
নথর্ ই� েমে�াপিলটন লয্া�ুেয়জ েডেভলপেম� েস�ার (NEMLDC) 

েডেভলপেম�াল লয্া�ুেয়জ িডজঅডর্ ার 

িপতামাতার �াতােথর্ঃ িডএলিড বলেত িক বুঝায়?  
েডেভলপেম�াল লয্া�ুেয়জ িডজঅডর্ ার (িডএলিড) বলেত েয সকল িশশেদর ে�ে� ভাষার বয্বহার ও �েয়ােগ 
সমসয্া হয় তােদর বুঝায়।    

ভাষার ে�ে� সমসয্াগিল হেলাঃ  
 সমসয্ািট ৈশশেব শরু হয় যা �া� বয়েসও অবয্াহত থাকেত পাের   
 িবদয্ালয়, বািড় এবং �াতয্িহক জীবেন েযাগােযাগ �াপেন গরুতর সমসয্ার স�ুখীন হয়    
 অনয্ানয্ সমসয্া েযমন অিটজম বা �িতব�তা, বুি�-�িতব�তা, বা ে�ন ইনজুির সনা� না হওয়া  
 অনয্ানয্ িকছু সমসয্া েযমন এিডএইচিড এবং িডজলয্াি�য়া ইতয্ািদর পাশাপািশ েদখা েযেত পাের  
 িবেশষািয়ত িচিকৎসায় আেরাগয্ লাভ স�ব, যিদও দীঘর্কালীন িচিকৎসার �েয়াজন হেত পাের।  

িডএলিড কােদর হয়?   

 িডএলিড খুবই সাধারণ সমসয্া। েদখা েগেছ �িত ১৪িট িশশর মেধয্ ১ জন িডএলিডেত আ�া� হয় – যা �িতিট ে�ণীকে� ২ জন িশশর মেধয্ েদখা যায়  
 এিডএইচিড এবং িডজলয্াি�য়া ইতয্ািদর পাশাপািশ িডএলিড হেত পাের 

িডএলিড েকন হয়?  
 িডএলিড েরােগর সিঠক কারণ জানা যায় না। কখেনা কখেনা িডএলিড েরাগিট পিরবােরর মেধয্ বািহত হেত েদখা যায়।   
 একািধক ভাষা েশখার ফেল িডএলিড হয় না, তেব (েরাগা�া�) িশশ েয ভাষায় কথা বেল েস সকল ভাষায় সমসয্া েদখা যায়। িডএলিড আ�া� িশশরা একািধক 

ভাষা িশখেত পাের তেব তােত তােদর দীঘর্ সময় �েয়াজন হেত পাের।  
িডএলিড েরােগর ল�ণগিল িক িক?  
িডএলিড আ�া� িশশেদর িন�িলিখত সমসয্াগিল েদখা িদেত পােরঃ  
 ভাষার িবষয়ব�ঃ িকভােব ধারনা, �ান, ি�য়ািদ এবং পার�িরক স�কর্ সমূহ পর�েরর সােথ সংেযাগ র�া কের   
 ভাষার �কারঃ েয ভােব �িন, শ� এবং বাকয্সমূহ সংগিঠত হেয় অথর্ �কাশ কের  
 ভাষার বয্বহারঃ সংেযাগ �াপেন সামািজক িনয়েমর বয্বহার, েযমন �স� পিরবতর্ ন এবং দৃি� িবিনমেয়র বয্বহার  

এল িড িস গিল িক িক?  
ি�চ পয্াথলিজ�েদর �ারা �িশি�ত এবং সাহাযয্�া� িশ�ক এবং িশ�া সহায়কেদর িডএলিড আ�া� িশশরা �ারা উপকৃত হয়। লয্া�ুেয়জ েডেভলপেম� েস�ার 
(এলিডিস) হ'ল িডএলিড আ�া�েদর এবং েযাগয্তার মানদ� পূরণ কের এমন িশশেদর জনয্ �াধীন পাবিলক �ুল। িশশেদর অবশয্ই একজন ি�চ পয্াথলিজ� এবং 
�ুল সাইেকালিজ�  বা িশশ িবেশষ� �ারা েরফােরল সহকাের এলিডিসেত ে�রণ করেত হেব। েরফােরলগিল �িত বছর েসে��র মােস ে�রণ করেত হেব, যােত 
তারা পেরর বছর ভিতর্ র সুেযাগ পায়।  
েযাগয্ িশ�াথ�রা তােদর �ানীয় মূলধারার িবদয্ালেয়র পিরবেতর্  এলিডিসেত যায় এবং ডি�উএ পাঠয্�েমর পাশাপািশ একিট িবেশষািয়ত ভাষা কমর্সূচী �হণ কের। 
এনইএমএলিডিস িক�ারগােটর্ ন েথেক ি�তীয় ে�ণীর িশশেদর জনয্ সেবর্া� িতন বছেরর পাঠয্সূচী �ণয়ন কের। পরবত�েত িশশরা তােদর �ানীয় মূলধারার �ুেল 
�ানা�িরত হয়।  
আেরা তেথয্র �েয়াজন?  
 িডএলিড স�ে� আেরা জানেত এনইএমএলিডিস ও আউটিরচ সািভর্ েসর সে� 9218 1600 ন�ের েযাগােযাগ করুন অথবা 

http://northeastldc.wa.edu.au/ ওেয়বসাইটিট পিরদশর্ন করুন। 
 চাই� েডেভলপেম� সািভর্ স (িসিডএস) পাথর্ েমে�াপিলটন অ�েল বা�ােদর জনয্ িবনামূেলয্ পিরেষবা সরবরাহ কের। েরফােরল স�িকর্ ত তথয্ 

েপেত পিরদশর্ন করুন https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-
development- service 

 �াইেভট �ীচ পয্াথলিজ� খঁুেজ েপেত �ীচ পয্াথলিজ অে�িলয়ার ওেয়বসাইেট অনুস�ান করুন 

www.speechpathologyaustralia.org.au অথবা িদ �াইেভট �ীচ পয্াথলিজ� ওেয়�াণর্ অে�িলয়ার ওেয়বসাইেট যান 

www.pspawa.com.au.  
 

িডএলিড স�ে� আেরা জানেত এখােন পিরদশর্ন করুনঃ https://radld.org/ 
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