
 

  
 

 اور مواصالت باہمی تعلق
 نشو و نما ميں بچوں کی مدد کرنا

 

 

باپ يا نگہدار کسی /اگر کوئی ماں ن پايا جانے واال منفرد جذباتی رشتہ ہے۔آپ اور آپ کے بچہ کے درميا) ؤ، ربطلگا(باہمی تعلق 
کے ساته مواصالت کرتے ہيں تو بچوں  کنايات کے تئيں رد عمل ظاہر کرتے ہيں اور پيدائش کے بعد سے اسبچہ کے اشارات اور 

ميں ايک مضبوط لگاؤ پيدا ہوتا ہے۔ مواصالت رشتوں اور باہمی تعلق کی بنياد ہے اور سيکهنے، کهيلنے اور معاشرتی تعامل کے 
 لئے الزمی ہے۔

اور رشتے بناتے ہيں۔  کے ساته لگاؤ پيدا کرتے ہيںکو جانتے اور ان کے ذريعہ ہی ہم ايک دوسرے ) اشارات بشمول جسمانی(زبان 
 مدد کرتے ہيں۔ کی اپنے بچے سی طرح گہرے روابط بنانے ميںر سننے کے ذريعہ، ہم بڑهنے اور سيکهنے اور ابات کرنے او

 ہوں؟ مدد دينے کے لئے ميں کيا کر سکتی اپنے بچہ کی مواصالت کے ضمن ميں
مہارت پروان  وه ظاہر کرنے سے، ان ميںرد عمل  بچہ کی آوازوں، اشارات اور چہرے کے تاثرات کے تئيں مسلسل آپ کے

نی چاہئے جو ان کے پہلے سال کے اختتام تک زبان کا استعمال کرنا شروع کرنے کے لئے ضروری ہے۔ مثبت رہيں اور چڑه
ر گائيں۔ او پڑهيں اور مقفی اشعار کہانياںايک ساته نہ استعمال کرنے کی کوشش کريں۔ ' بچوں جيسی تتالہٹ'سراہيں، بہت زياده 

اپنے بچہ سے روز مره چيزوں کے بارے ميں بات کريں۔ تصويريں ديکهيں اور الفاظ دہرائيں۔ اپنا موبائل اور ڻی وی بند کرکے 
 پوری توجہ ديں۔ کچه دير اپنیانہيں 

بات کريں،  يا نرسری نرس سےصحت اگر لگتا ہے کہ آپ کے بچہ کو پريشانياں پيش آرہی ہيں تو سب سے پہلے اپنے معائنہ کار 
وه پيرنڻنگ کے پروگراموں کی صالح دے سکتے ہيں يا اگر ضرورت ہو تو مزيد تعاون حاصل کرنے ميں آپ کی مدد کر سکتے 

 ہيں۔

1. 
ميں محسوس کرتی ہوں کہ چلنا پهرنا سيکهنے کی عمر واال ميرا بچہ ميرے ساته مواصالت نہيں کرنا چاہتا ہے، لگتا ہے کہ 

 وه کسی بهی قسم کے رابطہ سے گريز کرتا ہے۔

2. 
نے پر کيا ايسا لگتا ہے کہ وه اجنبيوں کے ساته ربط بنانا چاہتا ہے، اسے اکيال رہنے کی ضرورت ہے اور گلے لگائے جا

 ؟مزاحمت کرتا ہے

3. 
 ۔ے ہيںسے بات کريں، جو آپ کو تخصيصی خدمت ميں بهيج سکت معائنہ کار صحتاپنے 

 :جذباتی لگاؤ ميں تاخير کی عالمات پر نظر رکهيں، بشمول
 وه مس کيا جانا يا گلے لگايا جانا پسند نہيں کرتے ہيں۔ •
 رکهتے ہيں۔ لگاؤوه اجنبيوں کے ساته بال امتياز  •
 وه معاشرتی تعامل پر مزاحمت کرتے ہيں۔ •



 لگتا ہے کہ وه اکيلے رہنا چاہتے ہيں۔ •
 کا مظاہره کرتے ہيں۔) طيش(شديد غصہ  •
 وه تخريب کار يا جارحانہ ہو سکتے ہيں۔ •

اگر آپ کو شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بچہ کو لگاؤ سے متعلق دشوارياں الحق ہوں تو انہيں تخصيصی تشخيص کی 
 ، نرسری نرس يا جی پی سے بات کريں۔معائنہ کار صحتہو سکتی ہے۔ اپنے ضرورت 

 :متعدد عناصر زبان اور قوت گويائی ميں تاخير کا سبب بن سکتے ہيں، بشمول
 والدين يا نگہدار کی طرف سے مواصالت کی کمی۔ •
 جذباتی تعلق کی کمی۔ •
 کوئی آموزشی معذوری۔ •
ميں پيش آسکتا ہے جن کے کان کے وسطی جوف ميں شديد انفيکشن ہو يا يہ کچه قوت سماعت کا اتالف، جو ان بچوں  •

 تا ہے۔سکمخصوص دواؤں، صدمہ، يا جينياتی خلل کے نتيجہ ميں پيش آ
نيورولوجيکل خلل کا ايک گروپ جو کمزور مواصالت اور اسی طرح کمزور  (ASD)آرڈرز -آڻسڻک اسپيکڻرم ڈس •

 وں سے مربوط ہو سکتا ہے۔معاشرتی تعامل اور وجدانی صالحيت

 ابتدائی عمر ہی سے اپنے بچہ سے بات کرنا اور آوازوں اور بولنے کی حوصلہ افزائی کرنا معاون ہوتا ہے۔

 


