F r å g e f o r m u l ä r t i l l f ö r ä l d r a r – u p p f ö l j n i n g s p r å k 3 år
پرسشنامه برای پدر و مادر ـ پیگیری زبان در  3سالگی
سپاسگذاریم اگر شما این پرسشنامه را پیش از مالقات خود در کلینیک صحت کودک ) (BVCپاسخ بدهید.
تاریخ تولد کودک ) :(Barnets födelsedatumــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام کودک ) :(Barnets namnـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ دهنده) :(Besvarat avـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ ) :(Datumــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خانوادهء کودک به کدام زبان ها
صحبت می شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1آیا شما به خاطر حرف زدن و زبان فرزند خود نگران هستید؟
 Nejنخیر
.2

 Jaبله

آیا فرزند شما برای ارتباط برقرار کردن  /حرف زدن با دگر کودکان و بزرگ ها دلچسپی نشان می دهد؟
 Jaبله

 Nejنخیر
 .3فرزند شما می تواند چند تا کلمه ای را بگوید؟

(درست تلفظ کردن کلمه هائی را که می گوید حتمی نه می باشد ،اما شما باید متوجه شوید که منظور فرزند شما از حرف
هایش چی می باشد).
بیشتر از  05کلمه





 50ـ  05کلمه 



 5ـ  50کلمه



 .4آیا فرزند شما از اداها و حرکات بدن بیشتر استفاده می کند مثالً سر خود را شور دادن به عالمت بله  /نه ،یا دست تکان دادن
و اشاره کردن؟
 Nejنخیر

 Jaبله

 .5آیا فرزند شما جمله های دست کم سه کلمه یی را می تواند بگوید؟
 Nejنخیر
.6

 Jaبله

آیا متوجه شدن به حرف های فرزند شما برای خانواده سخت است؟
 Nejنخیر

 Jaبله

 .7توانایی زبان صرفا در حرف زدن نه می باشد بلکه شامل فهمیدن نیز می باشد .آیا فرزند شما جمالت درازتری را نیز
متوجه می شود مثال اگر برایش بگویید" :گدی (لعبت) را روی تخت بگذار و پیاله را روی نعلبکی بگذار"؟
 Nejنخیر
.8

 Jaبله

آیا فرزند شما عادت دارد که همراه شما داستان گوش کند؟
 Nejنخیر

 Jaبله

 .9آیا فرزند شما مشکل لیر ریختن (آب از دهن چکیدن) و جویدن یا قورت دادن دارد؟
 Nejنخیر

 Jaبله

در هنگام مالقات به کلینیک صحت کودک ،شما فرصت دارید که پاسخ های خود را درمیان بگذارید.

این پرسشنامه را در هنگام مالقات خود به کلینیک صحت کودک بیاورید.

Språkscreening vid 2 ½ år, se Miniscalco-Mattsson (2001) efter en metod från England (Dixon J, et al 1988 samt Law J.
1994).

