Lista e plotë e Modifikuar për Autizmin tek
Fëmijët e vegjël -e rishikuar
(M-CHAT) Intervista Diagnostikuese™

** Mund të përdoren për qëllime kërkimore apo klinike, por ju lutem mos e përmendin ose shpërndani **
Mirënjohje: Ne falenderojmë Joaquin Fuentes, MD për punën e tij për hartimin e tabelës së përdorur për
në këtë intervistë.
Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni www.mchatscreen.com ose kontaktoni Diana Robins
(mchatscreen2009@gmail.com).
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(M-CHAT-R) Intervista DiagnostikueseTM
Leje për përdorim
Listë e plotë Ndryshuar për Autism tek të vegjëlit, Intervista Diagnostikuese e rishikuar TM (M-CHAT-R
FUITM; Robins, Fein, dhe Barton, 2009) është projektuar për të shoqërojë M-CHAT-RTM. M-CHAT-R
FUITM mund të merret duke kontaktuar Diana Robins në mchatscreen2009@gmail.com.
M-CHAT-R FUITM është një instrument me të drejta autori, dhe përdorimi i këtij instrumenti është i
kufizuar nga ana e autorëve dhe bartësve të së drejtës së autorit M-CHAT-RTM dhe M-CHAT-R FUITM
janë duke u provuar. Megjithatë, ata nuk janë në dispozicion për shpërndarje jashtë palëve që janë pjesë e
studimeve në vazhdim.

Udhëzimet e Përdorimit
M-CHAT-R FUI është projektuar për t'u përdorur me-M CHAT-R; M-CHAT-R është e vlefshme për
ekzaminimin e të vegjëlve midis 16 dhe 30 muajsh, për të vlerësuar rrezikun për çrregullime të spektrit të
autizmit (ASD). Përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm se edhe me intervistën, një numër i
konsiderueshëm i fëmijëve që nuk e kalojnë-M CHAT-R nuk do të diagnostikuar me një ASD,
megjithatë, këta fëmijë janë në rrezik për çrregullime të tjera në zhvillim apo vonesa, dhe për këtë arsye,
diagnostikimi është i garantuar për çdo fëmijë që ekzaminohet pozitiv.
Pasi prindi i është përgjigjur M-CHAT-R, llogaritni instrument në përputhje me instruksionet. Nëse
fëmija ekzaminohet pozitiv, zgjedh mjetet e intervistës në bazë të artikujve të artikujve të intervistës për të
cilat fëmija dështoi në M-CHAT-R; vetëm ato artikuj që dështuan që në fillim duhet të jenë të
administruara për një intervistë të plotë.
Çdo faqe e intervistës korrespondon me një send ngaM-CHAT-R. Ndiqni formatin e tabelave,duke bërë
pyetje derisa të shënohet një KALON ose DËSHTON. Ju lutem vini re se prindërit mund të raportojë
"ndoshta" në përgjigjet e pyetjeve gjatë intervistës. Kur një prind raporton "ndoshta", pyet nëse përgjigja
për shumë shpesh është "po" ose "jo" dhe vazhdoni me intervistën sipa përgjigjes që u dha. Në vendet ku
ka vend për të raportuar një përgjigje “të tjera", intervistuesi duhet të përdorë gjykimin e tij / saj për të
përcaktuar nëse kjo është një përgjigje kaluese apo jo.
Shënoni përgjigjet për çdo element në Fletë e Rezultateve të M-CHAT-R FUI (e cila përmban artikuj të
njëjtë si M-CHAT-R, por Po / Jo është zëvendësuar nga Kalon / Dështon). Intervista konsiderohet se është
ekzaminuar pozitiv nëse fëmija nuk arrin çdo tre artikuj në intervistë, ose dy nga 7 artikujt e "Më të Mirat
7" pikat: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Nëse një fëmijë ekzaminohet pozitiv në M-CHAT-R FUI, që do të thotë një
rezultat të përgjithshëm prej 3 ose më shumë përgjigjesh, OSE një rezultat “Më të mirë 7” prej 2 ose më
shumë, rekomanduar fuqishëm që fëmija t’i referohet për ndërhyrjen e hershme dhe provat diagnostike sa
më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi vini re se nëse ofruesi i kujdesit shëndetësor apo prindi ka
shqetësime në lidhje me ASDs, fëmijët duhet të vlerësohen, pavarësisht nga rezultati në M-CHAT-R ose
M-CHAT-R FUI.
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M-CHAT-R
Ju lutem pergjigjuni pyetjeve te meposhtme mbi femijen tuaj. Ne pergjigjet tuaja kini parasysh si
sillet femija zakonisht. Nese ju keni vene re qe femija juaj e manifeston sjelljen rralle (pak raste)
por jo zakonisht (pjesen me te madhe te rasteve) atehere pergjigjuni pyetjes jo. Ju lutem futni ne
rreth po ose jo per cdo pyetje. Shume falemnderit.
1. Ne qoftese i tregoni me gisht femijes nje objekt ne anen tjeter te dhomes
a e drejton femija veshtrimin tek objekti?
(PER SHEMBULL, nese i tregoni femijes nje loder apo nje kafshe, duke perdorur
gishtin tuaj tregues, a veshtron femija drejt lodres apo kafshes?)

Po

Jo

2. A keni menduar ndonjehere qe femija juaj mund te jete i shurdhet?

Po

Jo

3. A luan femija juaj loje me imagjinate, sikur te ishte e vertete?
Po
(PER SHEMBULL, te beje sikur pi dicka nga nje gote bosh, te beje sikur flet ne telefon
ose sikur ushqen nje kukull apo nje loder kafshe prej pelushi?)

Jo

4. A i pelqen femijes tuaj te kacavirret (t’u ngjitet) gjerave/ objekteve?
(PER SHEMBULL, mobiljeve, paisjeve ne kendin e londrave, apo shkalleve?)

Po

Jo

5. A ben femija juaj levizje te pazakonta te gishtave afer syve te tij/saj?
(PER SHEMBULL, a i perdredh femija gishtat e tij/saj afer syve?)

Po

Jo

6. A tregon femija juaj me gisht per te kerkuar dicka apo per te kerkuar ndihme? Po Jo
(PER SHEMBULL, te treguarit me gisht e nje biskote apo lodre qe ai/ajo
nuk e arrin dot?)
7. A tregon femija juaj me gisht per t’ju treguar dicka interesante?
(PER SHEMBULL, t’ju tregoje me gisht nje aroplan ne qiell ose nje kamjon
te madh ne rruge)

Po

Jo

8. A tregon femija juaj interes per femije te tjere?
(PER SHEMBULL, a ia hedh veshtrimin femija juaj femijeve te tjere, a i buzeqesh
apo i afrohet ai/ ajo atyre?)

Po

Jo

9. A ju tregon juve femija gjera duke i sjelle/ mbajtur gjerat afer jush qe ju t’i
shikoni – jo per t’ju kerkuar ndihme, por thjesht qe t’ua tregoje?
(PER SHEMBULL, t’ju tregoje nje lule, loder pelushi apo nje makine loder?)

Po

Jo

10. A reagon /pergjigjet femija kur ju i therrisni emrin?
(PER SHEMBULL, a e drejton femija shikimin drejt jush, a flet ose belbezon, apo
ndalon cfare eshte duke bere kur juve i therrisni emrin?)

Po

Jo

Ju Lutem Vazhdoni ne Faqen Tjeter
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M-CHAT-R
Ju lutem pergjigjuni pyetjeve te meposhtme mbi femijen tuaj. Ne pergjigjet tuaja kini parasysh si
sillet femija zakonisht. Nese ju keni vene re qe femija juaj e manifeston sjelljen rralle (pak raste)
por jo zakonisht (pjesen me te madhe te rasteve) atehere pergjigjuni pyetjes me jo. Ju lutem futni
ne rreth po ose jo per cdo pyetje. Shume falemnderit.
11. Kur ju i buzeqeshni femijes, a ua kthen ai/ajo buzeqeshjen?

Po

Jo

12. A shqetesohet femija juaj nga zhurma te perditshme?
(PER SHEMBULL, nga fshesa me korent apo muzike me volum te larte?)

Po

Jo

13. A ecen femija juaj?

Po

Jo

14. A ju shikon femija ne sy kur ju i flisni, kur luani me te apo kur e vishni?

Po

Jo

15. A perpiqet femija juaj te kopjoje ate qe beni juve?
(PER SHEMBULL, te bej me dore mire u pafshim, te perplasi duart me gezim,
ose te beje shaka me tinguj kur te njejten gje beni dhe juve)

Po

Jo

16. Nese ju e ktheni koken per te pare dicka, a veshtron femija juaj perreth
qe te shohi dhe ai/ajo ate qe po shikoni juve?

Po

Jo

17. A perpiqet femija juaj qe t’ju terheqe vemendjen ne menyre qe ta veshtroni ate? Po
(PER SHEMBULL, a ju shikon femija ne pritje qe te lavderohet, apo a thote femija
‘shif’ ose ‘me shiko’)

Jo

18. A ju kupton femija kur ju i kerkoni atij/ asaj te beje dicka?
Po
(PER SHEMBULL, ne qofte se ju nuk I tregoni me gisht, a e kupton femija shprehjen
“vere librin ne karrige” ose “me sill batanijen”)

Jo

19. Kur ndodh dicka e re e papritur, a e ndjek femija fytyren tuaj qe te shohi
cfare ndjeni juve (si reagoni juve)?
(PER SHEMBULL, ne qofte se femija degjon nje zhurme te cuditshme, ose shikon
nje loder te re a ia hedh femija veshtrimin fytyres tuaj?)

Po

Jo

20. A i perlqejne femijes tuaj aktivitetet fizike?
(PER SHEMBULL, tundjet apo lekundjet ne prehrin/ gjunjet tuaj)

Po

Jo
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Fletë Përgjigja e Intervistës Diagnotikuese M-CHAT-RTM
Vini re: Po/Jo janë zëvendësuar me Kalon/Dështon; 7 përgjigjet Kryesore janë brenda kutisë.
1. Ne qoftese i tregoni me gisht femijes nje objekt ne anen tjeter te dhomes
Kalon/Dështon
a e drejton femija veshtrimin tek objekti?
(PER SHEMBULL, nese i tregoni femijes nje loder apo nje kafshe, duke perdorur
gishtin tuaj tregues, a veshtron femija drejt lodres apo kafshes?)
2. A keni menduar ndonjehere qe femija juaj mund te jete i shurdhet?
Kalon Dështon
3. A luan femija juaj loje me imagjinate, sikur te ishte e vertete?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, te beje sikur pi dicka nga nje gote bosh, te beje sikur flet ne telefon
ose sikur ushqen nje kukull apo nje loder kafshe prej pelushi?))
4. A i pelqen femijes tuaj te kacavirret (t’u ngjitet) gjerave/ objekteve?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, mobiljeve, paisjeve ne kendin e londrave, apo shkalleve?)
5. A ben femija juaj levizje te pazakonta te gishtave afer syve te tij/saj?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, a i perdredh femija gishtat e tij/saj afer syve?)
6. A tregon femija juaj me gisht per te kerkuar dicka apo per te kerkuar ndihme?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, te treguarit me gisht e nje biskote apo lodre qe ai/ajo nuk e arrin dot?)
Kalon Dështon
7. A tregon femija juaj me gisht per t’ju treguar dicka interesante?
(PER SHEMBULL, t’ju tregoje me gisht nje aeroplan ne qiell ose nje kamjon te madh ne rruge)
8. A tregon femija juaj interes per femije te tjere?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, a ia hedh veshtrimin femija juaj femijeve te tjere, a i buzeqesh
apo i afrohet ai/ ajo atyre?)
9. A ju tregon juve femija gjera duke i sjelle/ mbajtur gjerat afer jush qe ju t’i
Kalon Dështon
shikoni – jo per t’ju kerkuar ndihme, por thjesht qe t’ua tregoje?
(PER SHEMBULL, t’ju tregoje nje lule, loder pelushi apo nje makine loder?)
10. A reagon /pergjigjet femija kur ju i therrisni emrin?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, a e drejton femija shikimin drejt jush, a flet ose belbezon, apo
ndalon cfare eshte duke bere kur juve i therrisni emrin?)
11. Kur ju i buzeqeshni femijes, a ua kthen ai/ajo buzeqeshjen?
Kalon Dështon
12. A shqetesohet femija juaj nga zhurma te perditshme?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, nga fshesa me korent apo muzike me volum te larte?)
13. A ecen femija juaj?
Kalon Dështon
14. A ju shikon femija ne sy kur ju i flisni, kur luani me te apo kur e vishni?
Kalon Dështon
15. A perpiqet femija juaj te kopjoje ate qe beni juve?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, te bej me dore mire u pafshim, te perplasi duart me gezim,
ose te beje shaka me tinguj kur te njejten gje beni dhe juve)
16. Nese ju e ktheni koken per te pare dicka, a veshtron femija juaj perreth
Kalon Dështon
qe te shohi dhe ai/ajo ate qe po shikoni juve?
17. A perpiqet femija juaj qe t’ju terheqe vemendjen ne menyre qe ta veshtroni ate
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, a ju shikon femija ne pritje qe te lavderohet, apo a thote femija
‘shif’ ose ‘me shiko’)
18. A ju kupton femija kur ju i kerkoni atij/ asaj te beje dicka?
Kalon Dështon
(PER SHEMBULL, ne qofte se ju nuk I tregoni me gisht, a e kupton femija shprehjen
“vere librin ne karrige” ose “me sill batanijen”)
Kalon Dështon
19. Kur ndodh dicka e re e papritur, a e ndjek femija fytyren tuaj qe te shohi
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cfare ndjeni juve (si reagoni juve)?
(PER SHEMBULL, ne qofte se femija degjon nje zhurme te cuditshme, ose shikon
nje loder te re a ia hedh femija veshtrimin fytyres tuaj?)
20. A i perlqejne femijes tuaj aktivitetet fizike?
(PER SHEMBULL, tundjet apo lekundjet ne prehrin/ gjunjet tuaj)
Rezultati për 7 Kryesoret: _______
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Rezultati Total: _______

Kalon Dështon

1. Nëse ju tregoni me gisht diçka në dhomë, a ____________ shikon tek ajo?

Po

Jo

Ju lutem më jepni një shembullse si
ai/ajo do të përgjigjej nëse ju tregoni
tek diçka. (Nëse prindi nuk jep një
shembull Kalon , pyetni veç e veç.)

Nëse Ju tregoni diçka,çfarë bën
zakonisht ?

KALON shembuj

Jo

Shikon tek objekti
Tregon tek objekti
Shikon dhe komenton për objektin
Shikon nëse prindi i thotë
"Shiko!"

Po 
Po 
Po 

Jo 
Jo 
Jo 

Po 

Jo 

J
o
Po vetëm
KALON
shembuj(t)

KALON

Po vetëm
Po për shembujt nga

DËSHTON
shembuj(t)

KALON dhe DËSHTON

Cila është
përgjigja e saj/tij
më e shpeshtë?

Më e shpeshta është
shembulli KALON

KALON

DËSHTON

Më e shpeshta është
shembulli DËSHTON

DËSHTON

2. A është testuar dëgjimi i fëmijës tuaj?

Po

Jo

Cilat ishin rezultatet
e testit të dëgjimit?

Dëgjimi
poshtë
normales

Dëgjimi
normale ose
rezultatet jo të
sakta

A keni menduar ndonjëherë nëse
fëmija juaj është i shurdhër

Jo

Po

KALON

Çfarë ju çoi të pyes
veten për këtë?

KALON
A ai/ajo…
Shënim. Nëse prind raporton
për dëgjimin e fëmijës së
tyre vetëm si pjesë e një
kontroll rutinë.

KALON

shpesh injorojnë zhurmat?
shpesh injorojnë njerëzit?

Jo të dyja

KALON

Po 
Po 

Jo 
Jo 

Po tek secila

DËSHTON

3. A ________ Luan me lojën “Gjoja”, bën sikur bën diçka ose shtiret?

Po

Ju lutem më jepni një shembull të
lojës së tij / saj sikur pretendon.
(Në qoftë se prindi nuk jep një
shembull si tek KALON poshtë,
pyetni secilin veç e veç

A bën ai/ajo…
Bëjnë sikur pinë nga një gotë bosh?
Po 
Jo 
Bëjnë sikur flasin në telefon?
Po 
Jo 
Bëjnë sikur ushqejnë kukullën ose kafshët me ushqim?
Po 
Jo 
Shtyjnë makinën sikur është në rrugë?
Po 
Jo 
Bëjnë sikur janë robot, aeroplan, balerinë, ose ndonjë personash
që kanë qejf?
Po 
Jo 
A vendos ai / ajo tenxhere lodër në furrë ose trazon ushqim imagjinar? Po 
Jo 
Vendos një figurë në veprim në një makinë lodër ose kamion?
Po 
Jo 
Bën sikur fshin ose pastron apo kosit barin?
Po 
Jo 
Ushqen vetën me një lugë lodër apo gotë bosh?
Po 
Jo 
Të tjera (përshkruaj)
Po 
Jo
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Po për secilën

KALON

Jo të gjitha

DËSHTON

4. A _________ i pëlqen të kacavirret?

Po

Ju lutem më jepni një shembull të diçka
që ai / ajo ka qejf të ngjitet. (Në qoftë se
prindi nuk jep një shembull nga KALON,
pyetni secilin veç e veç.

A i pëlqen atij/asaj të kacavirret në…
shkallë?
karrige?
mobilje?
pajisje të tjera?

Po 
Po 
Po 
Po 

Jo 
Jo 
Jo 
Jo 

Po për secilën

Jo për të

sipër

gjitha

KALON

DËSHTON

5. A ________ bën lëvizje të çdutishme të gishtave para syve të tij ose saj?

Po

Jo

Ju lutem përshkruani këto lëvizje. (Në qoftë se prindi nuk jep
një shembull nga lista më poshtë, pyetni secilin veç e veç.)

A bën ai/ajo…
(Poshtë janë shembujt Kalon)
Shikon Duart?
Lëviz gishtat kur
luan lojën kukë?

Po  Jo 
Po  Jo 

KALON

Ai/ajo…
(Poshtë janë shembujt Dështon)

Luajne gishtat e tij / saj afër syve të tij / saj? Po  Jo 
Mban duart e tij/saj afër sytve të tij / saj?
Po  Jo 
Mban duart e tij / saj në anën syve
të tij / saj??
Po  Jo 
Luan duart e tij / saj afër fytyrës?
Po  Jo 
Të tjera (përshkruaj)
Po  Jo
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

No secilës lart

KALON

Po secilës lart

Jo

Po

DËSHTON

6. A tregon me gisht fëmija për të kërkuar diçka ose për të kërkuar ndihmë?

Po

Jo

KALON
Nëse ka diçka që fëmija juaj do ta rrijë dhe
nuk ka mundësi, të tilla si një snack ose lodër,
si e bën ai / ajo ta marrë atë? (Në qoftë se
prindi nuk jep një shembull nga lista më
poshtë, pyetni secilin veç e veç

Ai/ajo…
Kap objektin me tërë dorën e tij / saj
Ju drejton tek objekti
Përpiqet ta marrë vetë objektin
E kërkon duke përdoru fjalë ose tinguj?

Po për secilën

Po  Jo 
Po  Jo 
Po  Jo 
Po  Jo 

Jo
to all of the above

Nëse ju thatë: "Me tregoni ,"
si veproi ai / ajo në atë pikë?

Po

KALON

Jo

DËSHTON

7. * Nëse intervistuesit pyeti # 6, të fillojë këtu: Ne vetëm biseduam rreth të pyeturit pë të
treguar diçka,
PYETI TË GJITHA
A tregon me gisht për të kërkuar diçka ose ndihmë?

Po

Jo

Ju lutem më jepni një shembull të
diçkaje që ai / ajo mund të të
tregoj. (Në qoftë se prindi nuk jep
një shembull të KALON më
poshtë, pyetni secilin veç e veç.

Si e tërheq vëmendjen tuaj për këtë?
A tregon ai / ajo me gisht?

A dëshiron fëmija ndonjëherë që ju të shihni
diçka interesante, si:
Një aeroplan në qiell? Po 
Jo 
Një kamion në rrugë? Po 
Jo 
Një gropë në terren?
Po 
Jo 
Një kafshë në oborr?
Po 
Jo 

Po për secilën

Jo
Për secilën lart

Jo

Po
A është kjo për të
treguar interesin e tyre
jo, për ndihmë?

Po

KALON

Jo

DËSHTON

DËSHTON

8. I ___________ interesojnë fëmijët e tjerë?

Jo

Po
A është ai / ajo i interesuar për
fëmijët që nuk janë vëlla / motra
e tij / saj?

Kur ju jeni në supermarket ose kënd lojrash,
fëmija juaj zakonisht u përgjigjet fëmijëve të
tjerë?

Jo
Po

KALON

Si i përgjigjet fëmija juaj?
(Në qoftë se prindi nuk jep
një shembull KALON,
pyeetni secilin veç e veç.

Fëmiaj juaj…
Luan me fëmijë të tjerë?
Bisedon me fëmijët e tjerë?
Bën zhurma vokale?
Shikon një fëmijë tjetër?
I qesh një fëmijë tjetër?

Jo

Po

Jo secilës
Po 
Po 
Po 
Po 
Po 

DËSHTON

lart

Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 

A përgjigjet ai / ajo për
fëmijët e tjerë më shumë se
gjysmën e kohës?

Po

KALON

Jo

DËSHTON

9. A _____________ ju tregon gjëra duke jua sjellë ose duke i mbajtur në dorë që ju
t’i shikon jo për ndihmë, por vetëm për ta ndarë me ju?

Jo

Po

Ju lutem më jepni një
shembull të diçkaje që
ai / ajo mund të sjellë
t’ju tregojë ose mbajë
derisa ju ta shikoni.
(Në qoftë se prindi
nuk jep një shembull
të KALON, pyetni
secilin veç e veç.)

A ju sjell ndonjëherë fëmija …
Një foto ose lodër vetëm për t’jua treguar ?
Një vizatim që ai / ajo ka bërë?
Një lule që ai / ajo ka zgjedhur?
Një insikt që ai / ajo ka gjetur në bar?
Disa blloqe që ai / ajo ka vënë sëbashku?
Të tjera (përshkruaj):

Po 
Po 
Po 
Po 
Po 
Po 

Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 

____________________________________________
____________________________________________

Jo për
secilën lart
A është kjo vetëm për të treguar, jo për të
marrë ndihmë?

Po

KALON

Jo

DËSHTON

10. A ____________ kthen përgjigje kur thërrisni emrin e tij ose saj?

Po

Jo
Nëse ai / ajo nuk përfshihet në argëtim apo
diçka interesante, zakonisht pwrgjigjet kur
thwrrisni emrin e tij / saj ?

Ju lutem më jepni një
shembull se si ai / ajo
pergjigjet kur ju e thërrisni.
(Në qoftë se prindi nuk jep një
shembull të KALON poshtë,
pyetni secilin veç e veç.)

Po

Jo
Çfarë bën ai / ajo kur ju thërrisni emrin
e tij / saj? (Në qoftë se prindi nuk jep
një shembull të KALON poshtë, pyetni
secilin veç e veç.

Ai/Ajo…
(poshtë janë përgjigjet DËSHTON)
Nuk përgjigjet?
Sikur dëgjon, por injoron prindin?
Përgjigjet vetëm në qoftë se prindi është
ballë përballë me fytyrën e fëmijës? Po 
Përgjigjt vetëm nëse e prek?

A…
(poshtë janë përgjigjet KALON)
Shiko lart?
Po  Jo 
Flet ose belbëzon?
Po  Jo 
Ndalon sëbëri atë që ai / ajo po bënte?
Po  Jo 

Po  Jo 
Po  Jo 
Jo 
Po  Jo 

Po vetëm
shembuj(t)
KALON

Po vetëm
Po për KALON dhe DËSHTON
examples

shembuj(t)
DËSHTON

Cila është përgjigja e
tij/saj më e shpeshtë?

KALON

KALON
përgjigje

DËSHTON
përgjigje

DËSHTON

11. Kur ju i buzëqeshni __________, buzëqesh ai /ajo pas jush?

Po

Jo

KALON

Çfarë e bën _____________ të qeshë? (Në qoftë se prindi nuk
jep një nga shembujt poshtë, pyetni secilin veç e veç.)

(poshtë janë përgjigjet DËSHTON)

Fëmija juaj…
(poshtë janë përgjigjet KALON)
Buzëqesh kur ju buzëqeshni
Buzëqesh kur hyni në dhomë
Buzëqesh kur ktheheni

Po 
Po 
Po 

Jo 
Jo 
Jo 

A është fëmija gjithmonë i qeshur? Po  Jo 
A buzëqesh fëmija për lodrën apo aktivitetin e
preferuar?
Po  Jo 
A buzëqesh fëmija rastësisht
ose për asgjë në veçanti?
Po  Jo 

Po vetwm pwr
shembuj(t)
KALON
example(s)

Po vetwm
Po tw dyja KALON dhe DËSHTON
examples

pwr
shembuj(t)
DËSHTON

Cila është përgjigja e
tij/saj më e shpeshtë?

KALON

KALON
përgjigje

DËSHTON
përgjigje

DËSHTON

12. A ___________ nxehet nga zhurmat e përditshme?

No

Po

KALON

A reagon negativisht ndaj zhurmës së…

Lavatriçes?
Po 
Jo 
Të qarës së famijës?
Po 
Jo 
Të çjerrës së famijës?
Po 
Jo 
Fshesës me korent?
Po 
Jo 
Sirenës?
Po 
Jo 
Trafikut?
Po 
Jo 
Përplasjes së derës?
Po 
Jo 
Muzikës së lartë?
Po 
Jo 
Ziles së telefonit/derës?_
Po 
Jo 
Vendeve të zhurmshme si s
upermaketi ose restoranit?
Po 
Jo 
Të tjera (përshkruaj) :
Po 
Jo
_________________________________________

Po pwr dy
ose mw
shumw
Si ragon fëmija për (listo zhurmat
që fëmija nuk donte)? (Në qoftë
se prindi nuk i përgjigjet, pyetni
secilin veç e veç.

_
______________________________________________

Fëmija juaj …
(poshtë janë përgjigjet DËSHTON):

Fëmija juaj…
(poshtë janë përgjigjet KALON):
Mbulon veshët e tij/saj?
Ju thotë se është i mërzitur?

Ulëret?
qan?
Mbulon veshët i nërvozuar?

Po  Jo 
Po  Jo 

Po  Jo 
Po  Jo 
Po  Jo 

Po vetëm për

Po vetëm për

shembuj(t)
DËSHTON

shembuj(t)
KALON
Cila është përgjigja e
tij/saj më e shpeshtë?

KALO

KALON
përgjigje

DËSHTON
përgjigje

DËSHTON

13. A __________ ecën?

Jo

Po

A ecën ai/ajo pa u mbajtur
gjëkundi?

Po

KALON

Jo

DËSHTON

14. A __________ ju shikon në sy kur ju flisni me të, luani me të ose e vishni?

Po

Jo

Ju lutem jepni një shembull
kur ai/ajo ju shikon në sy.
(Në qoftë se prindi nuk i
përgjigjet, pyetni secilin veç
e veç..)

Po

A ju shikon në sy ai/ajo …
Po 
Po 
Po 
Po 
Po 
Po 

Kur ai / ajo ka nevojë për diçka?
Kur jeni duke luajtur me ta?
Gjatë të ushqyerit?
Gjatë ndrërrimit të pelenave?
Kur i lexoni një histori?
Kur jeni duke biseduar me të?

Jo

Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 

KALON
Po dy ose më

Po vetëm një

shumë

Jo
Të gjitha

A ju shikon në sy çdo ditë?

KALON

Po

Jo

DËSHTON

Në një ditë kur jeni sëbashku tërë ditën, a ju
shikon në sy ai / ajo të paktën 5 herë?

KALON

Po

Jo

DËSHTON

15. A __________ kopjon atë që bëni ju?

Po

Ju lutem jepni një shembull të
asaj që ai/ajo kopjon.(Në qoftë
se prindi nuk i përgjigjet, pyetni
secilin veç e veç..)

Jo

A përpiqet t’ju kopjojë nëse ju…

Nxjerrni gjuhën?
Po  Jo 
Bëni një tingull fgazmor?
Po  Jo 
Thoni mirëupafshim?
Po  Jo 
Përplasni duart?
Po  Jo 
Vendos gishtat mbi buzët tuaja
për të sinjalizuar "Shhh”?
Po  Jo 
Dërgon një puthje?
Po  Jo 
Të tjera (përshkruaj):
Po  Jo 
__________________________________________
__________________________________________

Po dy ose më shumë

KALON

Po një ose asnjë

DËSHTON

16. Nëse ju ktheni kokën për të pare diçka, a__________ e kthen kokën fëmija për të
parë se çfarë po shikoni ju?

Po

Jo

KALON
Çfarë bën ai / ajo kur kthehet për të parë
diçka? (Në qoftë se prindi nuk i përgjigjet,
pyetni secilin veç e veç.)

Fëmija …
(poshtë janë përgjigjet DËSHTON)

Fëmija…
(poshtë janë përgjigjet KALON)
Shikon objektin që po shikoni ju?
Po 
Tregon drejt objektit që po shikoni ju?
Po 
Shikon përreth që të shoh atë që po shikoni ju? Po 

Jo 
Jo 
Jo 

Ju shmang?
Po 
Shikon fytyrën tuaj? Po 

Po për shembujt

Po për
shembujt
KALON

Jo 
Jo 

Po ë dyja KALON dhe DËSHTON

DËSHTON

examples

KALON
përgjigje

DËSHTON
përgjigje

DËSHTON

17. A __________ insiston fëmija që ju të shikoni atë?

Po

Jo

Ju lutem jepni një shembull se si ai/ajo
do të tërhiqte vëmëndjen tuaj. (Në qoftë
se prindi nuk i përgjigjet, pyetni secilin
veç e veç.)

Ai/Ajo…
Thotë: "Shiko!" Ose "Më shiko!"!”
Po
Sjell një lodër apo aktivitet që ta tregojë(prindit) Po 
Ju shikon për të marrë përgëzime apo komente
Po 
Vazhdon të shikojë për të parë nëse (prindi) po shikon?
Po 
Të tjera (përshkruaj):
Po 

Jo
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 

____________________________________________________
____________________________________________________

Po për secilën

KALON

Po për asnjërën

DËSHTON

18. A __________ kupton fëmija kur ju i tregoni atij/asaj të bëj diçka?

Po

Jo

Ju lutem jepni një shembull kur ju e
kuptoni se ai/ ajo ju kupton.
Kur situata i jep atij një çelës, mundet ai / ajo
të ndjekë një urdhër? Për shembull, kur ju
jeni të veshur për të dalë dhe i thoni atij / asaj
për të marrë këpucët e tij / saj, e kupton ai /
ajo?
Nëse shembulli
tregon se
fëmija mund të
kuptoj një
komandë të
thjeshtë pa
sygjerime
joverbale

Jo

Në qoftë se është kohë e
drekës dhe ushqimit është
mbi tryezë, dhe ju i tregoni
fëmijës të ulet, do të vijë në
tryezë ai / ajo të ulet?

Jo

DËSHTON

Po

Po

Kur situata nuk jep ndonjë
informacion, mundet ai / ajo
të ndjekë një komandë (p.sh.,
"më tregoni këpucët" pa bërë
ndonjë gjest)? Përdorimi i
shembujve të tjerë sipas
nevojës: "Vendos librin mbi
karrige," "Më sillni
batanijen", "Më sillni çelësat
e mia"

Jo

Po

KALON

19. Nëse diçka e re ndodh, a __________ shikon fëmija fytyrën tuaj për të pare se si
ndiheni ju?

Jo

Po

KALON

Nëse fëmija juaj dëgjon një zhurmë të
çuditshme apo të frikshme, ai / ajo ju
shikon ju përpara se të vendosë si t'i
përgjigjet?

Jo

Po

A ju shikon fëmija kur dikush i ri
afrohet?

Po

KALON

Jo

A ju shikon fëmija, kur ai / ajo është përballur me
diçka të panjohur dhe pak të frikshme?

Po

KALON

Jo

DËSHTON

Nëse
A
Cila
është
DËSHTO
Po
për
Po
Pondodh
secilës
të
dyja
KALO
N
shembuj
kjo
përgjigja
shembulli
më
e
secilën
lart
lart
KALON
N
shumë
tij/saj
nuk
tregon
më
se e
dhe
Injoron
dy
shpeshtë
se
fëmija
herë
në
DËSHTO
prindin
javë?
mund
?
të
N

20. A ________ i pëlqejnë aktivitete me lëvizje?

Po
Jo

A i pëlqen të lëkundet ose
përkulet?

Po

Jo

Kur ju tundni apo lëkundni atë,
reagon ai/ajo?
(Në qoftë se prindi nuk i
përgjigjet, pyetni secilin veç e veç.)

KALON
Fëmija juaj…
Qesh ose buzëqesh
Po 
Flet ose belbëzon
Po 
Kërkon më shumë duke mbajtur krahët e tij/saj
Jo 
Të tjera( përshkruaj)
Po 

Jo 
Jo 
Po 
Jo 

__________________________________________________
__________________________________________________

Po për çdo shembull
specifik (ose në qoftëse
“të tjera” është një
përgjigje pozitive)

KALON

Jo për të gjitha

DËSHTON

