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آسیب شناسی گفتار

در دیدار با آسیب شناس گفتار :چه توقع میتوان داشت؟
آگاهی در مورد توقعات تان حین مالقات با آسیب شناس گفتار ،میتواند شمارا در فکر کردن در مورد سؤاالت که ممکن آسیب شناس
گفتار بپرسد ،چیز های که شما در مورد آن بیشترین نگرانی را دارید و در آماده نمودن طفل تان  ،کمک کند.

During the appointment

در جریان قرار مالقات

آسیب شناس گفتار با شما در مورد نگرانی های تان صحبت خواهند کرد و ازشما سؤاالتی را در مورد تاریخچه زندگی طفل تان خواهد
پرسید .سؤاالت بخاطر گرفتن معلومات در موارد ذیل خواهد بود:
•
•
•
•
•
•
•

در مورد طفل شما (بطور مثال ،چه دوست دارند انجام بدهند)
نگرانی های اصلی شما
تاریخچه حاملگی و زایمان
در مورد نشانه های تکامل مثل خزیدن ،راه رفتن و گفتن اولین کلمه
ارزیابی شنوایی ،عفونت یا مشکالت دیگر
اگر طفل تان در قسمت خوردن و نوشیدن مشکالت داشته ویا دارد
تعلیمات دوران قبل از مکتب و دوران ابتداییه

آسیب شناس گفتار ارزیابی طفل شمارا به صورت مکمل انجام خواهد داد .این ارزیابی بعضی اوقات به شکل یک بازی خواهد بود.
آسیب شناس گفتار در حقیقت بررسی می نماید که طفل شما در جریان فعالیت های آشنا چگونه روابط برقرار می نماید .از طفل شما
ممکن خواسته شود که بعضی کلمات را بگوید یا به طرف عکس ها اشاره نماید .بعضی ارزیابی ها ممکن زمان بیشتر ببرد و برای
تکمیل آن به یک وعده مالقات دیگر ضرورت باشد .آسیب شناس گفتار ممکن لب ها ،دندان ها  ،زبان و قسمت عقب دهن طفل شمارا
بیبیند.

در قدم بعد چه اتفاق میافتد؟

?What happens next

بعضی اوقات آسیب شناس گفتار میتواند توصیه هایش را در جریان اپاینتمنت اول به شما بگوید ولی در بعضی حاالت دیگر نیاز دارند
تا اول نتیجه ارزیابی را بیبیند .قدم های بعدی ارتباط میگیرید با خدمات و نیازمندی های طفل شما .چیزهای که ممکن است اتفاق بیافتد
شامل:
•
•
•
•

تعیین یک وقت مالقات دیگر بخاطر تکمیل ارزیابی (های) یا صحبت در مورد
توصیه ها (نتایج) یا صحبت در مورد شیوه های که بتواند برقراری ارتباط طفل تان
را تقویه نماید.
پیشنهاد راجع کردن به خدمات دیگر مثل ارزیابی توسط متخصص اطفال ،آزمایش
شنوایی یا خدمات صحی دیگر.
بحث در مورد تداوی به شمول مدت زمان انتظار ،هزینه تداوی واینکه تداوی شامل
چه چیز ها است ویا اگر خدمات دیگر برای طفل تان وجود داشته باشد.
انتظار و ارزیابی دوباره زمانی که طفل تان بزرگتر شود.

موارد باال ،مشوره عمومی بوده و ارتباط میگیرد به طفل شما و خدمات که شما در آن شرکت مینمایید.
اگر مطمئن نیستید ،همیشه سؤال نمایید.
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