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با همدیگر بخوانید
 تتطور اللغة ونحن نتفاعل مع اآلخرين. اسمح لطفلك بأن يكون 

نشطاً ومشاركاً عندما تقوم بالقراءة معه وانتبه إىل كلامته، وأصواته، 
 وإمياءاته. اقرأ برسعة تناسب رسعة طفلك وعىل وتريته، وكن عىل 

 دراية مبا يثري اهتاممه، وانتظر رد فعله، وستكون القراءة مفيدة 
بشكل خاص يف تطوير اللغة.

کتاب ها را انتخاب کنید 
کتاب هایی را انتخاب کنید که برای طفل شام هیجان انگیز و جالب باشد و 
متناسب با سطح لسان طفل شام باشد. اگر انتخاب برای شام سخت است، 

همیشه می توانید از کتابدار خود سوال کنید.
می توانید بصورت رایگان از کتابخانه، کتاب قرض بگیرید.

خواندن و نگاه کردن به کتاب همراه اطفال تان می تواند رسگرم کننده و 
ز تحریک  آرامش بخش باشد - و مهارت های گفتاری و لسا�ز آن ها را ن�ی

می کند.همچنان زما�ز که حوادث کتاب را می خوانید و درباره آنها صحبت 
می کنید، به طفل خود کمک می کنید تا مهارت های خیال پردازی، تمرکز و 

ارتباطی خود را توسعه دهد.

1

2

خواندن را آرامش بخش کنید 3
کوشش کنید هر روز در یک محیط آرام، 

وقتی را برای مطالعه و نگاه کردن به کتاب 
اختصاص دهید. نزدیک یکدیگر بنشینید تا 

متاس چشمی و جسمی داشته باشید و مطمنئ 
شوید که مزاحمتی برای شام ایجاد منی شود. 
شام لزوما رضورتی به خواندن متام کتاب از 

اول به آخر ندارید، رصفا نشسنت و ورق زدن 
کتاب و بیان دقیق هر چیزی که طفل شام به 

آن عالقه نشان می دهد، روش خوبی برای 
توسعه لسانی است.



 به تصاویر نگاه کنید و آنها را به لسان 
خود بگویید 

اگر حوادث و تصاویر را با کلامت خود با استفاده از اصوات، 
صداها و حرکات مختلف توصیف کنید، بیشرت اوقات جلب توجه 

طفل آسان تر است.
وقت بگذارید و به تصاویر اشاره کنید و در مورد آنها گفتگو منایید.
این کار به طفل شام کمک می کند تا داستان را ادامه دهد و حتی 

فرصت های بیشرتی برای یادگیری کلامت جدید فراهم می کند.

کتاب بخوانید، شعر بخوانید و 
آن را به همه لسان های طفل تان 

بیان کنید
تحقیقات نشان می دهد اطفالی که برای آن ها 
کتاب می خوانند، دایره لغاتی بیشرتی دارند و 

اطفال خردسال می توانند همزمان چندین 
لسان را یاد بگیرند.

لذا کتاب بخوانید، شعر بخوانید و داستان ها را 
به همه لسان های طفل تان بیان کنید! این کار 

به رشد لسان طفل شام کمک می کند.

داستان را با همدیگر بگویید 
در زمانی که با همدیگر کتاب می خوانید باید، بطور مثال، با اجازه دادن به آنها برای پر کردن 
کلامت و جمالت و جواب دادن به سواالت، به طفل تان فرصت مشارکت دهید. برای تأیید و 

بسط صحبت طفل تان وقت تعیین کنید. به این ترتیب، شام نشان می دهید که چی قسم طفل  
شام می تواند لسان خود را توسعه دهد. زمانی که چندین بار یک کتاب را خواندید، طفل شام 

می تواند مطابق آنچه در تصاویر اتفاق می افتد، متام داستان را بیان کند.

سوار Språktåget شوید
کتاب های اطفال به شام کمک می کنند تا در رشد مهارت های 

لسانی ازقبیل درک مطلب، لغات، دستور زبان و تلفظ به طفل 
خود کمک کنید. اگر درباره کتاب های مناسب رهنامیی 

می خواهید، از کتابخانه خود لیست خواندن Språktåget را 
درخواست کنید!

می توانید بصورت 
رایگان از کتابخانه، 
کتاب قرض بگیرید.

خوش آمدید!
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Språktåget، قطار لسا�ن )The Language Train(، مشاوره و نکا�ت در 
مورد افزایش توسعه لسا�ن و گفتاری طفل به والدین و اشخاص دیگری 

که با طفل ارتباط نزدیک دارند، ارائه می دهد. Språktåget در 
ایستادگاه های مختلفی متوقف می شود که در آن اطفال می توانند 

زمینه های مختلف مهارت های لسا�ن خود را توسعه دهند. بع�ن باید 
کمی بیش�ت در یک ایستادگاه بمانند، در حایل که بع�ن دیگر با رسعت 

ی به پیش می روند. همه می توانند سوار Språktåget شوند! بیش�ت

ن کتابخانه های شاروایل،  Språktåget )قطار لسان( همکاری ب�ی
مراقبت های صحی اطفال و معالج های گفتار در منطقه استکهلم 
ن ذریعه معالج های گفتار الویرا اش�ب  )Stockholm( است. این م�ت

)Elvira Ashby( و لینا اندربرگ )Linnea Anderberg( و با همکاری 
Regionbibliotek Stockholm )کتابخانه منطقوی استکهلم( تهیه 

شده است.
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