
 

Frågeformulär  t i l l  fö rä ld rar  – uppfö l jn ing  språk 3 år 

گیسال 3 پیگیری زبان در ی پدر و مادر ـبرا پرسشنامه  
 

 .پاسخ بدهید (BVC)یم اگر شما این پرسشنامه را پیش از مالقات خود در کلینیک صحت کودک راسپاسگذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :(Barnets namn)نام کودک    : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (Barnets födelsedatum)تاریخ تولد کودک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(Besvarat av): پاسخ دهنده                            ـــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(Datum) تاریخ

  

 به کدام زبان ها دککو ءخانوادهدر  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ شودصحبت می 

 

 

 ؟و زبان فرزند خود نگران هستیدزدن آیا شما به خاطر حرف  .1

 Nej نخیر Ja بله 

 نشان می دهد؟ زدن با دگر کودکان و بزرگ ها دلچسپیآیا فرزند شما برای ارتباط برقرار کردن / حرف  .2

 Nej نخیر Ja بله 

 بگوید؟  راای کلمه تا چند می تواند فرزند شما  .3

از حرف شما باید متوجه شوید که منظور فرزند شما  اما ،حتمی نه می باشد کلمه هائی را که می گوید )درست تلفظ کردن
  باشد(.چی می هایش 

 کلمه 25ـ  0کلمه 50ـ  25  کلمه 50بیشتر از 

آیا فرزند شما از اداها و حرکات بدن بیشتر استفاده می کند مثالً سر خود را شور دادن به عالمت بله / نه، یا دست تکان دادن  .4

 و اشاره کردن؟

 Nej نخیر Ja بله 

 سه کلمه یی را می تواند بگوید؟ آیا فرزند شما جمله های دست کم .5

 Nej نخیر Ja بله 

 آیا متوجه شدن به حرف های فرزند شما برای خانواده سخت است؟ .6

 Nej نخیر Ja بله 

آیا فرزند شما جمالت درازتری را نیز  در حرف زدن نه می باشد بلکه شامل فهمیدن نیز می باشد. صرفا  توانایی زبان  .7
 ؟"را روی تخت بگذار و پیاله را روی نعلبکی بگذار )لعبت( "گدیرایش بگویید: اگر بمتوجه می شود مثال  

 Nej نخیر Ja بله 

 آیا فرزند شما عادت دارد که همراه شما داستان گوش کند؟ .8

 Nej نخیر Ja بله 

 و جویدن یا قورت دادن دارد؟ (نچکیدآب از دهن لیر ریختن )آیا فرزند شما مشکل  .9

 Nej نخیر Ja بله 

 در هنگام مالقات به کلینیک صحت کودک، شما فرصت دارید که پاسخ های خود را درمیان بگذارید.

 این پرسشنامه را در هنگام مالقات خود به کلینیک صحت کودک بیاورید. 

 
 

 

 
Språkscreening vid 2 ½ år, se Miniscalco-Mattsson (2001) efter en metod från England (Dixon J, et al 1988 samt Law J. 
1994). 


