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اولین
کلمات

کھ: میدانستید آیا
یاد میگیرد. تری تازه چیز روز شما ھر طفل

میکند. آنھا فرقھای و تشابھات و اشیاء یادگیری بھ شروع شما طفل
میکنند. تکرار و گرفتھ یاد کلمھ بیشتر بشنوند کلمھ بیشتر چھ ھر اطفال

دھد. تشخیص را معمولی و اشیاء داده انجام شما تعلیمات با ساده را کارھای میتواند شما طفل
میباشند. شما طفل راھھای یادگیری اشیاء لمس و جستجو

میزند. ورق شما آنرا با کرده و پیدا را عالقٌھ خود مورد کتاب شما طفل
برد. می لذت دیگر اطفال با بودن از شما طفل

بکنید؟ میتوانید چھ شما حاال
بگذارید. کنار وقت او برای خواندن و کتاب گوش کردن بھ وی خود، طفل بھ کردن نگاه برای روز ھر

کنید. تلفظ را شیئ آن اسم کرد اشاره شیئی بھ شما طفل اگر
کند. کھ تکرار نیز بخواھید او از و دھید یاد را صدای حیوانات و خود اسم طفل بھ

بگیرید. آنھا قرض خوب از ھای ترانھ و کتاب تا بگیرید خود تماس کتابخانھ محل با
کنید. روزمره پیدا زندگی و عکسھا کتابھا، مردم را در و دوستان فامیل، اشیاء، خود اسم طفل با

بخوانید. میبرد آنھا لذت از و میداند او کھ را و آوازھائی ترانھ خود طفل با
کنید. تماشا تلویزیون روز در یکساعت از کمتر کنید سعی

کند. تا نقاشی بدھید بزرگ رنگی خود مدادھای طفل بھ
اید؟ شده عضو محلھ تان بازی کودکان گروه در آیا

کند؟ کمک شما بھ میتواند کسی چھ
شما. دوستان و فامیل

طفل شما. یا گروه بازی و اجتمائی دکتر خانوادگی شما، مددکار
کنید. اطفال مشورت مخصوص کارمند یا و دکتر با دارد مخصوص شما احتیاجات طفل اگر

کنید مراجعھ اولیھ کلمات web site بھ

باشید: نشریھ زیر منتظر
شما. سالھ طفل 3 برای راھنمائیھای بیشتر

18 ماھھ ورقھ راھنمائی برای اطفال
18 months Dari


