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اولین قدم ها مهم ترین هستند
شام منحیث والدین  ،فرزند خود را بهرت می شناسید ،اما منی توان بدرستی تشخیص داد که از نظر
رشدی چه انتظاری دارید .اولین قدم ها ( )First Stepsمنبع اصلی ایندیانا است که به شام در طی این
روند کمک می کند.

اولین قدم ها چیست؟

اولین قدم ها برنامه مداخله اولیه ایندیانا است که به کودکان معلول یا مبتال به تاخیر در رشد از بدو
تولد تا سومین سالگرد تولدشان دارای خدمات ارائه می دهد .ما خانواده ها را با یک شبکه محلی از
متخصصان گرد هم می آوریم تا خدمات متنوعی را در محیط طبیعی کودک ارائه دهیم.
ما در رستارس ایندیانا پرسونل داریم و هر زمان که در خانه مناسب باشد ،به فرزند شام خدمات ارائه
می دهیم.

اقدام

اولین قدم ها می تواند به شام کمک کند تا اطمینان حاصل کنید که فرزند شام در حال رسیدن به
مراحل مهم مرتبط با سن خود است .آیا مطمنئ نیستید که در مورد بازی  ،یادگیری  ،صحبت کردن
 ،شنیدن و موارد دیگر باید به دنبال چه چیزی باشید؟ ما را دنبال کنید .به طور منظم در مورد رشد
فرزند خود با داکرت او صحبت کنید و در صورت نیاز  ،اولین قدم ها در اینجا برای حامیت از شام
حارض است.

ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷام

تﻘریباً هر کاری که فرزند شام انجام می دهد می تواند نشانه رشد باشد .در اینجا برخی از نﻘاط عطﻒ سی دی سی موﺟود
است که باید در سال اول رشد از آن آگاه باشید .با اسکن این کود  QRدر دستگاه تلیﻔون موبایل خود  ،نﻘاط عطﻒ را به
دست آورید ]توﺟه :این زیر کود  QRاست[ مرا اسکن کنید

 1-2ماه

منایید
اینجا را اسکن
ESCANÉAME

سر را در ﺟهت لمس ﮔونﮫ مﯽ ﭼرﺧاند

 3-4ماه

ﺻداهایﯽ ﻏیر از ﮔریﮫ ایﺟاد مﯽ ﮐند

ﺑﮫ اﺷیاء مﯽ رسد و آنها را مﯽ ﮔیرد

ﺑراﺣتﯽ قادر ﺑﮫ مﮑیدن و/یا ﺑﻠﻌیدن است

ﺑازیﭼﮫ را مﯽ ﮔیرد و لﺑﺧند مﯽ زند

اسﺑاب ﺑازی ها را دست ﺑﮫ دست منتﻘل مﯽ ﮐند

ﺑﮫ راﺣتﯽ در ﭘاسﺦ ﺑﮫ سر و ﺻدای زیاد ﺧیره
مﯽ ﺷود

از ﺷﮑم ﺑﮫ ﻋﻘب مﯽ ﭼرﺧد

در ﭘاسﺦ ﺑﮫ دیﮕران لﺑﺧند مﯽ زند

سر را ﺑﮫ سمت نور و رنﮓ روﺷن مﯽ ﭼرﺧاند

از ﺷﮑم ﺑﮫ ﭘﺷت و از ﭘﺷت ﺑﮫ ﺷﮑم مﯽ ﭼرﺧد

قد و وزنش اﻓزایش مﯽ یاﺑد

هنﮕام نﺷستن ﭼند ﺛانیﮫ متﻌادل مﯽ ﺷود

قد و وزنش اﻓزایش مﯽ یاﺑد
ﺑﮫ ﺻورت مستﻘیم ﺑﮫ ﭼهره ﻓرد توﺟﮫ مﯽ ﮐند

 6-9ماه

ﺑا ﺣرﮐت دست ها و ﭘاها روی ﺷﮑم ﺟﻠو مﯽ
رود یا مﯽ ﺧزد
ﺑا ﺻدای ﺑﻠند مﯽ ﺧندد و ﺑازی مﯽ ﮐند ،ﭘت-
ﮐیﮏ و ﭘیﮏ-ﺑو ﺑازی مﯽ ﮐند
ﺑدون نیاز ﺑﮫ ﮐمﮏ مﯽ نﺷیند
سر ﺧود را ﺑرای تﺷﺧیص ﺻداها ﺑرمﯽ ﮔرداند

 9-12ماه

ﺑﮫ طرف ﭘایﮫ مﯽ ﮐﺷد

اﺟسام ﮐوﭼﮏ را ﺑرمﯽ دارد
روی دست و زانو مﯽ ﺧزد  ،ﺑا دو دست ﺧود
راه مﯽ رود
ﺻداهای ساده را تﻘﻠید مﯽ ﮐند  ،دست ﺧود را
ﺑﮫ ﺷﮑل »ﺑای ﺑای« تﮑان مﯽ دهد

 4-6ماه

منتظر نمانید
از ﻣﻌﻠوﻣﺎت و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻗدم ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﻣروز اراﺋﮫ دھد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

اولین قدم ها مدیریت دولتﯽ

firststeps.in.gov
تماس رایﮕان7763-545-800 :

.ایمیلFirstStepsWeb@fssa.in.gov :

قد و وزنش اﻓزایش مﯽ یاﺑد
برای نوشﻦﺘ معلومات ﻤﺗاس خود اینجا کلیک کنید .به منظور افزودن لوگوی خود روی قسمت تصویر سمت چﭗ کلیک کنید .در صورت  ،N/Aمعلومات را حﺬف کنید.
آکادمی اطﻔال امریکا توصیه می کند که* کودکان از نظر رشد عمومی با استﻔاده از ابزارهای معیاری و معتﱪ در  ١٨ ،٩یا  ٣٠ماهگی و برای اوتیسم در  ١٨و  ٢٤ماهگی یا هر زمان که والدین یا ارائه دهنده نگرانی دارند مورد بررسی قرار گیرند.
*https://pediatrics.aappublications.org/content/1/145/e20193449

