینه سمت به سر چرخاندن دهان، سمت به دست بردن مانند گرسنگی، نشانههای به باشید. کودکتان رفتارهای در گرسنگی نشانههای مراقب 
کنید. توجه لبها چسباندن/لیسیدن هم به یا شیر،  شیشه

را دادن غذا میتوانید کودک، شدن سیر از پس کنید. توجه شیر، مادر/شیشه سینه از سر برگرداندن یا دهان بستن مانند کودک، سیری نشانههای به 
کنید.  متوقف

مرگ حتی یا مغز دیدن آسیب سبب است ممکن کار این دهند! انجام را کار این دیگران که ندهید اجازه هرگز و کنید خودداری کودک دادن تکان از 
کودک به بار یک دقیقه 5-10 هر بگیرید. فاصله او از و بگذارید امنی محل در را او میدهد، آزار را شما کودک گریه صدای اگر شود.  کودک

میشود! بهتر بهتدریج ولی است شدیدتر نخست ماه چند در اغلب کودک گریه بزنید.  سر

باشد. داشته شما از باید انتظاری چه که میگیرد یاد کودک بدینترتیب کنید. تنظیم برنامه کودک تغذیه و خواب برای 

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

	           

 
       

          	 	
              	 	

   
  	     	

 	      	
     	

   	
   

              	
     	

  
  

	            	 	
	      	   	
	       	

    	
             	 	

   

	       	               
                        

                    

         
	        	    

     	  
     	        	     

      	   	   
           	    	   

  	           	   	       	  
        	    	                 

          

             	    

                  	       
        	

 	     	       

 	  	  

 
  

   

 کودک ماهگی 4
 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 .دهدمی ارائه او رشد درباره مهمی هایسرنخ کودکتان، حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، شیوه است! مهم رشدی مراحل
 با و ببرید خود با را گزارش این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی ماهگی 4 در را فرزندتان رشدی مراحل
 .کنید گفتگو رود، می انتظار آینده در آنچه و است رسیده آن به کودکتان که رشدی مراحلمراحل آن درباره کودکتان پزشک

 :دهندمی نشان را زیر رفتارهای سن، این تا ًمعموال کودکان بیشتر

 عاطفی/اجتماعی مراحل شناختی عطف نقاط
 شما توجه جلب برای اختیاری زدن لبخندo)مساله حل تفکر، یادگیری،(

oکودک خنداندن برای شما تالش به واکنش در )کامل نه و( مالیم خنده oشیر شیشه یا مادر سینه دیدن از پس دهان کردن باز بودن، گرسنه صورت در 
oتوجه حفظ یا جلب برای صدا ایجاد یا کردن، حرکت شما، به کردن نگاه oخود دستهای به مشتاقانه کردن نگاه 

 شما

ارتباطی/زبانی رشد مراحل جسمی/حرکتی رشد  رشدی مراحل
oآغازین های آواگری( ه""آآه "اوووو"، مانند صداهایی ایجاد( 

oداریدمی نگه را او که هنگامی کمک، بدون سر، داشتن نگه ثابت oشما هایصحبت به واکنش در صدا جادای 
oگذاریدمی دستش در شما که بازیسبابا داشتن نگه oصدا منبع سمت به سر گرداندن 
oبازیاسباب دادن تکان برای بازوها از استفاده 
oدهان سمت به دست بردن 
oشکم روی که وضعیتی در شدن، بلند برای خود ساعد/آرنج به فشار تحمیل 

 است گرفته قرار خود

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 

دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 

است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 

ندارد؟ دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ً قبال تانکودک آیا 

است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. کسی هر از بهتر را کودکتان  شما
درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی باعث یا است، داده دست از  را

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت رشد  غربالگری

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

و بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود منطقه یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این 2.برای
 .cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



   	   	                  	   
    

                  	 	   	      	  
  	  	 	

   	                  	      	   
                

	    	   	      	        	   

          	             
	             	      

   	      	             	   

                  	      	  	 	  
 	    

         	               	   

         

          	   	        	         
  	    	         

  	           	            
    

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

         	                 
	       	           	

			 			 	

  	   	

       	  
      	            	  	    	  

         	          	  

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 درست روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک معلم و پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان

نوبت که میآموزد کودک بدینترتیب کنید. صحبت او با و بزنید لبخند کنید، هیجان ابراز او صدای شنیدن با دهید. نشان مثبت واکنش کودکتان به 
کند. رعایت "مکالمه" هنگام  را

بین پتویی روی را او مثالً، شود. آشنا خود اطراف دنیای با و کند لمس را آنها برسد، اسباببازیها به کودکتان تا کنید فراهم مناسبی فرصتهای 
دهید. قرار بیخطر اسباببازیهای

او به مثالً، میشود. آشنا تازه چیزهای با روش این به کودک کند. بررسی را آنها و ببرد دهانش به را بیخطر اشیای که دهید اجازه کودکتان به 
کند. لمس و بشنود ببیند، نیستند، کوچک خیلی یا داغ بُرنده، که را اشیایی که دهید  اجازه

میکند. درک را واژهها و میآموزد را کردن صحبت کودک بدینترتیب بخوانید. آواز و بخوانید کتاب کنید، صحبت کودکتان با 

به همراه تلفن از استفاده یا تلویزیون تماشای کنید. محدود عزیزانتان با تصویری تماس به را غیره) و تبلت تلفن، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده 
میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن، صحبت با را تازه چیزهای کودک نمیشود. توصیه سال 2 زیر  کودکان

کند. مصرف دیگر نوشیدنیهای یا آب دیگر، غذاهای نمیتواند کودک زندگی نخست ماه 6 طی بدهید. شیرخشک یا مادر شیر فقط کودکتان به 

برای است، آسان دست در آنها داشتن نگه که را کودک سن با متناسب رنگی تصاویر حاوی پارچهای کتاب یا جغجغه مانند بیخطر اسباببازیهایی 
بگذارید. کودکتان اختیار در  بازی

ندارید. نگه راکر صندلی یا کالسکه تاب، درون طوالنی بهمدت را کودک کند. تعامل اشیا و افراد با روز طول در که دهید اجازه کودکتان به 

کنید. تدوین منظم برنامه کودک تغذیه و خواب برای 

حرکت پایین به باال و راست به چپ از بهآرامی را اسباببازی بدهید. نشان او به روشن رنگ دارای اسباببازی یک و بخوابانید پشت به را کودک 
خیر. یا میکند دنبال را اسباببازی حرکت کودک آیا که کنید توجه و  دهید

به بهآرامی را پاهایش و دستها کنید. فراهم کودک برای دقیقه چند بهمدت را بدنش) دادن (حرکت "ورزش" زمینه کردن صحبت و خواندن آواز با 
دهید. حرکت پایین و  باال

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام  میتوانند

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

	           

 
   

      	
	

   
      	

      	
  	

   	
   

      	
 	     	

  	      	

  
  

     	
             	 	

 
          	

         
	        	    

     	  
     	        	     

      	   	   
           	    	   

  	           	   	       	  
        	    	                 

          

             	    

                  	       
        	

 	     	       

 	       	               
                         

                  

 	  	  

 
  

   

 کودک ماهگی 6
 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 مراحل .دهدمی ارائه او رشد درباره مهمی هایسرنخ کودکتان، حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، شیوه است! مهم رشدی مراحل
 کودکتان پزشک با و ببرید خود با را گزارش این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی ماهگی 6 در را فرزندتان رشدی
 .کنید گفتگو رود، می انتظار آینده در آنچه و است رسیده آن به کودکتان که رشدی مراحلمراحل آن درباره

 :دهندمی نشان را زیر رفتارهای سن، این تا ًمعموال کودکان بیشتر

 عاطفی/اجتماعی مراحل شناختی عطف نقاط
 آشنا افراد شناساییo)مساله حل تفکر، یادگیری،(

oآینه در خودش دیدن به عالقه ابراز oآنها شناسایی برای دهان به اشیا بردن 
oندیدنخ oوردعالقهم بازیاسباب به رسیدن برای تالش 

oغذا به میلیبی دادن نشان برای دهان بستن 
 ارتباطی/زبانی رشد مراحل

 شما با همراه نوبت به صدا ایجادo جسمی/حرکتی رشد
oدمیدن و زبان آوردن بیرون( "شیشکی" صدای ایجاد(  رشدی مراحل
oشیهه صدای ایجاد 

oپشت به شکم از زدن غلت 
oقرار ودخ شکم روی که وضعیتی در شدن، بلند برای بازوها کردن صاف 

 است گرفته
oنشسته حالت در بدن داشتن نگه برای دستها به دادن تکیه 

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 
است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
ندارد؟ دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. کسی هر از بهتر را کودکتان  شما
درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی باعث یا است، داده دست از  را

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت رشد  غربالگری

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

و بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود منطقه یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این 2.برای
 .cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

         	          	  

                   	        
   	     	        	        

	   

    	    	      	              
   	        

       	             	      

	             	   

          	             
	             	      

          	     	   

                 	 	           	  
 	 	

                     	    

                    	    
 	    	

   	             	       	   
  	                 	   

                  	       
         	  	           	

              	        	  	 	  
      	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 درست روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک معلم و پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

مطابق و بمانید کودک پاسخ منتظر کنید، کار همان هم شما آورد می در صدایی کودک (اگر دهید انجام کودکتان با را برگشتی" و "رفت بازی 
روش کودک بدینترتیب کنید. تقلید او از میکند، ایجاد صدا وقتی بزنید. لبخند نیز شما میزند، لبخند کودک وقتی دهید). نشان رفتاری او،  پاسخ

میآموزد. را  معاشرت

او "خواندن" و غانوغون به کنید. تمرین کودکتان با تصاویر، توصیف و کتابها یا مجالت رنگی تصاویر به کردن نگاه با روز هر را "خواندن" 
هاپو!" اون "بله، بگویید: میکند، ایجاد صدا او اگر مثالً، دهید. نشان  واکنش

دهید. نشان او به را حیوانات و درختها خودروها، رفتن، راه حین مثالً، بگویید. را آنها نام و دهید نشان کودکتان به را جدید اشیای 

میکند. کمک مغز رشد به کار این کنید. پخش موسیقی و بخوانید آواز کودکتان برای 

به همراه تلفن از استفاده یا تلویزیون تماشای کنید. محدود عزیزانتان با تصویری تماس به را غیره) و تبلت تلفن، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده 
میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن، صحبت با را تازه چیزهای کودک نمیشود. توصیه سال 2 زیر  کودکان

کنید. صحبت آن درباره و کنید اشاره چیز آن به میکند، نگاه چیزی به کودکتان وقتی 

به و بزند غلت که کنید تشویق را او دهید. قرار او از کمی فاصله در را اسباببازیها و بخوابانید خودش شکم روی یا پشت به را کودکتان 
برسد. اسباببازیها

کنید. آرام را او و کنید ایجاد وقفه خود کار در است، ناراحت اگر برسید. خود کارهای به است، سرحال اگر کنید. توجه کودکتان روحیه به 

همچنان شیرخشک یا مادر شیر کنید. مشورت هستند، همراه خفگی خطر با که غذاهایی و جامد غذاهای دادن زمان درباره کودکتان پزشک با 
است. کودکتان "غذایی" منبع مهمترین

هنگام شدن هیجانزده یا قاشق، برابر در دهان کردن باز غذا، به کردن اشاره باشید. کودکتان رفتارهای در سیری یا گرسنگی نشانههای مراقب 
هستند. سیری نشانههای غذا مقابل از سر چرخاندن یا دهان، بستن غذا، از برگرداندن رو مقابل، در هستند. گرسنگی نشانههای غذا  دیدن

پستانک از استفاده یا انگشت مکیدن یا خواندن، آواز یا مالیم، دادن تکان کردن، بغل مالیم، صحبت بیاموزید. کودکتان به را شدن آرام روش 
دهید. قرار اختیارش در را کودک موردعالقه عروسک یا اسباببازی میتوانید دادن تکان یا کردن بغل هنگام کند. آرام را کودک میتواند

و کند نگاه اطرافش به که دهید اجازه است، تعادل حفظ سرگرم کودک حالیکه در کنید. بلند را او است، نشسته کودکتان درحالیکه 
دهید. قرار دیدش معرض در را اسباببازیهایش

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها
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 *کودک ماهگی 9

 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 مراحل .دهدمی ارائه او رشد درباره مهمی هایسرنخ کودکتان، حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، شیوه است! مهم رشدی مراحل
 پزشک با و ببرید خود با را گزارش این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی ماهگی 9 در را فرزندتان رشدی
 .کنید گفتگو رود، می انتظار آینده در آنچه و است رسیده آن به کودکتان که رشدی مراحلمراحل آن درباره کودکتان

 :دهندمی نشان را زیر رفتارهای سن، این تا ًمعموال کودکان بیشتر

 شناختی عطف نقاط عاطفی/اجتماعی مراحل
oمساله حل تفکر، یادگیری،( غریبه افراد از ترس یا وابستگی بودن، خجالتی( 
oتعجب و خشم ناراحتی، ادی،ش مانند چهره، مختلف حاالت ابراز oبازیسبابا یا قاشق ًمثال( دیدرس از خارج اشیای یافتن برای جستجو( 
oنامش شنیدن به واکنش دادن نشان oیکدیگر به اشیا کوبیدن 
oسمت به دست کردن دراز کردن، نگاه( شما شدن دور به واکنش دادن نشان 

جسمی/حرکتی رشد مراحل )کردن گریه شما،
oموشک دالی بازی هنگام خندیدن یا زدن لبخند 

oدیگران کمک بدون نشسته وضعیت در گرفتن قرار 
oدیگر دست به دست یک از اشیا کردن جابجا  ارتباطی/زبانی رشد مراحل
oخود سمت به غذا "کشیدن" برای انگشتان از استفاده 

oبابابا" و "ماماما" مانند مختلف داهایص ایجاد" oکمک بدون نشستن 
oشدن گرفته آغوش در به عالقه ابراز برای دست کردن بلند 

است! رشد غربالگری نوبت حاال  این .بگیرد قرار کلی رشد غربالگری تحت باید کودک ماهگی، 9 در *
 توصیه کودکان همه برای آمریکا کودک متخصصان آکادمی را غربالگری

 .کنید سوال تانپزشک از کودک رشد غربالگری درباره .است کرده

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 
است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
ندارد؟ دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. کسی هر از بهتر را کودکتان  شما
درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی باعث یا است، داده دست از  را

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت رشد  غربالگری

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

و بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود منطقه یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این 2.برای
 .cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

         	          	  

        	   	       	  	      	   
 

            	                	 	  
      	  

  	  	                      	   
           	    	            

  	

  	     	          	     	   

              	  	     

  	 	            	         	  

                    	   	   
  

           	              
	             	     

        	      	   	   	        
        	                 

    	      

      	         

                       	   
                	

                	          	  
                         	   	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 درست روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک معلم و پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام  میتوانند

سپس و کنید تکرار را "دادادا" ابتدا میگوید، "دادادا" کودکتان اگر مثالً، بسازید. صداها این با سادهای واژههای و کنید تقلید را کودکتان صداهای 

"داداش" بگویید

سمت به زدن غلت یا رفتن راه خزیدن، با که بخواهید کودکتان از و بگذارید بازی تشک روی یا زمین روی کودک از دورتر کمی را اسباببازیها 
کنید. تشویق مسیر این در را کودکتان برود. آنها

را دستتان کودکتان، از شدن دور هنگام مثالً، دهد. تکان "نه" گفتن حین را سرش یا "بای-بای"، کردن ادا حین را دستش که بیاموزید کودکتان به 
ابراز برای کودکان اشاره زبان از که بیاموزید او به میتوانید کند، استفاده واژهها از بتواند کودک که این از پیش "بای-بای". بگویید و بدهید تکان

بگیرد. کمک خواستههایش

خیر. یا میزند کنار را پارچه کودکتان آیا ببینید و بپوشانید پارچه با را سرتان میتوانید بپردازید. موشک دالی مانند بازیهایی به 

بازگردانید. خود جای به را آنها دوباره و بریزید بیرون ظرف از را بازی بلوکهای کودکتان، کردن سرگرم برای 

کنید. امتحان اسباببازیها بردن دادن پس و گرفتن با را بازی این دهید. انجام کودکتان با را تو، نوبت من، نوبت مانند بازیهایی 

آنها و کنید اشاره اشیا تصاویر به مجله، یا کتاب به کردن نگاه هنگام مثالً، باشد. تصاویر درباره گفتگو همان میتواند خواندن "بخوانید". کودکتان برای 
ببرید. نام  را

کودکان به همراه تلفن از استفاده یا تلویزیون تماشای کنید. محدود عزیزانتان با تصویری تماس به را غیره) و تبلت تلفن، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده 
میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن، صحبت با را تازه چیزهای کودک نمیشود. توصیه سال 2  زیر

با تنهایی خوردن غذا که بدهید اجازه کودکتان به کنید. کسب اط العات بدهید، کودکتان به میتوانید که بیخطری غذاهای و شدن خفه خطر درباره 
بیرون ببرید. لذت همراهی این از و بنشینید کودکتان کنار خوردن، غذا هنگام کند. تمرین را آب، کمی مقدار با فنجان، با مایعات نوشیدن و انگشت

است! همراه سرگرمی و درهمریختگی با یادگیری است. طبیعی غذا ریختن

است." نشستن "وقت بگویید "نایست"، گفتن بهجای مثالً، بخواهید. کودک از را خود مطلوب رفتارهای 

است ممکن نخست روزهای باشد. خردشده یا پوره روان، است ممکن غذا کند. عادت مختلف بافتهای و طعمها با غذاهایی به تا کنید کمک کودکتان به 
کند. امتحان را مختلف غذاهای تا بدهید فرصت بارها او به باشد. نداشته دوست را غذاها برخی  کودکتان

او باشد. همراه کودک گریه با رفتار این اگر حتی هستید؛ رفتن حال در که بداند کودکتان تا دهید انجام جذابی خداحافظی دزدکی، شدن دور بهجای 
کنید! اع الم کودک به را خود حضور اومد" "بابا گفتن با بازگشت، از پس باشد. داشته باید انتظاری چه و کند آرام را خود چگونه که میگیرد یاد بهتدریج

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

	           

 
       

   
     	

            	 	
	           	 	

   	
   

  	      	
  	   	        	 	

   
  	

       	
	      	 	       	

          	 	

         
	        	    

     	  
     	        	     

      	   	   
           	    	   

  	           	   	       	  
        	    	                 

          

             	    
                 	       	

        	  

 	     	       

 	       	               
                        

                   

 	  	  

 
  

   

 کودک ماهگی 12
 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 مراحل .دهدمی ارائه او رشد درباره مهمی هایسرنخ کودکتان، حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، شیوه است! مهم رشدی مراحل
 پزشک با و ببرید خود با را گزارش این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی ماهگی 12 در را فرزندتان رشدی
 .کنید گفتگو رود، می انتظار آینده در آنچه و است رسیده آن به کودکتان که رشدی مراحلمراحل آن درباره کودکتان

 :دهندمی نشان را زیر رفتارهای سن، این تا ًمعموال کودکان بیشتر

 جسمی/حرکتی رشد مراحل عاطفی/اجتماعی مراحل
oموشک دالی مانند شما، با کردن بازی oایستادن برای تالش 

oمنزل وسایل از گرفتن کمک با رفتن، راه 
oایدداشته نگه را آن شما کهحالیدر درپوش، بدون فنجان از مایعات نوشیدن  ارتباطی/زبانی رشد مراحل
oاشاره و شست انگشتان بین غذایی مواد مانند چیزهایی داشتن نگه

oبای"-"بای نشانه به دست دادن تکان 
o"آنها به دیگر خاص نامهای دادن یا والدین به گفتن "بابا" یا "مامان 
oکندمی توقف یا درنگ کمی آن، شنیدن از پس( "نه" مفهوم فهمیدن( 

 شناختی عطف نقاط
 )مساله حل تفکر، یادگیری،(
oفنجان درون بازیباباس بلوک ًمثال( ظرف درون اشیا گذاشتن( 
oپتو زیر بازیاسباب مانند کنید،می پنهان شما که چیزهایی یافتن برای جستجو 

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 

دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 

است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 

ندارد؟ دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ً قبال تانکودک آیا 

است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. کسی هر از بهتر را کودکتان  شما
درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی باعث یا است، داده دست از  را

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت رشد  غربالگری

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 
بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود منطقه یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این برای .2 

.cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای  	و

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

         	          	  

 	     	               	      
              	              

       

     	           	   	      
	   

   	        	         	      	  
   

      	               	     	   
                        	  

   

          	        	      
 	           	          

  

 	     	            	   	  	   
     	           

         	   	        	      
  	  

         	             
	             	       

     	         	           	   
    	   	  	    	         	

    	

                      	   
         	        	  

      	   	             	   

      	  	               

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به

کارهایی چه سنی هر در (75% (حداقل کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

درست روش به را ساده فعالیتهای و نکات این کنید. کمک او مغز رشد و یادگیری به میتوانید کودکتان، آموزگار اولین بهعنوان  شما،
بگذارید. میان در کودک معلم و پزشک با را کودکتان رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا پرسشها کنید.  امتحان

واژههای با را او کودکتان، از رفتارها این مشاهده از پس و بیاموزید او به را موردنظر رفتارهای بیاموزید. کودکتان به را مطلوب" "رفتارهای 
از پس و دهید آموزش او به را خانگی حیوان مالیم نوازش روش میکشد، را خانگی حیوان دم اگر مثالً، کنید. تشویق بوسیدن و کردن بغل یا  مثبت

بگیرید. آغوش در را او رفتار، این  دیدن

اینطوری "او بخوانید یا میشوید"، را دستش "مامان مثالً، بخوانید. آواز برایش یا کنید صحبت کودکتان با میدهید انجام که کارهایی درباره 
میشوید." را  دستهایش

بگویید "کامیون"، میگوید اگر یا کامیون"، "بله، بگویید "کا"، میگوید اگر کنید. کامل دارد، را آنها گفتن قصد کودکتان که را عباراتی یا واژهها 
آبی." بزرگ کامیون  "بله،

او کودک، کردن جابجا یا اسباببازی دادن با کنید سعی نیست، مطلوب شما نظر از شدن نزدیک این و میشود نزدیک چیزهایی به کودکتان اگر 
دادن یا زدن فریاد بدنی، تنبیه از کنید. ادا قاطعانه را "نه" واژه کنید. حفظ خطرناک رفتارهای برای را "نه" واژه کنید. دور نقطه آن از بهسرعت  را

کنید. خودداری طوالنی  توضیحات

دور دسترس از را شکستنی یا تیز اشیای مثالً، کنید. مناسبسازی کودک حرکت برای را خانه کنید. فراهم کودکتان یادگیری برای مناسبی مکان 
دستگاههای همه در را ،800-222-1222 مسمومیت، راهنمای خط شماره دارید. نگه قفلدار کمد در را شوینده مواد و شیمیایی مواد داروها، کنید.

کنید. ذخیره  تلفن

میخواهی؟ را "فنجان بگویید مثالً، میکنند. درخواست اشاره با را خود نظر مورد اشیای کودکان دهید. پاسخ واژهها با کودکتان اشارههای به 
کنید. تحسین را تالش این میکند، تالش "فنجان" گفتن برای کودک اگر شماست." فنجان این اینجاست.  فنجان

او به اشاره با دیگران که چیزهایی به میتواند کودک بدینترتیب کنید. اشاره حیوانات، یا اتوبوس، کامیون، مانند میبینید، که جالبی چیزهای به 
کند. توجه میدهند،  "نشان"

همراه تلفن از استفاده یا تلویزیون تماشای کنید. محدود عزیزانتان با تصویری تماس به را غیره) و تبلت تلفن، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده  
میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن، صحبت با را تازه چیزهای کودک نمیشود. توصیه سال 2 زیر کودکان  به

اونس 4 حداکثر روزانه میتوانید تمایل، صورت در ولی نیست، کودک به آبمیوه دادن به نیازی بدهید. ساده شیر یا مادر شیر آب، کودکتان به 
شیر یا ورزشی نوشیدنیهای لیموناد، میوهای، نوشیدنیهای مانند شیرین، نوشیدنیهای دیگر دادن از بدهید. کودک به طبیعی 100% آبمیوه

کنید. خودداری کودک به طعمدار،

ممکن نخست روزهای باشد. خردشده یا پوره روان، است ممکن غذا کند. عادت مختلف بافتهای و طعمها با غذاهایی به تا کنید کمک کودکتان به 
کند. امتحان را مختلف غذاهای تا بدهید فرصت بارها کودکتان به باشد. نداشته دوست را غذاها برخی کودکتان  است

کنید. استفاده پتو یا عروسک موردعالقه، اسباببازی از کودکتان، کردن آرام برای شود. آشنا جدید کننده مراقبت با تا بدهید فرصت کودکتان به 

کنید. تشویق صدا ایجاد به را کودکتان بگذارید. کودکتان اختیار در سنج، یا طبل مانند کوچک، موسیقی آالت یا تابه و قابلمه 

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

	          

 
   	            

      
     	 

 	    	
 	     	

          	

   
               	 	

      
         	

 	   	         	 	
  	       	  	   	   

	  
        	

   	
    

          	 	
         	

 	
  
    	

        	

         
	        	    

     	  
     	        	     

       	   	   
           	    	   

     	           	   	    	  
         	    	              

         

             	    
                  	       

        	

      	       

	         	              
                         

              

 
  

   

 	  	  

 کودک ماهگی 15
 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 .دهدمی دست به او رشد روند درباره مهمی هایسرنخ کودک حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، کیفیت است! مهم رشدی مراحل
 پزشک با و ببرید خود با را برگه این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی ماهگی 15 در را فرزندتان رشدی مراحل

 .کنید گفتگو داد، خواهد رخ آینده در ًاحتماال آنچه و کودک رشدی مراحل درباره فرزندتان

 :دهدمی نشان را زیر رفتارهای سن این در ًمعموال کودک

شناختی عطف نقاط  عاطفی/اجتماعی مراحل
 )مساله حل تفکر، یادگیری،(
oکتاب یا فنجان، تلفن، مانند اشیا، از درست استفاده برای تالش 

ظرف از بازیاسباب آوردن بیرون ً oمثال بازی، حین دیگر کودکان از تقلید 
 دیگر کودکان از رفتار این مشاهده با

oبازی بلوک مانند کوچک، شیء دو حداقل چیدن هم روی oشما به موردعالقه اشیای دادن نشان 
oشدن زدههیجان هنگام زدن کف 

 مراحل
 جسمی/حرکتی رشد

oدیگر بازیاسباب یا عروسک کردن بغل 
oشما بوسیدن یا گرفتن آغوش در کردن، بغل( شما به احساسات ابراز( 

oکمک بدون گام، چند برداشتن 
oکمک بدون خوردن، غذا برای انگشتان از استفاده 

 ارتباطی/زبانی رشد مراحل
oبه نندما "بابا"، یا "ماما" بر عالوه کلمه دو تا یک کردن ادا برای تالش" 

 داداش برای "دا" یا غذا برای به"
oآنها نام شنیدن از پس آشنا اشیای به کردن نگاه 

تاندست وقتی ، ً oمثال .شودمی داده واژه و اشاره با که دستورهایی اجرای 
 به بازیاسباب یک بده"، من به را بازی"اسباب گوییدمی و کنیدمی دراز را
 .دهدمی شما
oاشاره طریق از اشیا کردن درخواست یا خواستن کمک 

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 

دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 

است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
باشد؟ نداشته دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

دست از را خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. بهتر را کودکتان  شما
غربالگری درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی سبب یا است،  داده

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت  رشد

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 
و بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود سرزمین یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این 2.برای

 .cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

       	          	  

       	     	        	   
    	        	     

                         	     	   
                	  

                 	      	  
     	         

  	    	                  
                        

	       

      	      	               
              	          	      

       	   	           	  

                	       
         	               	

	     

    	                   	   
                	  	       	 	  	

             	     

 	     	               	      
            	              

       

          	             
	             	      

       	       	  	   	       	  

                     	     
     	 	

         	     

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

درست روش به را ساده فعالیتهای و نکات این کنید. کمک او مغز رشد و یادگیری به میتوانید کودکتان، آموزگار اولین بهعنوان  شما،
بگذارید. میان در کودک پزشک با را کودکتان رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا پرسشها کنید.  امتحان

کودک کنید. کامل و تکرار را کودک گفتههای هستند. ناقص کودک ابتدایی واژههای کنید. کمک کردن صحبت یادگیری زمینه در کودکتان به 
توپ ." درسته، "بله، بگویید میتوانید شما صورت، این در کند. ادا "توپ" بهجای را "تو" است  ممکن

صدایی کودک آیا که ببینید تا کنید صبر ثانیه چند کودک، به شیء آن دادن از پیش و کنید ذکر را شیء آن نام میکند، اشاره شیئی به کودکتان وقتی 
فنجان ." "بله! نمایید. تکرار را شیء نام و کنید تایید را او نکرد، ایجاد صدایی اگر خیر. یا میکند  ایجاد

خودش رفتن، بیرون برای را، کفشهایش که دهید اجازه او به بیابید. روزمره کارهای دادن انجام در کودکتان از گرفتن کمک برای روشهایی 
دهد. قرار کیسه در را جورابها یا بگذارد کیف درون را پارک خوراکی  بپوشد،

را دندانهایش بپوشانید، را پیژامهاش کنید. فراهم کودک خواب برای مناسبی و آرام محیط کنید. تدوین منظم برنامه کودک تغذیه و خواب برای 
ساعت بودن منظم دارند. نیاز چرت) (شامل خواب ساعت 14 تا 11 به روزانه ساله 2 تا 1 کودکان بخوانید. برایش کتاب 2 یا 1 و بزنید  مسواک

میکند! تامین بهتر را نیاز این  خواب

بگذارید سرتان روی را کاله میگذاری ." سرت روی را آن میکنی؟ کار چه کاله "با بپرسید: او از بدهید. نشان کودک به کاله، مانند مختلفی، اشیای 
دهید. انجام نیز فنجان یا کتاب مانند دیگری اشیای با را کار این خیر. یا میکند تقلید شما از آیا که ببینید و بدهید کودکتان به را آن سپس  و

خیر. یا دهد انجام را کارها برخی میکند تالش کودکتان آیا ببینید اتوبوس ." "چرخهای مانند بخوانید. اشاره با همراه را آهنگها 

از کودک، احساس درباره خود نظر دان نشان برای شاد). سرخورده، عصبانی، غمگین، (مثالً کنید بیان کودکتان احساس درباره را خود نظر 
بازی یک هم با بزنی. نباید ولی برویم، بیرون نمیتوانیم ما چون هستی دلخور "تو بگویید مثالً، بگیرید. کمک صدا لحن و صورت حاالت واژهها،

میکنیم ." امتحان خانه درون  را

کودک، سن افزایش با میکند. تشدید را آن کودک گرسنگی یا خستگی و است طبیعی سن این در رفتار این باشید. داشته را بهانهگیری انتظار 
بدون که، دهید اجازه او به اگر ندارد اشکالی ولی کنید پرت را کودک حواس میتوانید شما میدهد. رخ کمتر فراوانی با و کوتاهمدتتر بهانهگیری

بگیرید. سر از را کار سپس و بدهید شدن آرام فرصت او به بپردازد. بهانهگیری به کاری، دادن  انجام

واژههای با را او کودکتان، از رفتارها این مشاهده از پس و بیاموزید او به را موردنظر رفتارهای بیاموزید. کودکتان به را مطلوب" "رفتارهای 
از پس دهید. آموزش او به را خانگی حیوان مالیم نوازش روش میکشد، را خانگی حیوان دم اگر مثالً، کنید. تشویق بوسیدن و کردن بغل یا  مثبت

بگیرید. آغوش در را او رفتار، این  دیدن

به همراه تلفن از استفاده یا تلویزیون تماشای کنید. محدود عزیزانتان با تصویری تماس به را غیره) و تبلت تلفن، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده 
میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن، صحبت با را تازه چیزهای کودک نمیشود. توصیه سال 2 زیر  کودکان

کند. واژگون دست ضربه با را آنها کودکتان تا بچینید هم روی را بلوکها میتوانید شما کنید. بلوکها با بازی به تشویق را کودکتان 

با آشامیدن و خوردن روش گرفتن یاد کند. تمرین را قاشق با خوردن غذا و درپوش بدون لیوان با مایعات نوشیدن کودکتان تا دهید اجازه 
است! همراه جذابیت البته و درهمریختگی

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

        	              
                     	

                  

 
                 

 
          	

         	
         	

              	 	
 

   
            	

   	      	   	 	
     	   

   	
    

           	
	         	 	    	

  	
  

        	
 	 	

            	 	

    	
    	

         	

	 	 	 	
     

         
 	           

 

         
	        	    

     	  
     	        	     

       	   	   
           	    	   

     	           	   	    	  
         	    	              

         

             	    
                  	       

        	
      	       

 
  

   

	          

 	  	  

 *کودک ماهگی 18

 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 دست به او رشد روند درباره مهمی هایسرنخ کودک حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، کیفیت است! مهم رشدی مراحل
 خود با را برگه این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی ماهگی 18 در را فرزندتان رشدی مراحل .دهدمی
 .کنید گفتگو داد، خواهد رخ آینده در ًاحتماال آنچه و کودک رشدی مراحل درباره فرزندتان پزشک با و ببرید

 :دهدمی نشان را زیر رفتارهای سن این در ًمعموال کودک

 عطف طقان طفیعا/عیجتماالراحم
oسمیج/تیکحردرش که نای از دنش مطمئن رایب شما به ردنکهنگا یول ،شما از دنش دور 

 شیاایا راداف از فتنگر کمک دونب فتنر راهo هستید یکشدنز
oشما به نهاآ دادن ننشا رایبهالقوردعم اییاش به ردنک ارهاش oردنک خطیطخ 
oییدبشو را نهاآ شما که نای رایب ستهاد ردنک دراز oنشیدنو حین تیعاما یختنر هیگاو وش،درپ دونبنفنجا ازتیعامانشیدنو 
oنهاآ شما با راهمهبکتا از صفحه چند به ردنکهنگا 
oبلند یا ستینآدرتدس ردنک وارد باسلبانشیدپو رایبشما بایرهمکا oنگشتا با ییتنها وردنخ ذاغ 

 شققا از ادهفتاس رایب الشتo پا ردنک
oکمک دونب،لیصند یا پهناکا از فتنر یینپاو االب 

 یاطبارت/یانزبدرشلراحم
ت!اسدرشیلگرباغر بتنو االح oکلیدرشیلگرباغر عدمو،هگیما 18* "دادا" یا ا"ام"م بر الوهع واژه سه لداقح ردنک ادا رایب الشت

oیکامرآ ودککنمتخصصا یادمآک را یلگرباغر نای .تاس تیسموایلگرباغر و ،شما به ازیبابباس دادن نندما اره،اش دونبیاحلهمر-تک ایورهتدس رایاج
 نتاشکپز از ودککدرش یلگرباغر ارهدرب .تاس ردهک صیهتو انودکک همه رایب ."دهب من به را "آن ییدگومی که قتیو

 .کنید والس
 تیخشنا عطف طنقا

 )لهمسا حل ،تفکر ری،یادگی(
oزدن اروجًمثال زل،نم ایارهک دادن امجان در شما از ردنک تقلید 
oازیبابباس شینما دادن هل ًمثال اده،س روش به هایزبابسباا با ردنک ازیب 

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 
است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
باشد؟ نداشته دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

دست از را خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. بهتر را کودکتان  شما
غربالگری درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی سبب یا است،  داده

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت  رشد

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 
و بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود سرزمین یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این 2.برای

 .cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای
کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

       	          	  

        	           	   
         	    	

  	                	         
 

              	        	   
     

             	     

                     	     
     	 	

                 	       	  	  
    

  	       	                 
      

          	             
  	   	             	      

      	             

                     	      
                   	       

   

   	 	                     	   
               	          

  	                      
       	      	  	

   	      	         	          	   
      

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

درست روش به را ساده فعالیتهای و نکات این کنید. کمک او مغز رشد و یادگیری به میتوانید کودکتان، آموزگار اولین بهعنوان  شما،
بگذارید. میان در کودک پزشک با را کودکتان رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا پرسشها کنید.  امتحان

قشنگ چه "ببین مثالً، کنید. توجه بیشتر مطلوب") ("رفتارهای ببینید کودکتان از مایلید که رفتارهایی به و کنید استفاده مثبت واژههای از 
کنید. توجه کمتر نیست، شما مطلوب که رفتارهایی به میدهی ." حرکت را اسباببازی

را نوبتگیری فرآیند، این در کند. ارائه عروسکش به دادن غذا از نمایشی تا بدهید قاشق یک کودکتان به کنید. تشویق "تقلیدی" بازی به را کودک 
کنید.  تمرین

"او بگوید غمگین، کودک یک دیدن هنگام مثالً، کند. شناسایی را مثبت واکنش بروز روشهای و دیگران احساسات تا کنید کمک کودکتان به 
ببریم ." خرسی عروسک برایش بیا است.  غمگین

چیه؟" "اون بپرسید: مثالً کند. فکر اطرافش دنیای درباره تا کنید کمک کودک به ساده، پرسشهای کردن مطرح با 

با آشامیدن و خوردن روش گرفتن یاد کند. تمرین را قاشق با خوردن غذا و درپوش بدون لیوان با مایعات نوشیدن کودکتان تا دهید اجازه 
است! همراه جذابیت البته و درهمریختگی

آبی لباس که بپرسید او از پوشیدن، لباس هنگام مثالً، کند. انتخاب را گزینه دو از یکی کودکتان تا دهید اجازه کنید. مطرح برایش سادهای گزینههای 
قرمز. یا دارد دوست  را

تا میکند کمک کار این بنشینید. میز کنار کودکتان همراه خوراکی، و غذا خوردن هنگام مثالً، کنید. تدوین منظم برنامه کودک تغذیه و خواب برای 
شود. آشنا خانواده غذایی عادات با  کودک

به همراه تلفن از استفاده یا تلویزیون تماشای کنید. محدود عزیزانتان با تصویری تماس به را غیره) و تبلت تلفن، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده 
زمان کودکتان، حضور در میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن، صحبت با را تازه چیزهای کودک نمیشود. توصیه سال 2 زیر  کودکان

بدهید. نشان واکنش او کارهای و گفتهها به بتوانید تا کنید محدود را همراه تلفن و تلویزیون از  استفاده

2 زیر کودکان به توالت از استفاده آموزش خیر. یا است رسیده فرا توالت از استفاده آموزش زمان آیا که بپرسید کودکتان آموزگار و/یا پزشک از 
طوالنی نتیجه در و سرخوردگی و تنش ایجاد به منجر است ممکن روند این نباشد، آماده کودک اگر نیست. موفقیتآمیز موارد بیشتر در سال 3  تا

شود. آموزش فرآیند  شدن

روش از میتوانید میشود. کاسته آن تناوب و مدت از زمان گذشت با و است طبیعی سن این در وضعیت این باشید. داشته را بهانهگیری انتظار 
بگیرید. سر از را کار سپس و بدهید شدن آرام فرصت او به بگیرید. نادیده را بهانهگیری است بهتر ولی کنید استفاده کودک حواس کردن  پرت

کودک بدینترتیب، بیاورید. پایین کودک چشم سطح تا امکان، صورت در را، خود صورت و بگیرید قرار او روبروی کودک، با گفتگو هنگام 
"ببیند". شما صورت و چشمها طریق از واژهها، بر عالوه را، شما گفتههای میتواند

"این بگویید میکنید، اشاره خودتان بینی و کودکتان بینی به که حالی در مثالً دهید. آموزش کودکتان به آنها به کردن اشاره با را بدن اندامهای نام 
هست". من بینی این هست، تو  بینی

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

  	         	              
                    

                 

	           	 	
    	        	 	

	    	

 	
  

   	
 	

           	 	
   	

	 	 	 	
            
          

  	     

         
	        	    

     	  
     	        	     

       	   	   
           	    	   

     	           	   	    	  
         	    	              

         

             	    

                  	       
        	

      	       

 
  

   

 
                

     
           	

   
   	           	 	

         	
              	 	

	
              	 	

        

   	
   

              	 	
      

	          

 	  	  

 *کودک سالگی 2

 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 رشدی مراحل .دهدمی دست به او رشد روند درباره مهمی هایسرنخ کودک حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، کیفیت است! مهم رشدی مراحل
 ببرید خود با را برگه این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی سالگی 2 در را فرزندتان

 .کنید گفتگو داد، خواهد رخ آینده در ًاحتماال آنچه و کودک رشدی مراحل درباره فرزندتان پزشک با و

 :دهدمی نشان را زیر رفتارهای سن این در ًمعموال کودک

 عاطفی/اجتماعی مراحل
oدر شدن ناراحت یا کردن درنگ ًمثال دیگران، اندوه یا درد حاالت به توجه 

 دیگران گریه با شدن روبرو صورت
oدیدج شرایط به شما واکنش بیارزیا برای شما صورت به کردن نگاه 

 ارتباطی/زبانی رشد مراحل
oخرس " پرسیدمی او از ًمثال که هنگامی کتاب، تصاویر به کردن اشاره 

 کجاست؟"
oبیشتر "شیر ًمثال هم، کنار در واژه دو حداقل گفتن". 
oدرخواست او از را کار این وقتی بدن، اندام دو حداقل به کردن اشاره 

 کنیدمی
oدست، با دادن نشان و دست دادن تکان ًصرفا از بیشتر حرکاتی از استفاده 

 تایید برای سر دادن تکان یا کردن بوس ًمثال

 شناختی عطف نقاط
 )مساله حل تفکر، یادگیری،(
oنگه ً،مثال دیگر؛ دست از همزمان دهاستفا و دست یک در شیئی داشتن نگه 

 آن درپوش برداشتن و ظرف یک داشتن

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 

oبازیسبابا فشاری دکمه یا پیچی دکمه سوییچ، از استفاده برای تالش 
oغذای گذاشتن ًمثال بازی،اسباب یک از بیش با همزمان کردن بازی 

 بازیاسباب بشقاب روی بازیاسباب

 مراحل
 جسمی/حرکتی رشد
oتوپ به زدن لگد 
oدویدن 
oکمک بدون یا با پله چندین روی )از رفتن باال نه و( رفتن راه 
oقاشق با خوردن غذا 

است! رشد غربالگری نوبت حاال  را غربالگری این .بگیرد قرار اوتیسم غربالگری تحت باید کودک سالگی، 2 در*
 درباره .است کرده توصیه کودکان همه برای آمریکا کودک متخصصان آکادمی

 .کنید سوال تانپزشک از کودک رشد غربالگری

است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
باشد؟ نداشته دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

دست از را خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. بهتر را کودکتان  شما
غربالگری درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی سبب یا است،  داده

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت  رشد

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

و بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود سرزمین یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این 2.برای
 .cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

       	          	  

    	  	      	         	    	   
	   

            	          	  	   
 	         	     	   

                        	   
  	     

              	   

  	 	         	           	     
	      

	   	              	      	   

                    	       
                    	  

  	    	                  
                       

	       

                     	      
  	                  	       

  

    	   	 	              	    	   
   

       	     	    	   	       
            	  

                	          	   
 	                 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 درست روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

بگویید بیش"، "اوز میگوید کودکتان اگر مثالً کند. ادا واضح بهصورت را آنها نتواند کودک اگر حتی بیاموزید، کودکتان به را واژهها صدای 

میخواهی ." بیشتر  "موز

روش آموزش با نیستند. مشکالت کردن حل و بیان به قادر ولی میکنند بازی یکدیگر کنار سن این در کودکان کنید. دقت کودکتان بازیهای به 
بیاموزید. کودکتان به را اختالف حل روش لزوم)، صورت (در واژهها از استفاده و نوبتگیری نظر،  تبادل

بچیند. میز روی را سفره دستمال یا پالستیکی لیوان مانند وسایلی مثالً کند؛ کمک غذا میز کردن آماده برای شما به که بدهید فرصت کودکتان به 
کنید. تشکر کودکتان از کمک این  بابت

کند. پرتاب یا بغلتاند را آن یا بزند ضربه آن به تا بدهید توپ کودکتان به 

با اسباببازیها برخی که بدهید نشان او به مثالً، بیاموزید. کودکتان به را مشکالت حل روش و وسایل کار روش اسباببازی، کردن فراهم با 
میدهند. انجام مشخصی کار دکمه  فشردن

میشود. آشنا نقشآفرینی با او کار این با کند. بازی پیراهن، و کاله کفش، مانند بزرگساالن، لباسهای با که دهید اجازه کودکتان به 

روز هر معموالً اطفال موردعالقه غذای نوع یا مقدار بخورد. غذا زیاد، یا کم است، مایل هرچقدر که دهید اجازه کودکتان به غذایی، وعده هر در 
بگیرد. تصمیم غذا میزان یا نخوردن یا خوردن درباره که دارد وظیفه کودک و است سالم غذای کردن فراهم شما وظیفه میکند.  فرق

را دندانهایش بپوشانید، را پیژامهاش کنید. فراهم کودک خواب برای مناسبی و آرام محیط کنید. تدوین منظم برنامه کودک تغذیه و خواب برای 
ساعت بودن منظم دارند. نیاز چرت) (شامل خواب ساعت 14 تا 11 به روزانه سن این در کودکان بخوانید. برایش کتاب 2 یا 1 و بزنید  مسواک

میکند. تامین بهتر را نیاز این  خواب

2 زیر کودکان به توالت از استفاده آموزش خیر. یا است رسیده فرا توالت از استفاده آموزش زمان آیا که بپرسید کودکتان آموزگار و/یا پزشک از 
شدن زمانبر نتیجه در و سرخوردگی و تنش ایجاد به منجر است ممکن زمینه این در زودهنگام اقدام نیست. موفقیتآمیز موارد بیشتر در سال 3  تا

شود. آموزش  فرآیند

مخصوص، سبد در لباسها یا اسباببازیها گذاشتن مانند ساده، کارهای در که دهید اجازه او به کنید. تایید مثبت واژههای با را کودکتان همکاری 
کند. کمک شما  به

بگویید بکشید. عقب به تاب روی را کودکتان مثالً، بپردازید. حرکت" خود، بهجای "آماده، مانند بازیهایی به کودکتان با منزل، از بیرون در 
بدهید. هل را تاب و "حرکت" بگویید و کنید صبر سپس خود..."، بهجای  "آماده،

این با که دهید اجازه و کنید آماده کاغذ و انگشتی رنگ یا شمعی مداد کودکتان برای بسازد. هنری آثار شما همراه که بدهید اجازه کودکتان به 
باشد. کودکتان دیدرس در تا بچسبانید یخچال یا دیوار روی را کاغذ کند. ایجاد رنگی نقاط کاغذ روی  وسایل

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

 	         	              
                          

            

	          

         
	        	    

     	  
     	        	     

       	   	   
           	    	   

     	           	   	    	  
         	    	              

         

             	    

                  	       
        	

      	       

 
  

   

 
            

         	   	
          	   	 	

    	    	 	  	

   
    	

	            	 	
  	   	          	 	

      	  	

   	
    

             	 	
    

           	  	 	
  

       	   	   	 	
            	 	

   	     

    
             	 	

 
       	    	 	

     	
	        	   	

	 	 	 	
            

           
  	     

 	  	  

 *کودک ماهگی 30

 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 مراحل .دهدمی دست به او رشد روند درباره مهمی هایسرنخ کودک حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، کیفیت است! مهم رشدی مراحل
 درباره فرزندتان پزشک با و ببرید خود با را برگه این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی ماهگی 30 در را فرزندتان رشدی
 .کنید گفتگو داد، خواهد رخ آینده در ًاحتماال آنچه و کودک رشدی مراحل

 :دهدمی نشان را زیر رفتارهای سن این در ًمعموال کودک
oدست برای کوچک چهارپایه روی ایستادن مانند مساله، حل ساده هایمهارت ابراز  عاطفی/اجتماعی مراحل

چیزی به زدن
oآنها با کردن بازی اهیگ و دیگر ودکانک کنار کردن بازی 

oندبب را در و بگذار زمین را بازیاب"اسب مانند ای،مرحله-دو دستورهای اجرای". 
oببین!" "منو مانند عباراتی گفتن با شما به خود هایتوانایی دادن نشان 

oمدادشمعی به کردن اشاره ًمثال گ،رن یک حداقل شناسایی توانایی دادن نشان
oاست؟" کدام "قرمز پرسیدمی او از وقتی قرمز، به کردن کمک ً،مثال شما؛ درخواست به بنا ساده، هایروال از پیروی  ."است کردن مرتب "وقت گوییدمی شما وقتی هابازیاسباب آوریجمع

جسمی/حرکتی رشد عطف نقاط  ارتباطی/زبانی رشد مراحل
oکردن باز یا در دستگیره چرخاندن ًمثال اشیا، پیچاندن برای دست از استفاده

oپیچی درپوش واژه 50 حدود کردن ادا
oدود"می "هاپو مانند عملی، واژه یک با واژه، دو حداقل کردن ادا 

oدکمه بدون ژاکت یا گشاد شلوار مانند ها،لباس برخی تنهایی درآوردن
oاین پرسیدمی و کنیدمی اشاره آنها به که وقتی کتاب، اشیای بردن نام" 

oپا دو هر با باال پریدن  چیه؟"
oخوانیدمی کتاب برایش که هنگامی اب،کت صفحات یکییک زدن ورق

oما" یا من" "مال "من"، مانند هاییواژه گفتن" 

است! رشد غربالگری نوبت حاال  غربالگری این .بگیرد قرار کلی رشد غربالگری تحت باید کودک ماهگی، 30 در* شناختی عطف نقاط
درباره .است کرده توصیه کودکان همه برای آمریکا کودک متخصصان آکادمی را  )مساله حل تفکر، یادگیری،(

 .کنید سوال تانپزشک از کودک رشد غربالگری
oهاند به بلوک یک کردن نزدیک ًمثال کردن، وانمود برای اشیا از استفاده 

 دادن غذا نشانه به عروسک

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 
است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
باشد؟ نداشته دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

دست از را خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. بهتر را کودکتان  شما
غربالگری درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی سبب یا است،  داده

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت  رشد

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

و بیشتر اطالعات بگیرید. تماس خود سرزمین یا ایالت زودهنگام مداخله برنامه با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این 2.برای
 .cdc.gov/FindEI :است شده ارائه نشانی این در مرتبط تلفن شمارههای

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
     	            	  	    	  

       	          	   

                           
   	

  	              	      	   
    	       

        	            	       	  

    	  	   	  	   	   	   	   

   	     	                	   
    

    	                     	   
                 	     	     	  

   	  	     	              	   
	             

                        
    

   	                     
	                    

               

                    	    	   

  	             	    	      

                    	       
           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان درست

به مختلف وسایل از و کنید امتحان را تازه چیزهای کند، دنبال را خود عالیق کودک که بدهید اجازه یعنی کنید. فراهم آزاد" "بازی برای را زمینه 
کند. استفاده جدید روشهای

مطلوب")  ("رفتارهای ببینید کودکتان از مایلید که رفتارهایی به نیستید، آنها دیدن به مایل که چیزهایی بهجای و، کنید استفاده مثبت واژههای از 
دادی." جردن به را اسباببازی که "خوشحالم بگویید مثالً، کنید. توجه  بیشتر

محدود مورد سه یا دو به را گزینهها بدهید. عمل آزادی لباس یا خوراکی انتخاب در او به کنید. فراهم کودکتان برای ساده و سالم غذایی گزینههای 
کنید.

کنید. مطرح "کجا؟" و "چهچیزی؟" "چهکسی؟" مانند پرسشهایی بپرسید. داستانها و کتابها درباره سادهای چیزهای کودکتان از 

بازی شیوه "واژهها"، از استفاده و نوبتگیری دیدگاه، تبادل روش آموزش با بیاموزد. را دیگر کودکان با بازی روش تا کنید کمک کودکتان به 
بیاموزید. او به را  گروهی

خط اگر بکشد. شکل پیادهرو روی گچ با یا بدهد شکل سینی درون خامه به کند، "نقاشی" کاغذ روی مدادشمعی با که بدهید اجازه کودکتان به 
بدهید. نشان او به را دایره رسم روش خط، کشیدن زمینه در مهارت کسب از پس خیر. یا میکند تقلید شما از کودکتان آیا که ببینید میکشید،  مستقیم

بازی شوید. آشنا پیشدبستانی برنامههای و محلی بازی گروههای با کند. بازی دیگر کودکان با کتابخانه، یا پارک در که، بدهید اجازه کودکتان به 
میکند. فراهم را دوستی و معاشرت ارزش با آشنایی زمینه دیگران با  کردن

(تلویزیون، نمایشگر از غذا هنگام و ببرید لذت یکدیگر همصحبتی از بدهید. مشابه غذای همه به کنید. میل هم کنار را خانوادگی غذای ممکن، حد تا 
کنید. دوری و...) همراه تلفن  تبلت،

حضور در میتواند کودک مدت، این در کنید. محدود روز در ساعت 1 حداکثر به را و...) همراه تلفن تبلت، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده زمان 
میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن، صحبت با را تازه چیزهای کودک بپردازد. کودک برنامه تماشای به بزرگسال فرد  یک

کنید. استفاده درون/بیرون و روشن/خاموش سریع/آرام، بزرگ/کوچک، مانند صفاتی از کودک، به دادن توضیح برای 

کنید. ذکر را آن نام خود، جای در قطعه هر دادن قرار هنگام کنید. کمک حیوانات یا رنگها اشکال، به مربوط پازلهای تکمیل در کودکتان به 

بدود. امن مکانهای در و برود باال وسایل از تا ببرید پارک به را کودکتان مثالً، کنید. بازی کودکتان با باز فضای در 

کودک و است سالم غذای کردن فراهم شما وظیفه بخورد. غذا زیاد، یا کم است، مایل هرچقدر که دهید اجازه کودکتان به غذایی، وعده هر در 
بگیرد. تصمیم غذا میزان یا نخوردن یا خوردن درباره که دارد  وظیفه

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

 کارهایی چه سنی هر در %75) حداقل( کودکان بیشتر که دهدمی نشان رشدی مراحل .نیست معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست این
 .اندکرده انتخاب کارشناسی اجماع و موجود هایداده اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان .دهند انجام توانندمی

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

  	         	              
                          

           

	          

 
                  

 
           	

   
        	 	

     	  	  	   	 	
 

            	 	
   

       	
        	    	 	

	

   	
    

	          	
	             	 	

   
   	      	

     	    	 	
  	

     	           	   	    	  
         	    	              

         

             	    

                 	       
      	       

         
	        	    

     	  
     	        	     

       	   	   
           	    	   

 
  

   

 	  	  

 کودک سالگی 3
 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 رشدی مراحل .دهدمی دست به او رشد روند درباره مهمی هایسرنخ کودک حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، کیفیت است! مهم رشدی مراحل
 مراحل درباره فرزندتان پزشک با و ببرید خود با را برگه این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی سالگی 3 در را فرزندتان
 .کنید گفتگو داد، خواهد رخ آینده در ًاحتماال آنچه و کودک رشدی

 :دهدمی نشان را زیر رفتارهای سن این در ًمعموال کودک

 شناختی عطف نقاط عاطفی/اجتماعی مراحل
oمساله حل تفکر، یادگیری،( شما خروج از پس ًمثال او، از شدن جدا از پس دقیقه 10 ظرف شدن آرام(

 دهیدمی آموزش او به را کار روش وقتی دایره، کشیدنo مهدکودک از
oبازی برای آنها به شدن قملح و دیگر کودکان به کردن توجه oدهیدمی هشدار او به وقتی اجاق، مانند اشیایی به زدن دست از پرهیز 

 جسمی/حرکتی رشد مراحل ارتباطی/زبانی رشد مراحل
oعقب-و-جلو تبادل نوبت دو حداقل با ماش با گفتگو oماکارونی یا بزرگ هایمهره مانند هم، کنار اشیا چیدن 
oمانند "چرا"، یا "کجا" چیزی"،"چه کسی"،"چه هایپرسش کردن مطرح oگشاد ژاکت یا شلوار مانند ها،لباس برخی تنهایی پوشیدن 

 چنگال از استفادهo کجاست؟" بابا/"مامان
oیدن"،"دو ًمثال شما؛ درخواست به بنا کتاب، یا تصاویر اتفاقات کردن بیان 

 کردن" "بازی یا "خوردن"
oشما درخواست به بنا خودش، نام کردن ادا 
oهمیدهف اوقات بیشتر در کودک منظور که صورتیبه دیگران، با گفتگو 

 شودمی

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 
است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
باشد؟ نداشته دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

دست از را خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. بهتر را کودکتان  شما
غربالگری درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی سبب یا است،  داده

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت  رشد

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

کنید. رایگان ارزیابی درخواست و بگیرید تماس خود محل عمومی دبستان با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این برای .2 

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



                         	  
              

 	     	          	     	    
                	        

                  	        
        	                  

      	        	          	   
 

       	            	   	      
	   

   	     	                  
	          	   	   	        	

             	         	    

          	      	   

   	                     
                      

	        

 	            	     

  	         	   	   	          

	          	  	         	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
     	            	  	    	  

       	          	   

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان درست

راهکار، یافتن در او به بفهمانید. کودک به سوال کردن مطرح با را مشکل کند. حل شما کمک به را خود مشکالت که کنید تشویق را کودکتان 
کنید. کمک دیگر راهکارهای کردن امتحان لزوم، صورت در و، آنها، از یکی کردن  امتحان

تنشزا احساسات مدیریت در کودکتان به بیاموزید. او به را احساسات توصیف برای مناسب واژههای و کنید گفتگو کودکتان احساسات درباره 
کنید. پیشنهاد او به ناراحتی رفع برای را امن و آرام مکان در حضور یا موردعالقه اسباببازی گرفتن آغوش در عمیق، تنفس مثالً کنید.  کمک

صورت در کند. لمس مالیمت با را دیگران بازی هنگام که کنید مشخص مثالً کنید. وضع باشد، اجرا قابل کودکتان برای که واضحی و ساده قوانین 
تبریک او به و کنید تشویق را کودکتان قانون، شدن رعایت صورت در بعداً، است. چگونه درست رفتار که بدهید نشان او به قانون، شدن  نقض

بگویید.

جزییات پاسخ، دریافت از پس میافتد؟" اتفاقی چه بعداً نظرت "به و/یا میافتد؟" اتفاقی چه تصویر "در بپرسید او از بخوانید. کتاب کودکتان با 
بخواهید.  بیشتری

و اعداد سن این در کودکان بشمارید. میکنید، استفاده آنها از روز هر که را چیزهایی دیگر و پلهها بدن، اندامهای بپردازید. شمارش بازی به 
میآموزند. را  شمارش

بیاموزد. را زبان مهارتهای که کنید کمک کودکتان به است، بلندتر کودک مورداستفاده جمالت به نسبت که جمالتی طریق از کودک با گفتگو با 
میخوام". موز "من بگویید و کنید اضافه بیشتری "بزرگ" واژههای شما میخوام"، "اوز میگوید وقتی مثالً کنید؛ تکرار را او گفتههای

بسپارید. او به را غذا زدن هم یا سبزی و میوه شستن مانند سادهای وظایف کند. کمک شما به غذا تهیه در کودکتان دهید اجازه 

دربیاور." را لباست و کفش و اتاقت به "برو مثالً بدهید. مرحلهای 3 یا 2 دستورهای کودکتان به 

حضور در میتواند کودک مدت، این در کنید. محدود روز در ساعت 1 حداکثر به را و...) همراه تلفن تبلت، (تلویزیون، نمایشگر از استفاده زمان 
با را تازه چیزهای کودک بپرهیزید. کودک خواب اتاق در همراه تلفن یا تلویزیون گذاشتن از بپردازد. کودک برنامه تماشای به بزرگسال فرد  یک

میآموزد. دیگران با تعامل و بازی کردن،  صحبت

بیاموزید. کودکتان به کوچولو" ستاره چشمک "چشمک، یا عنکبوت" بیتسی "ایتسی مانند سادهای آوازهای و آهنگها 

تمرین کودکتان با را شکل و خط کشیدن و رنگآمیزی کنید. تهیه کودکتان برای رنگآمیزی کتاب و مدادشمعی کاغذ، شامل فعالیت" "جعبه یک 
کنید.

میآموزد. را دیگران با معاشرت روش و دوستی ارزش کودکتان بدینترتیب کنید. دیگر کودکان با بازی به تشویق را کودکتان 

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 

کنید. اقدام بهموقع بشناسید. را نشانهها

www.cdc.gov/ActEarly


  

  	         	              
                          

           

	          

 
    	     

             
    	    

       	         
 

   	           
     

           

   
       

   	  	  	     
            

   	        	   	   
	    

   	
    

      
 	      

         

 	
  

      
            

	     
              

     	           	   	    	  
         	    	              

         

             	    

                 	       
      	       

         
	        	    

     	  
     	        	     

       	   	   
           	    	   

 
  

   

 	  	  

 کودک سالگی 4
 امروز تاریخ کودک سن کودک نام

 رشدی مراحل .دهدمی دست به او رشد روند درباره مهمی هایسرنخ کودک حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، کیفیت است! مهم رشدی مراحل
 مراحل درباره فرزندتان پزشک با و ببرید خود با را برگه این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی سالگی 4 در را فرزندتان
 .کنید گفتگو داد، خواهد رخ آینده در ًاحتماال آنچه و کودک رشدی

 :دهدمی نشان را زیر رفتارهای سن این در ًمعموال کودک

 شناختی عطف نقاط عاطفی/اجتماعی مراحل
oمساله حل تفکر، یادگیری،( بازی حین )سگ ابرقهرمان، آموزگار،( دیگر هایشخصیت از تقلید( 
oحضور کودک اطراف در کسی اگر دیگران، با بازی کردن درخواست oوسایل از برخی رنگ بردن نام 

 معروف ایهداستان بعدی رویدادهای کردن بیانo کنم؟" بازی الکس با توانم"می ًمثال باشد؛ نداشته
oدر دوست کردن بغل با ًمثال دیده،آسیب یا ناراحت افراد به دادن آرامش oبدن از عضو سه حداقل با انسانی تصویر کشیدن 

 گریه حال
oمراحل بازی زمین مرتفع هایقسمت از پریدن از خودداری ًمثال خطر، از پرهیز
oکردن" "کمک برای عالقه ابراز 
oجسمی/حرکتی رشد )بازی زمین کتابخانه، عبادت، مکان( مکان اساس بر رفتار دادن تغییر 

oاوقات بیشتر در بزرگ توپ گرفتن 
 بزرگسال فرد نظارت با خودش، برای آب ریختن یا کشیدن غذاo ارتباطی/زبانی رشد مراحل

oهادکمه برخی کردن باز oواژه چهار حداقل با جمالتی کردن ادا 
oکردن مشت با نه و( شست و انگشتان بین مداد یا مدادشمعی داشتن نگه( oمهدکودک اشعار یا هاداستان ها،آهنگ هایواژه برخی کردن ادا 

oکردم بازی "فوتبال ًمثال روز، اتفاقات از یکی حداقل درباره گفتگو". 
oبا یا پوشند؟"می چه برای را "کت انندم ساده هایپرسش به گوییپاسخ" 

 کنند؟"می کار چه مدادشمعی

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 
دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 
است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 
باشد؟ نداشته دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ًقبال تانکودک آیا 
است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

دست از را خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. بهتر را کودکتان  شما
غربالگری درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی سبب یا است،  داده

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت  رشد

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

کنید. رایگان ارزیابی درخواست و بگیرید تماس خود محل عمومی دبستان با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این برای .2 

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 درنگنکنید.
زودهنگام  اقدام

بود! خواهد موثر  بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
      	            	  	    	  

       	          	  

 	     	               	      	  
  

       	           	   

    	             	       	   

            	      	       	   
          	      	       	   

              	        	   
      

          	           	   
             	

                	      
         	           	     

  

   	  	     	              	   
	             

                  	        
	      

                         
                     

	          

              	         	 	  	   
         	          

       	    	   	      	   	   	   
            	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

درست روش به را ساده فعالیتهای و نکات این کنید. کمک او مغز رشد و یادگیری به میتوانید کودکتان، آموزگار اولین بهعنوان  شما،
بگذارید. میان در کودک پزشک با را کودکتان رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا پرسشها کنید.  امتحان

نقشآفرینی یا داستان از میتوانید راحتی، حس ایجاد برای مثالً، کنید. آماده جدید افراد با شدن آشنا و جدید مکانهای در حضور برای را کودکتان 
کنید. استفاده تقلید) (بازی

شد. خواهد چه بعداً نظرش به و میافتد اتفاقی چه داستان در که بپرسید او از بخوانید. کتاب کودکتان با 

بپرسید. او از را میبیند، روز طول در که چیزهایی اندازه و شکل رنگ، مثالً، کنید. کمک اندازهها و اشکال رنگها، یادگیری برای کودکتان به 

ممکن او بیاموزید. او به را کار روش ولی کند استفاده خودش" "واژههای از مشکالت حل و خواستهها کردن بیان برای که بخواهید کودکتان از 
کند. خودداری دیگران از وسایل گرفتن از و بگیرم؟" نوبت "میتوانم بگوید تا کنید کمک کودکتان به مثالً، نباشد. آشنا نیاز مورد واژههای با  است

"او بگوید غمگین، کودک یک دیدن هنگام مثالً، کند. شناسایی را مثبت واکنش ابراز روشهای و دیگران احساسات تا کنید کمک کودکتان به 
ببریم ." خرسی عروسک برایش بیا است.  غمگین

آن که کردی خوبی "کار بگویید مثالً، کنید. توجه مطلوب") ("رفتارهای ببینید کودکتان از مایلید که رفتارهایی به و کنید استفاده مثبت واژههای از 
کنید. توجه کمتر نیست، شما مطلوب که رفتارهایی به دادی!" دیگران به را اسباببازی

در کند. خودداری نامطلوب") ("رفتارهای است ناخوشایند شما برای که کارهایی دادن انجام از باید چرا که بگویید کودکتان به ساده زبان به 
پخش موسیقی یا کنیم، بازی و بیرون برویم میخواهی بپری. رختخواب روی "نباید مثالً، کنید. پیشنهاد او به دهد انجام میتواند که را کاری  عوض،

برقصیم؟" و  کنیم

بازی شوید. آشنا پیشدبستانی برنامههای و محلی بازی گروههای با کند. بازی دیگر کودکان با کتابخانه، یا پارک در که، بدهید اجازه کودکتان به 
میکند. فراهم را دوستی و معاشرت ارزش با آشنایی زمینه دیگران با  کردن

و کامل، غالت و میوه،سبزیجات مانند سالم، غذاهای مصرف از شما که بدهید نشان او به کنید. میل کودکتان همراه را غذا امکان، صورت در 
میبرید. لذت آب یا شیر  نوشیدن

از همراه، تلفن (تلویزیون، نمایشگر از استفاده از کودک، خواب زمان به مانده ساعت 2 تا کنید. 1 فراهم کودک خواب برای مناسبی و آرام محیط 
دارند. نیاز چرت) (شامل خواب ساعت 13 تا 10 به روزانه سن این در کودکان بپرهیزید. کودک خواب اتاق در همراه تلفن یا تلویزیون  گذاشتن

میکند! تامین بهتر را نیاز این خواب ساعت بودن  منظم

بلوک یا آشپزی، بازی برای تابه و قابلمه عروسک، لباس مانند کنید؛ تهیه میکند، تقویت را تخیل قدرت که وسایلی یا اسباببازیها کودکتان برای 
کنید. میل است، کرده تهیه که را غذایی نمایشی، بهصورت مثالً، و شوید ملحق او به تقلید بازی در بازی.

در را پاسخ که کنید کمک کودکتان به یا "نمیدانم" بگویید نمیدانید، را پاسخ اگر بگذارید. وقت کودکتان "چرا"ی پرسشهای به پاسخگویی برای 
کند. پیدا دیگر بزرگساالن از کردن سوال طریق از یا اینترنت یا کتابها

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای
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 کودک سالگی 5

 .دهدمی دست به او رشد روند درباره مهمی هایسرنخ کودک حرکات و رفتار کردن، صحبت یادگیری، بازی، کیفیت است! مهم رشدی مراحل
 پزشک با و ببرید خود با را برگه این کودک، سالمت معاینه برای مراجعه نوبت هر در .کنید بررسی سالگی 5 در را فرزندتان رشدی مراحل

 .کنید گفتگو داد، خواهد رخ آینده در ًاحتماال آنچه و کودک رشدی مراحل درباره فرزندتان

 :دهدمی نشان را زیر رفتارهای سن این در ًمعموال کودک

 شناختی عطف نقاط عاطفی/اجتماعی مراحل
oمساله حل تفکر، یادگیری،( دیگر کودکان با بازی هنگام گیریوبتن یا قوانین رعایت( 
oشما حضور در آفرینینقش یا رقصیدن خواندن، آواز o10 تا شمردن 
oپاک یا هاجوراب کردن جفت مانند منزل، در ساده کارهای دادن انجام oکنیدمی اشاره آنها به وقتی ،5 تا 1 داداع برخی کردن ادا 

 یا "صبح" "فردا"، "دیروز"، مانند زمان، به مربوط هایواژه از استفادهo غذا خوردن از پس میز کردن
 "شب"

 دتم در ً،مثال .دقیقه 10 تا 5 مدتبه هافعالیت جریان در توجه حفظo ارتباطی/زبانی رشد مراحل
نمایشگر از استفاده زمان( کاردستی یا هنری آثر ساخت یا گوییداستان oمثال .رویداد دو حداقل با است، ساخته یا شنیده که داستانی کردن تعریف،ً 
)شودنمی محاسبه  داد نجات را آن نشانآتش و بود کرده گیر درخت باالی گربه

oخودش نام حروف برخی نوشتن oکتاب خواندن از پس داستان، یا کتاب درباره ساده هایپرسش به گوییپاسخ 
oکنیدمی اشاره روفح آن به وقتی حروف، صدای ایجاد  کودک برای داستان کردن تعریف یا

oجلو-و-عقب تبادل سه از بیش با مکالمه دادن ادامه 
oمراحل )مار-کار گوش،-موش( آنها فهمیدن یا ساده هایقافیه از استفاده 

 جسمی/حرکتی رشد
oهادکمه برخی بستن 
oپا یک روی کردن لیلی 

 ...بگذارید میان در پزشک با باید که مهمی نکات دیگر
دهید؟می انجام هم با را کارهایی چه تانکودک و شما 

دارد؟ عالقه کارهایی چه به تانکودک 

است؟ شده شما نگرانی سبب تانکودک از رفتارها برخی نشدن دیده یا تانکودک کارهای برخی آیا 

باشد؟ نداشته دیگر اکنون که است داشته هاییمهارت ً قبال تانکودک آیا 

است؟ آمده دنیا به موعد از زودتر که این یا دارد، ایویژه مراقبتی نیازهای تانکودک آیا 

دست از را خود مهارتهای برخی است، نرسیده رشدی مراحل از یکی حداقل به کودکتان اگر نکنید. درنگ میشناسید. بهتر را کودکتان  شما
غربالگری درباره و بگذارید میان در را خود نگرانیهای کنید، صحبت کودکتان پزشک با کنید. اقدام زودتر هرچه است، شده شما نگرانی سبب یا است،  داده

پزشک: یا شما نگرانی نشدن برطرف صورت در بگیرید. مشورت  رشد

و شود؛ فراهم کودک وضعیت ارزیابی امکان تا شوید متخصص پزشک به معرفینامه صدور خواستار .1 

کنید. رایگان ارزیابی درخواست و بگیرید تماس خود محل عمومی دبستان با است، کمکی خدمات دریافت واجدشرایط کودکتان آیا بدانید که این برای .2 

کنید. مراجعه cdc.gov/Concerned به کودک، به کمکرسانی روش درباره بیشتر اطالعات کسب  برای

 .کنیدن درنگ
 زودهنگام اقدام
 بود! خواهد موثر بسیار



  	   	

         	                 
	       	           	

			 			 	

       	  
     	            	  	    	  

       	          	   

    	             	  	      	  
          	    	    	   	   	

               

                	         	   
    	   

      	         	 	   

 	               	   	       
          	  

         	         	    	     
                      	   

      	             	      
 

 	    	        

      	   	  	   	       

         	                  
      	

                     
     	  

                   	      
                    	      

              	  

             	      	  	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 کنید کمک رشد و یادگیری زمینه در تانکودک به
 روش به را ساده هایفعالیت و نکات این .کنید کمک او مغز رشد و یادگیری به توانیدمی تان،کودک آموزگار اولین عنوانبه شما،

 .بگذارید میان در کودک پزشک با را تانکودک رشد روند تقویت درباره خود احتمالی پیشنهادهای یا هاپرسش .کنید امتحان درست

کارهایی چه سنی هر (حداقل %75) در کودکان بیشتر که میدهد نشان رشدی مراحل نیست. معتبر و استاندارد رشد غربالگری ابزار یک جایگزین رشدی مراحل بررسی فهرست  این
کردهاند. انتخاب کارشناسی اجماع و موجود دادههای اساس بر را رشدی مراحل این مرتبط کارشناسان دهند. انجام میتوانند

صرف که را توجهی میافتد. اتفاقی چه که کند بررسی و کند استقالل احساس تا بزند جسارتآمیز" "پاسخگویی به دست است ممکن کودکتان 
شود. مستقل و بگیرد دست به را عمل ابتکار بتواند کودکتان تا بیابید کودکتان برای جایگزینی فعالیتهای نمایید. محدود میکنید، منفی  واژههای

کردی ." حفظ را آرامشت است، خواب زمان که گفتم تو به "وقتی کنید. توجه شایسته رفتارهای  به

پل "چه بگویید مثالً، "چگونه؟" و "چرا؟" کند: تشریح را پاسخش که کنید کمک او به سوالها این با است. بازی کدام سرگرم که بپرسید کودکتان از 
گذاشتی؟" آنجا را آن چرا میسازی. داری  قشنگی

بلوک. و جورچین مانند کنید؛ بازی میکند، فراهم را اشیا کردن جور امکان که اسباببازیهایی با 

بگویید. کودکتان به را جاری روز نام و بخوانید هفته روزهای درباره آوازهایی مثالً، کنید. استفاده واژهها از کودکتان به زمان مفهوم فهماند برای 
کنید. استفاده دیروز، و فردا امروز، مانند زمان، به مربوط واژههای  از

را رختخوابش که دهید اجازه مثالً، دهد. انجام کامل بهصورت را آنها نتواند اگر حتی دهد، انجام بهتنهایی را کارهایش کودکتان که دهید اجازه 
نیست، ضروری که چیزهایی "اصالح" از کنید سعی و کنید تشویق را رفتارها این بریزد. لیوان درون آب یا ببندد را پیراهنش دکمههای کند،  مرتب

بپرهیزید.

احساسات آن وجود دلیل و شخصیتها احساسات درباره و بخوانید کتاب بزنید. برچسب آنها به و کنید صحبت کودکتان و خود احساسات درباره 
کنید.  صحبت

است؟" همقافیه گربه با واژهای "چه بگویید مثالً، بپردازید. قافیه بازی به 

کنید. امتحان را Simon Says یا کارتی بازیهای ساده، تختهای بازیهای مثالً، بیاموزید. کودکتان به را بازی قوانین رعایت 

لزوم، صورت در که، بداند او تا بمانید کودکتان اطراف برود. مکان آن به شدن ناراحت صورت در کودک که کنید مشخص منزل در را مکانی 
بگیرد. آرامش و کمک شما از میتواند

برای باشد. روز در ساعت 1 از بیش نباید زمان این کنید. تعیین محدودیت و...) تلفن تبلت، (تلویزیون، نمایشگر از کودک استفاده زمان برای 
کنید. تدوین رسانه از استفاده برنامهی  خانواده

نمایشگر از خوردن غذا هنگام بدهید. مشابه غذای همه به ببرید. لذت خانواده اعضای با همصحبتی از و کنید میل کودکتان کنار در را غذا 
لذت هم کنار در غذا صرف از و کند کمک شما به سالم غذاهای تهیه در که بدهید اجازه کودکتان به نکنید. استفاده و...) تلفن تبلت، (تلویزیون،

ببرید.

کنید. تشویق "خواندن" به داستان، کردن تعریف و تصاویر به کردن نگاه با را، کودکتان 

کنید. امتحان را سرد" و "گرم یا اشیا نام زدن حدس دوز، کارتی، بازیهای مثالً، بپردازید. تمرکز و حافظه تقویتکننده بازیهای به 

کنید. دانلود را CDC به مربوط Milestone Tracker برنامه دیگر، فعالیتهای و نکات مشاهده  برای

| 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)www.cdc.gov/ActEarly 
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