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اازز: ااسترسس ددااررمم يیا ااحساسس ضعف می کنممن   

آآرریی  نهھ  مطمئن نيیستم  ااررتباطط نداارردد   

1. چهھ خدماتی براایی کوددکم  نميیداانم اايینکهھ 
ووجودد دداارردد  

    

2. نميیداانم چگونهھ بهھ خدماتت  اايینکهھ 
  ددسترسی ددااشتهھ باشم 

    

3. جهھ ددنميیداانم ززمانی کهھ بو اايینکهھ 
چهھ کارر  ٬،خدماتی کوددکم قطع ميیشودد

  بايید بکنم 

    

4. براایی ددرريیافت مقررریی  نميیداانم يینکهھاا 
بيیشتر يیا حمايیت هھھھایی مالی بهھ کجا 

بروومم   

    

5. ندااشتن خدماتت کافی براایی کوددکم        
6. وويیژهه کافی مرااقبت هھھھا ندااشتن خدماتت  

براایی کوددکم  
    

7. خدماتت متمرکز کمبودد       
8. کمبودد خدماتت مدااوومم       
9. بيین سروويیس خدماتی کمبودد هھھھماهھھھنگی  

ددهھھھندگانن مختلف  
    

10. ددوو ساززمانن  خدماتت مشابهھ اازز يیافتددرر 
ددرر هھھھمانن ززمانن ددرريیافت ددررحالتی کهھ 

خدماتی اازز ساززمانی بهھ ساززمانن 
دديیگر اامکانن پذيیر نيیست   

    

11. ددرر برخی  یی کهھااططالعاتت متضادد 
٬، ااووقاتت اازز مرااکز خدماتی مختلف

ددرريیافت ميیکنم   

    

12. اايینکهھ مجبوررمم ززمانن ططوالنی براایی  
خدماتت اانتظارر بکشم  

    

13. برنامهھ کوددکم رراا اازز اايینکهھ مجبوررمم  
اایی بهھ برنامهھ دديیگریی منتقل کنم بدوونن 

حمل وو نقل  سروويیس هھھھاییکهھ اازز اايین
ددررستی برخورردددداارر باشم   

    

14. شمارر ززيیادد متخصصانی کهھ با کوددکم  
کارر می کنند  

    

15. شمارر ااندکک متخصصانی کهھ با  
کوددکم کارر می کنند  

    

16. آآززمايیش هھھھایی ززيیاددیی کهھ رروویی کوددکم  
اانجامم می شودد  

    

17. ايیش هھھھایی کمی کهھ رروویی کوددکم آآززم 
اانجامم می شودد  
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:براایی کوددکم مم عالقهھ مدررسهھعدمايیوسس شدهه اامم اازز ناتواانی وو من   
آآرریی  نهھ  مطمئن نيیستم  ااررتباطط نداارردد   

18. براایی کوددکم خدماتت حمل وو نقل  تهھيیهھ   
    

19. يیا علمی  تحصيیلیخدماتت  تهھيیهھ 
براایی کوددکم مناسب   

    

20. براایی  علمی فردد با صالحيیت گزيینش 
ارر کرددنن با کوددکم ک  

    

21. خدماتت ااررززيیابی براایی کوددکم  تهھيیهھ   
    

22. برنامهھ رريیزیی مديیريیت وو کنترلل  
ررفتارریی براایی کوددکم   

    

23.       دداارروو بهھ کوددکم ددااددنن 
24. مشاووررهه ددرر مورردد چگونگی  ددااددنن 

کمک کرددنن بهھ کوددکم ددرر ززميینهھ 
تکاليیف مدررسهھ ااشش    

    

25. متخصصانن  بهھددااددنن من  هھمرااجع 
مناسب محلی   

    

26. ددااددنن موضوعاتت بهھ گونهھ اایی وضيیح ت 
  باشد کهھ قابل فهھم براايیم

    

27. اايینکهھ با من هھھھم برخوررددیی براابر وو  
يیکسانن مثل خوددشانن ددااشتهھ باشند   

    

28.  کوددکم ددرر کالسس عاددیینگهھ ددااشتن  
بهھ ااتاقق  بجایی فرستاددنن مدااوومم ااوو

  کارردداانی

    

29. ززندگی مهھاررتهھایی توجهھ اانحصارریی بهھ  
ک ااکاددميیبهھ جایی آآموززشش مهھاررتهھایی 

بهھ کوددکم يیا علمی   

    

30. اابزاارر تکنولوژژیی کهھ بهھ  کرددننفرااهھھھم  
آآموززشش بهھتر کوددکم کمک ميیکند   

    

31. موااررددیی کهھ بهھ آآززااررهھھھا وو ززووررگويیی  
منجر ميیشودد فيیزيیکی هھھھایی   

    

32. موااررددیی کهھ بهھ ززشت گويیی وو  
ززووررگويیی کالمی منجر ميیشودد   

    

33. موااررددیی کهھ بهھ ااذذيیت وو آآززااررهھھھایی  
ااجتماعی منجر ميیشودد   

    

34.  کتبی کاررنامهھاازز  ماازز آآگاهه کرددن 
  تحصيیلی کوددکم تپيیشرف

    

35. بهھ ااجتماعی کوددکم شناسايیی نيیاززهھھھایی  
نيیاززهھھھایی  جایی توجهھ محض بهھ

ااشش يیا علمی  تحصيیلی  

    

36. ااحساسی وو حالت نيیاززهھھھایی شناسايیی  
 بهھ جایی توجهھ محض بهھ کوددکم

ااششيیا علمی  تحصيیلینيیاززهھھھایی   
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37. رروواانی  شناخت نيیاززهھھھایی سالمت 
 بهھ جایی توجهھ محض بهھکوددکم 

ااششيیا علمی  تحصيیلینيیاززهھھھایی   

    

38. براایی ططرحح کافی بهھ من  ددااددنن ووقت 
  پرسش هھھھايیم  ددرر جلساتت

    

39.  کهھ بتواانم ااززمنابعی  ددرر ااختيیارر نهھاددنن 
, DVDااستفاددهه کنم (براایی مثالل٬،  هھاآآن

صفهھ اايینترنتی٬، کتابب٬، ...)  

    

 
 

ااحساسس می کنم کهھ:  
آآرریی  نهھ  مطمئن نيیستم  ددااررتباطط نداارر   

40. يیافتن مرااکز خدماتی ددرر محلهھ مانن  
ررااحت ااست  

    

41. سویی متخصصانی کهھ با کوددکم اازز  
کارر ميیکنند٬، بهھ هھھھر سو کشيیدهه ميیشومم  

    

42. با آآنهھا کارر می کنم  مرااکز خدماتی کهھ 
نسبت بهھ فرهھھھنگ, نژاادد وو سواابق 
ااجتماعی خانوااددهه اامم حساسس هھھھستند  

    

43. مرااکز خدماتی يیا کاررکنانن مدررسهھ  
بهھتریی ددررباررهه  بايید آآموززشش هھھھایی

کوددکم ددااشتهھ باشندوو نيیاززهھھھایی شراايیط   

    

44. گامم  مدررسهھ کوددکم بهھ ااندااززهه کافی 
مواانعی کهھ برددااشتن جهھت هھھھايیی ددرر 

هھھھايیش ووجودد  بيین کوددکم وو هھھھمکالسی
دداارردد  ٬، برنمیدداارردد  

    

45. برخی اازز آآموززگارراانن يیا کاررکنانن  
مدررسهھ کوددکم با ااوو مهھربانن نيیستند   

    

46. مدررسهھ مورردد کوددکم بهھ ططورر دداائم  ددرر  
آآززاارر ووااقع ميیشودد  

    

47. ااهھھھداافف مدررسهھ کوددکم شامل پذيیرفتن  
کوددکانی کهھ تفاووتت هھھھايیی با سايیريین 

ددااررند نمی شودد  

    

48. ززيیاددیی بيین دداانش  ززددووخوررددهھھھایی 
آآموززاانن ددرر حيیاتت مدررسهھ ميیشودد   

    

49. با وواالديین با برخی اازز آآموززگارراانن  
ااحتراامم ررفتارر نميیکنند    

    

50. رراا براایی  برخی اازز آآموززگارراانن وواالديین 
يیت کوددکشانن مقصر ميیداانند عووض  

    

51. مدررسهھ کوددکم براایی آآنن چهھ وواالديین  
   قائل نيیست ااررززشی  پيیشنهھادد ميیدهھھھند٬، 

    

 
 

 
شنيیدهه اامم ددررباررهه:  
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آآرریی  نهھ  مطمئن نيیستم  ااررتباطط نداارردد   

52. حمايیت مالی گرفتن       

53. کسب ااططالعاتت اازز منابع ااجتماعاتت  
  اایی  هھمحل

    

54. منابع اايینترنتی   
    

55. اررددررمانیک   
    

56. ووررززشش ددررمانی        
57. گفتارر ددررمانی       
58. ددررمانن خانگی        
59. ططبيیعت ددررمانی        
60.  هھھھایی يیمهھھھایی جايیگزيین ررژژ لررااهه ح 

غذاايیی متفاووتت   
    

61. Hanenبرنامهھ        
62. ررشد وو  ددووررهه هھھھایی اايینترنتی براایی 

کوددکک  پرووررشش  
    

63. خدماتت اارراائهھ شدهه بوسيیلهھ ووززااررتت  
علوممآآموززشش وو پرووررشش وو   

    

64. اتت اارراائهھ شدهه بوسيیلهھ ووززااررتت خدم 
  کوددکک وو توسعهھ خانوااددهه

    

65. ی براایی ددررمانن خدماتمرااکز  
  ررفتاررهھھھایی مدااخلهھ گراانهھ

    

66. رروواانی براایی  ی سالمتخدمتمرااکز  
کوددکم   

    

67.       مدااوواا اازز ططريیق فعاليیت هھھھایی هھھھنریی  
68. موسيیقی مدااوواا اازز ططريیق        
69. مدااوواا اازز ططريیق باززیی هھھھایی مختلف        
70. يیق جنبش٬، حرکت وو مدااوواا اازز ططر 

  ررقص
    

71. رروواانی براایی  مرااکز خدماتت سالمت 
من وو هھھھمسرمم    

    

72. مرااکز موقتی وو کوتاهه مدتت نگهھداارریی  
اازز آآددمم هھھھایی ناتواانن   

    

 
 


