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 نکات بالینی: 

 آماده شدن برای تعطیالت 

فصللت تیالللییت میتواکللم نللا زمللان شللااج باللخ باشللمهاجتماد  للاکواای  للا، وشللمی  للاج اللاانی  للاح، جمللن فر ن ،احسللاس اکت للار، احتللرا  

میکملنمه انلن جملن جمج به تارنخ مملتر  و امیلم بله آننلمی  معلی کیملخ  لاج  ادلی  سلتنم کله بسلیارج از ملرا   لر سلاله اکت لار  را 

 ا چالخ  لاج زنلااج را بله  ملرای اارکلم، بله  صلوح بلراج کواکلاکی کله لکنلخ اارکمهبرکامله  لاج فملرای منالر بله تملمنم فملار اج زملاکی 

میمللواش شللا   للاج  للاکوااگی کیللاز  للاج گفتللارج بیمللترج را شللامت میمللوکم و گللروی  للاج زنللااج از مللرا ، فمللار  للاج ارت للاطی شللمنمتر را 

را تاربله کننلم، زنلرا شواملت اسلترس زاج محیاللی میتواکنلم بلر کننلمه ار کتیاله کواکلان میتواکنلم ار طلوی تیاللییت افلنانخ لکنلخ تحمیت می

کللوا  تلا یر بعاارکللمه  وشلل اتاکه ملا بلله شنلوان آسللیب شناسلان گفتللار و زبللان میتلواکی  بلله واللمنن، میلمللان و انعللران میلنان و شللمت لکنلخ 

اکللاکی کلله لکنللخ اارکللم را ار زمللان تیالللییت حمانللخ کننللمه بنللابرانن کعراکللی آن  للا ار مللورا گفتللار بللا  یاللان و فیالیللخ تللا کو کمللا کنللی 

 بیمتر کمیمواه

 !آگاه باشید "پیچیدگی لکنت"از پیش بینی لذت ببرید، اما از 

اسلخه گرچله بر لی او لات ملا  نکی از للات  لاج رلمرو ملاار بلوان تماشلاج شلعفتی ار چمل  کواکاکملان  نعلا  آملاای شلمن بلراج تیاللییت

سللخه آنللا تللو  یاللان زای کیسللتی  تللا روز بللنره ف للم سلله  فتلله و کللی  بللا ی ا "ارگیللر اناللاا  یاللان ار آکوللا میمللون  بللا اموللاراتی از جمللله، 

مملکیت  نلا تاربله ج فملار زملاکی  اچلاربله نلاا ااشلتن انلن ککتله کله بر لی از کواکلان  نعلا  کلار زنلاا   "سرمان  یلی شللو   وا لم بلواه

بیمترج ار دح خ کران میموکم میتواکم کما کننمی باشلمش ملا میتلواکی  بلا تیلمنت اشلتیاب  لوا بله آن  لا کملا کنلی  تلا راحلخ تلر دلح خ 

کننمه ال تله ملا میالوا ی  فرزکلماکمان بتواکنلم از و لانه آننلمی  یالان زای شلوکم، املا اگلر ااکلخ آملوز شلما تحلخ تلا یر  یااکلات زنلاا رلرتنخ 

شم، میتواکیم به والمنن کملا کنیلم بلمون اننکله بلیخ از حلم  یالان زای شلوکم، شلااج را بلا نکلمنعر سلوی  شلوکمه آکولا میتواکنلم بلمون شمی با

 تممنم افراطی  یاان، به کوا  کمان ا نم چعوکه  وشحای و ممتاب باشمه

 ! اوقات آرامش لذت ببریداز 

ی  میکننلم تلا بلین آملاای شلمن بلراج رونلماا اج بلنره و گاراکلمن او لات  لاح بلا  لاکواای با کنانا شمن به تیالییت، بسلیارج از ملرا  تل

شان تیاای انااا کننمه کواکاکی که لکنلخ اارکلم ممکلن اسلخ از زملاکی  لاح کله دلرا دلح خ بلا انعلران کمیملوا نلا ادل را  روبلرو شلمن 

ج و ملرج انلن فصلت اودلاد را فلرا گرفتله اسلخ، واللمنن میتواکنلم تلی  با شرانم گفتارج وجوا کمارا، سوا ب رکمه و تلی بله ک لر میرسلم کله  لر

کننم تا کمی زمان ا تصاح بم نمههه مثلت زملان  لاج تلا بله تکلی نلا گلروی  لاکوااگی کله تیلاملی اسلخ املا بله گفتعلوج زنلاا احتیلاج کلماراه 

ار روج رلازی، طراحلی سلاای، بلازج  لاج سلاای بلا رک  آمینج و اکاا  رروژی  لاج  نلرج، بلا  ل  انعلر چیلنج  واکلمن   میمله بلا سلکوت ، کل

ار  للوا  را  آرا  تللرجنللا ریمللینه ج  کوبللخ گیللرج و دللرفا و للخ گاراکللمن و اور مللیه  ملله ج انللن  للا میتواکنللم بلله کواکللان کمللا کننللم تللا

میم لم روبلرو شلوکمه  تیلاملی ر  _کننم که بله آکولا کملا میکنلم تلا بلا شلرانم سلاخ تلرج کله ار انلن بر له ج زملاکی بسلیار اجتملاشی  انااا
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گا ی او ات ف م نا ناااورج مینل  کلافی اسلخ کله کیلازج کیسلخ آکولا  لر لح له را بلا  یالان و آشلفتعی رلر کننلمه ال تله واللمنن  ل  از انلن 

 زمان آرامخ سوا می رکمه

 ! به یاد داشته باشید که لکنت کردن اشکالی ندارد

ار بلا رسلر شمله  لا ، شملو  لا ، شمله  لا، رلمربنره و ملااربنره  لا و انعلران اسلخ نکی انعر از جن ه  اج ونژی ج فصلت تیاللییت فردلخ انلم

که االب ار ب یه ج سای کمی ینی ه  گاراکلمن و لخ بلا افلرااج کله کمتلر آشلنا  سلتنم حتلی اگلر آکولا از اش لاج  لاکواای باشلنم، میتواکلم منالر 

   نلوز لکنلخ"از روج سلااگی نلا ایلر از آن مینرسلنم کله چلرا کلوا   به انااا تنمی  لاح ار کواکلان ااراج لکنلخ بملواهگا ی او لات ملرا ،  

را ار  ه بله نلاا ااشلته باشلیم کله انعلران احتملا  لکنلخ "انلن لکنلخ را برطلرا کنلم"تلا  "آنا  نوز تحخ ارملان  لرار کعرفتله اسلخ"   نا  "اارا

ذ اطمینلان  لاطر کلمارا آسلیب زکنلمی باشلمه انلن اجتماشلات کمیکننم، اما چنین امولار ک راتلی میتواکلم بلراج کلواکی کله کسل خ بله گفتلار  لو

بله  اکوااگی فردخ مفیمج را براج آموز  انعلران ار ملورا دلح خ کلران و لکنلخ زبلان فلرا   میکنلمه شلما میتواکیلم بلا تانیلم کلران لکنلخ 

بلله ال تله جلاکی  نلوز "ا گفلتن چیلنج مثلت: روشی ساای، وا یلی و دلاا اکه بله واللمنن کملا کنیلم کله چعوکله انعلران را آگلای کننلم شلانم بل

بلله او ممللوی  "نلا  "لکنخ زبان ااراه انلن ف لم باملی از کحلوی ج دلح خ کلران اوسلخ و چیلنج بلراج رنولان کلران نلا شرمسلارج او کیسلخ

 لم، میعونلم بله جلاج میاواگفتار ارماکی اسخ و از طرنق ارمان ناا گرفتله اسلخ کله آزاااکله دلح خ کنلم اکنلون او ا ی لا  ملان چیلنج را کله  

اننکلله از دللح خ کللران اجتنللا  کنللم و از اننکلله انعللران ممکللن اسللخ اربللاری ا  چلله بعوننللم بترسللمه انللن ریللا   للا ما یللخ وا یللی لکنللخ را  

 روشن میکننم، امکان نا تلاکر میاکله و مینل  بلراج امولار ک لر  لاج ایلر  وشلمنم  را فلرا   میکننلم و بله کلوا  کملان میم نلم کله ملا از او

دلرا ک لر از اننکله او انلن گفتله  لا را روان بعونلم نلا لکنلخ ااشلته باشلمه بلا  مکلارج ه  حمانخ میکنی  و براج گفته  انخ ارز   ائلت  سلتی 

بللا والللمنن، میلمللان و ااکللخ آمللوزان میتللواکی  بلله  ملله بللراج آمللاای شللمن بللراج نللا تیالللییت شللاا کلله ار آن افللنانخ ت ادللاج ارت للاطی را بللا 

 حتی ار تیالییت ممکلی کمارا، تیمنت کرای ان  کما کنی هه لکنخ ورج اننکآناا

 

 


