
 اللغة في الضواحي الشمالیة الشرقیة مركز تطویر
ر اضطراب                                                                             وي     اللغ التطوُّ

ر اللغوي   ؟)DLD(لذوي األطفال: ما ھو اضطراب التطوُّ
ر اللغوي وبات تؤثر على طریقة فھمھم للغة صع األطفال الذین یعانون من إلى )DLD(  یُشیر اضطراب التطوُّ

 واستعمالھا.
 

 ھذه الصعوبات اللغویة:
 البلوغ  مرحلة  في مرحلة الطفولة وقد تستمر إلى  ▪ تبدأ

 على الحیاة الیومیة بشكل كبیر على التواُصل في المدرسة والمنزل و ▪ تؤثر
 نیة أو االصابة الدماغیةلذھد أو اإلعاقة ایمكن تبریرھا وشرحھا بموجب تشخیص آخر مثل التوحُّ  ▪ ال
 وعسر القراءة )ADHD(نتباه وفرط النشاط تترافق مع اضطرابات أخرى مثل اضطراب نقص اال ▪ قد 

 من خالل التدُخل التخصُّصي علًما إن األمر قد یتطلب وقتًا طویالً.ي تحسینھا  فالمساعدة  ▪ یمكن

ر اللغوي   ؟ )DLD(على َمْن یؤثر اضطراب التطوُّ
 . أي بمعدل طفلین اثنین في كل صف مدرسيـ  الً طف ۱٤من كل  ۱شائع جًدا ویُقدَّر أنھ یؤثر على  DLD ▪ اضطراب

 .)dyslexia( وعسر القراءة )ADHD(نتباه وفرط النشاط مع اضطراب نقص اال DLD یترافق اضطراب ▪ قد 

ر اللغوي   ؟  )DLD(ما ھو السبب وراء اضطراب التطوُّ
ر اللغوي  براضطھناك سبب معروف ال  لیس ▪  أحیانًا. وراثیًا وقد یكون ھذا االضطراب   "DLD"التطوُّ
ضی ، لكن الصعوبات ستظھر في كل اللغات التي" DLD " اضطرابتعلُّم أكثر من لغة واحدة ال یُسبِّب  إن ▪  الطفل،   لھا تعرَّ

 د یستغرق مدة أطول. ق  راألم أن یتعلَّم أكثر من لغة واحدة لكن DLDویمكن للطفل الذي یعاني من اضطراب    

ر اللغوي  یبدوكیف   ؟)DLD(اضطراب التطوُّ
ر اللغوي من ااألطفال الذین یعانون  یواجھقد   صعوبات في:  " DLD "ضطراب التطوُّ
 واألفعال والعالقات.   واألحداثالتعبیر عن األفكار  طریقة : اللغة مضمون ▪
 معنى.   تمل كي تُصبح ذاالجطریقة تنظیم وترتیب األصوات والكلمات و: اللغة شكل ▪
 األنظمة االجتماعیة بخصوص التواُصل والحدیث كانتظار دورك مثالً واستعمال التواُصل البصري. : اللغة استعمال ▪

 ؟ )LDCs( ما ھي مراكز تطویر اللغة 
ر اللغوي ا من یستفید األطفال الذین یعانون دربین والمدعومین من قِبَل  الُمدرسین والمساعدین التربویین المُ  من " DLD "ضطراب التطوُّ

مستقلة مخصَّصة لألطفال الذین یعانون   حكومیة) ھي مدارس LDCsعیوب النطق والحدیث. إن مراكز تطویر اللغة (إختصاًرا  معالجي
بَل معالج عیوب النطق والحدیث من قِ  LDCشروط األھلیة. یجب أن یكون الطفل قد أُحیل إلى مركز  یستوفونالذین   DLD من

المقاعد   لحجزواالختصاصي النفساني المدرسي أو طبیب األطفال. یجب أن تُرفع ھذه اإلحاالت في شھر أیلول/سبتمبر من كل سنة 
 المدرسیة للسنة القادمة.  

غوي تخصُّصي یترافق مع المنھاج  بدالً من مدرستھم المحلیة العادیة ویحصلون على برنامج ل LDCن بمركز  ویلتحق التالمیذ المؤھل
  صف" باألطفال من NEMLDCویُعنى مركز تطویر اللغة في الضواحي الشمالیة الشرقیة " التربوي الُمعتمد في والیة غربي أوسترالیا.

 ثم ینتقل األطفال إلى مدرستھم المحلیة. أقصاھا ثالث سنوات.الروضة وحتى الصف الثاني وذلك لمدة 

 ضافیة؟ھل ترید معلومات ا
ر اللغوي  معرفة المزید عن اضطرابو لالطالع  ▪     NEMLDCبخدمة مد ید العون لدى   ھاتفیًا  اتصل "DLD"التطوُّ
   (NEMLDC & Outreach Service)  أو ُزر موقعنا االلكتروني اآلتي 9218 1600على الرقم   
    /http://northeastldc.wa.edu.au 
ر الطفل  خدمة    ▪   قدم خدمات مجانیة لألطفال في منطقة بیرث وضواحیھا. یمكن ایجاد المعلومات عن إحالة  ت، )CDS(تطوُّ
 الموقع التالي: على األطفال      

https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development-service  
 م من خالل جمعیة معالجو عیوب النطق في أسترالیا عبر  ، یمكن العثور علیھعیوب النطق والحدیث (قطاع خاص) معالجو  ▪ 

   أو جمعیة معالجي عیوب النطق الخاصة في غربي أوسترالیا www.speechpathologyaustralia.org.auالموقع     
   www.pspawa.com.au  

 https://radld.org/ الموقع: على DLDیمكن االطالع على مزیٍد من المعلومات عن اضطراب 

https://radld.org/
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