مل کر ٹیم کی طرح کام کرنا

آ
کے لۓ� ،پ کو ہر روز وقت نکالنا ہوگا تاکہ جو
بہترین آنتائج آ
منصوبہ �پ اور �پ کے گویائی زبان پیتھالوجسٹ نے بنایا ےہ اس
پر عمل کیا جاسکے۔ اگر وقت آکا مسئلہ ےہ ،اپےن گویائی زبان
پیتھالوجسٹ سے بات کریں کہ �پ کو بچے کو ہر ممکنہ طور پر
بہترین مدد کیسے مل سکـتی ےہ۔
آ
آ
جب �پ اور �پکا خاندان پر جوش طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں،
تو بچے کی زبان سیکھےن کی مہارتوں میں مدد دے کر اپےن بچے کی
مخفی صالحیتوں کو بروۓ کار ال سکـےت ہیں۔

)(Preschool Speech and Language Program

ممقامی بات چیت اور لسانی پروگراموں (زبان کے پروگراموں) پر
معلومات کے لےی براہ مہربانی مالحظہ کیجیۓ
 ontario.ca/earlychildhoodاور بات چیت اور زبان پر
کلک کریں۔

ریجنل انفنٹ ہیئرنگ پروگریمز
)(Infant Hearing Program
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میں مدد دینا
To order by phone:
1-800-668-9938
TTY: 1-800-268-7095
Or visit: www.serviceontario.ca/publications
Publication # 019552
Learn more: www.ontario.ca/children
Nov/2014 © Queen’s Printer for Ontario
URDU

BLEED

پری اسکول گویائی اور زبان پروگرام

اپےن بچوں کو سیکھےن میں مدد دینا

آ
جب �پ اپےن بچے کو زبان کی مہارتیں سکھانے میں اسکی مدد کرتے
ہیں تو اونٹاریو آکا پری اسکول گویائی اور زبان پروگرام اور شیر خوار
سماعت پروگرام �پ کو مدد دیےت ہیں۔
آ
بچے کو زبان سکھانے میں �پ کی شمولیت الزمی ےہ۔ بچے اپنی زندگی
ہیں۔
میں اہم لوگوں آسے تعلقات کے ذریعے بہت بہتر سیکھےت آ
کیونکہ �پ اپےن
بحیثیت والدین �پ اپےن بچے کے بہترین استاد ہیں۔ آ
بچے کے بارے میں جتنا جانےت ہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ �پ اس
کی دوسروں سے گـفتگو کرنا سکھانے میں سب سے بہتر مدد کرسکـےت
ہیں۔

زبان سیکھےن کا کیا مطلب ےہ؟
زبان سیکھنا ایک مسلسل عمل ےہ۔ بچہ غوں غاں کرکے زپان کا
استعمال شروع کرتا ےہ ،پھر الفاظ کی نقل اور انکا مطلب سمجھےن
کی کوشش کرتا ےہ ،رفتہ رفتہ ،بچہ الفاظ مال کر بولنا شروع کرتا
ےہ ،اور سادہ گـفتگو سے زیادہ پیچیدہ گـفتگو تک بڑھتا جاتا ےہ۔
بچے کو زبان سیکھےن میں تاخیر یا بے ضابطگی ہوتی ےہ اگر اسے
الفاظ سمجھےن یا اپنی ضرورتیں اور خیاالت دوسروں تک پہنچانے کے
لۓ الفاظ سے جمےل بنانے میں مشکل ہو۔

شیر خوار سماعت پروگرام

پیشہ ورانہ مدد

آ
اگر �پ کو لگـتا ےہ کہ بچے کو زبان سیکھےن میں تاخیر ہو رہی ےہ،
تو فوری طور پر پیشہ ور لوگوں سے مدد لینی چاہیےئ۔
آ
آاگرچہ �پ اپےن بچے کو آزبان سکھانے کے لۓ اہم ترین فرد ہیں ،لیکن
�پ اکیےل نہیں ہونگے۔ �پ گویائی زبان پیتھالوجسٹ کے ساتھ ٹیم کا
حصہ ہونگے۔
یہ پیشہ ور لوگ زبان کی بے ضابطگی آکی شناخت ،جائزے اور عالج
اور زبان سیکھےن میں مدد دیےت ہیں۔�پ دوسرے پیشہ ور لوگوں
میں کمیو
کے ساتھ بھی بہت قریب رہ کر کام کرسکـےت ہیں جن آ
ڈیٹری وربل
�
نیکشن اسسٹنس ،امریکن سائن لینگویج
کنسلٹنٹس ،اور آ
آ
تھراپسٹس اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر شامل ہیں جو �پ �پ کے
بچے کی مدد کرینگے۔
آ
یہ پیشہ ور لوگ �پ کو سکھائیں آگے کہ اپےن بچے کے ساتھ گھر پر
کیسے گـفتگو کریں اور کھیلیں تاکہ �پ کے بچے کی زبان سیکھےن میں
مدد اور حوصلہ افزائی ہو سکے۔

آ
�پ کے خاندان کا کردار

پری اسکول گویائی اور زبان اور شیر خوار سماعت پروگرام بچے کے
خاندان کی شمولیت پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کی زبان کی
مہارت بڑھانے کیلۓ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔
کسی خاندان کا طرز زندگی ،روایات اور ماحول یہ سب بچوں کو اپنی
دنیا ،اپنی زندگیوں میں لوگوں اور گـفتگو کیسے کی جاۓ ،سکھانے
میں کردار ادا کرتے ہیں۔ پس ،والدین کی حیثیت سے ،پیشہ ور
کے بارے میں
افراد کو اپےن بچے کی
ضروریات اور اس کی خوبیوں آ
آ
قیمتی معلومات فراہم کرنا �پ کا کام ےہ۔ اس طرح� ،پ اپےن بچے کی
سیکھےن میں مدد کے مقاصد کا تعین کرنے میں مدد دے سکـےت
زبان آ
ہیں جو �پ کے خاندان کے لۓ کار گر ہوگی۔

صحیح طریقے تالش کرنا اپےن خاندان کے لۓ
دیےن کے بہت سے طریقے ہیں۔ مثال کے
بچوں کو سیکھےن میں مدد آ
پروگرام
ایک
کرکے
کام
ساتھ
کے
پ
�
طور پر ،گویائی زبان تھراپست
آ
ترتیب دے سکـتا ےہ جس پر گھر میں عمل کیا جاۓ یا پھر �پ کے
دوسرے بچوں اور ان کے والدین کے ساتھ باقاعدگی سے ملےن جلےن کا
انتظام کر سکـتا ےہ۔
آ
گویائی زبان پیتھالوجسٹ کا آپہال کام �پ کے بچے کی زبان اور گویائی
صالحیتوں کو جانچنا ےہ۔ �پ کی مدد سے ،وہ مقاصد کا تعین
کی
آ
کرے گا کہ �پ اس کے آساتھ مل کر کیسے کام کر سکـےت ہیں ،گویائی
زبان پیتھالوجسٹ پھر �پ آکے بچے کے ساتھ کام کرنے کے لۓ نظام
االوقات ترتیب دے گا اور �پ کو ان میں سے کم از کم ایک میں مدد
:دے گا
والدین کی تعلیمی ورکشاپس
چھوٹے گروپ سیشن
مشاورت
گھریلو پروگرام

آ
پیشہ ور افراد کے ساتھ سیشن میں �پ ،خاندان کے دوسرے افراد
بھال کرنے والے شامل ہونگے تاکہ ہر فرد روزمرہ
اور بچے کی دیکھر آ
سرگرمیوں کے آدو ان �پ کے بچے کو سیکھےن میں مدد دیےن کے طریقے
سیکھ سکے۔ �پ کو مدد دیےن والی حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ
مواد ،مثال کے طور پر گھر پر کھیلےن کے لۓ آکھیل اور پڑھےن کے لۓ
کـتابوں کے بارے میں مشورہ دیا جاۓ گا۔ �پ سے کہا جا سکـتا
ےہ کہ اپےن بچے کی ترقی کی ویڈیو ٹیپ بنا لیں ،ایک جرنل میں
درج کرتے رہیں یا اپےن بچے کی نشو و نما کے بارے میں سوالنامہ پر
کریں۔

