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آسیب شناسی گفتاری

دیدار با یک گفتار درمانگر :انتظار شما چیست؟
داشتن انتظار درست از یک وقت دیدار کمک می کند که بیاندیشید که یک گفتار درمانگر چه پرسش هایی را ممکن است از شما بکند ،و
نگرانی عمده شما چیست ،و فرزند خود را نیز اماده نمایید.

During the appointment

در هنگام دیدار

گفتار درمانگر پیرامون نگرانی تان و در باره سابقۀ فرزندتان از شما می پرسد .این پرسش ها ممکن است در یاره اطالعات در موارد
ذیل باشد:


فرزندتان ( مثالً اینکه به انجام چه کاری عالقمند است)



زمینۀ اصلی نگرانی شما



بارداری و سوابق زایمان شما



مراحل کلیدی رشدی از قبیل خزیدن ،راه رفتن و اولین واژه ها



ارزیابی شنوایی ،عفونت ها و دشواری ها



هر نوع مشکالت فرزند در خوردن و آشامیدن



تحصیالت پیش دبستانی یا دوره دبستان

گفتار درمانگر ارزیابی فرزند شما را تکمیل می نماید .گاهی این ارزیابی مانند بازی است .در واقع گفتار درمانگر نحوه ی بر قراری
ارتباط فرزند در هنگام فعالیت هایی که با آن ها آشنا است را زیر نظر قرار می دهد .از فرزند شما می خواهد که برخی از واژه ها را
بیان نماید ،یا به تصاویری اشاره نماید .برخی از ارزیابی ها ممکن است قدری بیشتر طول بکشد ،و برای تکمیل آن ممکن است به قرار
دیدار بعدی نیاز باشد .گفتار درمانگر ممکن است به لب ،دندان ها ،زبان و ته دهان فرزند شما نیز بنگرد.

بعد چه خواهد شد

?What happens next

برخی از اوقات گفتار درمانگر می تواند توصیه های خود را در اولین دیدار ارائه نماید ،یا اینکه باید نخست به نتایج ارزیابی نگاه کند.
اینکه بعد چه خواهد شد ،بسته به نوع خدمت ونیاز فرزند شما خواهد بود .چیزهای که ممکن است اتفاق افتد ممکن است شامل
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موارد ذیل باشد:


دیداری دوباره برای تکمیل ارزیابی یا صحبت پیرامون توصیه ها (نتایج) یا تدابیری جهت
کمک به فرزندتان برای برقراری ارتباط



پیشنهاد ارجاع فرزندتان به یک نهاد خدماتی دیگر از قبیل انجام ارزیابی یک متخصص
کودکان  ،آزمایش شنوایی ،یا سایر نهادهای خدمات بهداشتی



گفتگو با شما در باره درمان و مدت انتظار  ،یا هزینه آن و اینکه شامل چه چیزهایی است ،یا
اینکه خدمات دیگری برای فرزندتان موجود می باشدیا خیر



یا صبر کنید که فرزند شما بزرگ تر شده و آن وقت مراجعه نمایید.

مطالب فوق جنبۀ توصیه عمومی دارد و وابسته به وضعیت فرزند و یا نهادی است که به آن مراجعه می کنید.
اگر مطمئن نیستید همیشه بپرسید.
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