
የሰሜን ምስራቅ ከተማ ክልል የቋንቋ ማሻሻያ ማእከል (NEMLDC) 
              ለቋንቋ ማሻሻል ቀውስ ችግር (DLD)  
ለወላጆች: የቋንቋ ማሻሻል ቀውስ ችግር (DLD) ምን ማለት ነው? 
የቋንቋ ማሻሻል ቀውስ ችግር (DLD) ቋንቋን እንዴት እንደሚረዱና እንደሚጠቀሙ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ 
ችግሮች ያሉባቸውን ልጆችን ይገልጻል። 

 
እነዚህ የቋንቋ ችግሮች: 
 በህጻንነት ጊዜ ጀምረው እስከ ጐልማሳነት ጊዜ ሊቀጥሉ ይችላሉ 
 በትምህርት ቤት፤ በቤት እና በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ግንኙነትን በትልቁ ይነካል 
 እንደ ኦቲዝም፣ የአእምሮ ዝግመት ወይም የአንጎል ጉዳት በመሳሰሉ ሌሎች ምርመራዎች አይገለጹም  
 እንደ ADHD እና ዲስሌክሲያ/የመማር ችግር ካሉ ሌሎች ችግሮች ጋር ሊከሰት ይችላል   
 ምንም እንኳን ረጅም ጊዜ ሊወስድ ቢችልም፤ በልዩ ሙያተኛ ጣልቃ መግባት መርዳት ይቻላል። 

 
ማን ነው በDLD የሚጎዳው? 
 DLD በጣም የተለመደ ነው። በDLD የሚጎዱት ህጻናት በግምት ከ14 ህጻናት ውስጥ በ 1 ላይ ይሆናል - ይህም በእያንዳንዱ 

ትምህርት መስጫ ክፍል ላይ 2 ህጻናት ይሆናል። 
 DLD ከADHD እና dyslexia ጋር ሊከሰት ይችላል። 

 
ለDLD ምክንያት ምንድ ነው? 
 ለ DLD ምክንያት ምን እንደሆነ አልታወቀም። አንዳንድ ጊዜ የ DLD የሚካሄደው በቤተሰቦች ውስጥ ነው። 
 ከአንድ በላይ ቋንቋ በመማር ለ DLD ቀውስ አይፈጥርም፤ ይሁን እንጂ ህጻን በሁሉም ቋንቋዎች ላይ ሲጋፈጥ ችግሮች ይኖራሉ። ከDLD 

ቀውስ ጋር ያሉት ህጻናት ከአንድ በላይ ቋንቋ መማር ሲችሉ፤ ነገር ግን ረጂም ጊዜ ሊወስድባቸው ይችል ይሆናል። 
 

የDLD ቀውስ ምን ይመስላል? 
DLD ያላቸው ህጻናት የሚከተሉት ችግሮች ሊኖሩባቸው ይችላሉ: 
 የቋንቋ ይዘት: ሀሳቦች ፣ ክስተቶች ፣ ድርጊቶች እና ግንኙነቶች እንዴት እንደሚተላለፉ።  
 የቋንቋ ቅርጽ: ትርጉም እንዲሰጡ ቃላቶችና ዓረፍተ-ነገሮች የተደራጁበት መንገድ።  
 የቋንቋ መጠቀም: ለንግግር ግንኙነት ማሕበራዊ ደንቦች፤ እንደ ተራ በተራ መናገር/ተራን መጠበቅ እና በአይን እይታ ግንኙነትን መጠቀም። 

 
የቋንቋ ማሻሻያ ማእከላት/LDCs ምንድን ናቸው? 
ዲኤልዲ (DLD) ያላቸው ህጻናት ከኣስተማሪዎችና፣ በንግግር ባለሙያዎች ስልጠናና ድጋፍ ከሚሰጣቸው የትምህርት ረዳቶች ይጠቀማሉ። የቋንቋ 
ማሻሻያ ማእከላት (LDCs) ገለልተኛ ነጻ የሆኑ ለ DLD ላላቸውና ቅድመ ሁኔታ ኣሟልተው ለተፈቀደላቸው ህጻናት የተዘጋጁ ህዝባዊ ትምህርት 
ቤቶች ናቸው። ህጻናት በንግግር ባለሙያ እና በትምህርት ቤት ስነ-ልቦና ወይም በህጻን ሀኪም በኩል ወደ ቋንቋ ማሻሻያ ማእከል (LDC) መላክ 
አለባቸው። ለሚቀጥለው ዓመት ቦታ ለማግኘት መላክ የሚጀመረው በየዓመቱ መስከረም/ September ወር ውስጥ ይሆናል።   

 
የተፈቀደላቸው ተማሪዎች በአካባቢያቸው ባለው መደበኛ ትምህርት ቤት ከመሄድ ባሻገር ወደ ቋንቋ ማሻሻያ ማእከል (LDC) እንደሚሄዱና 
በWA ስርዓተ ትምህርት ላለው ለየት ያለ የቋንቋ ፕሮግራም ያገኛሉ። NEMLDC ከመዋእለ ህጻናት እስከ 2ኛ ዓመት ድረስ ያሉትን ቢበዛ ለሦስት 
ዓመታት ያስተናግዳል። ከዚያም ህጻናት ወደ የአካባቢያቸው ትምህርት ቤት ይሸጋገራሉ። 

 
የበለጠ መረጃ ይፈልጋሉን? 
 ስለ DLD የበለጠ መረጃ ለማግኘት ለNEMLDC & Outreach Service በስልክ 9218 1600 ደውሉ ወይም 

ድረገጻችን http://northeastldc.wa.edu.au/. ተመልከቱ። 
 የ Child Development Service (CDS) በፐርዝ ከተማ ክልል ውስጥ ለህጻናት ያለክፍያ በነጻ የሚቀርብ 

አገልግሎት ይሰጣል። ሰለ ሪፈራል/ወደሚመለከተው የመላክ መረጃ እዚህ ይገኛል፡ 
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development- 
service 

 የግል የንግግር ባለሙያዎች/Private speech pathologists በአውስትራሊያ ንግግር ባለሙያ/Speech Pathology 
Australia ድረገጽ www.speechpathologyaustralia.org.au ወይም በምእራብ አውስትራሊያ የግል ንግግር 
ባለሙያዎች ማሕበር/Private Speech Pathologists Association of Western Australia ድረገጽ 
www.pspawa.com.au ማግኘት የሚቻለው።   

 
ስለ DLD የበለጠ መረጃ በዚህ ድረገጽ https://radld.org/ ማግኘት ይቻላል። 
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