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  این مشکالت زبانی: 
 دوام کند سالی کالن تا   ندد و می توامی شوشروع  طفولیت در 
   خانھ و زندگی روزمره تأثیر می گذارد کتبارتباطات در م برقراری  بھ طور قابل توجھی بر ، 
  ودشذھنی یا آسیب مغزی توضیح   معلولیتتشخیص دیگری مانند اوتیسم،  ھ وسیلۀ بد  تواننمی   
  ی اختالالت دیگرمانند عض با بھمراه می تواندADHD   اختالل در توانایی خواندن ( وdyslexia ( دھد برخ 
  وقت زیادی را در بر بگیرد، اگرچھ ممکن است ندکمک کآن   د در بھبودیمی توان نتخصصیم مداخالت . 

 
DLD    چھ کسی تأثیر می گذاردبر 
 DLD  بسیار رایج است. تخمین زده می شود کھ DLD  در ھر   طفل 2این یعنی  -نفر را تحت تأثیر قرار دھد  1 طفل 14از ھر

 .صنف
  DLDباھمراه تواند   می ADHD  رخ بدھد.   اختالل در توانایی خواندنو 

 می شود؟   DLDچھ عواملی باعث 
بیشتر از یک زبان   رفتنیادگ . در خانواده ھا شیوع دارد   DLDاوقات   بعضیوجود ندارد.  DLDھیچ علت شناختھ شده ای برای  

  DLDبھ  مبتال اطفالوجود خواھد داشت.  نمی شود، اما مشکالت در ھمھ زبانھایی کھ طفل با آنھا  صحبت می کند DLDایجاد   سبب
 وقت بیشتر بگیرد.  یاد بگیرند، اما ممکن استرا از یک زبان   ترمی توانند بیش

 
DLD ؟ می رسد نظربھ ھ گونچ 
 : دنداشتھ باش مشکالتزیر در موارد ممکن است   DLDمبتال بھ   اطفال
 د نمی شو بیان  ایده ھا، رویدادھا، اقدامات و روابط  چگونھ:  محتویات زبان 
 دنبدھمعنی  تا  شوند می و تنظیم   ترتیب اصوات، کلمات و جمالت  طریقھ ای کھ رم زبان:وف . 
  :و استفاده از تماس چشم.گرفتن  اجتماعی برای برقراری ارتباط، مانند نوبت  عداقو استفاده از زبان 
 

LDCs چیست؟ 
نفع خواھند می شوند   کمکو   اند آموزشی کھ توسط آسیب شناسان گفتارآموزش دیده کمک گاراناز معلمین و  DLDمبتال بھ   اطفال

ی ھستند کھ بھ اطفالدولتی مستقل برای  مکاتب) LDCs(Language Development Centres((زبان  انکشاف. مراکز برد
DLD  یا  مکتبباید توسط یک آسیب شناس گفتار و یک روانشناس  اطفالھستند. را دارا ھستند و معیارھای واجد شرایط بودن مبتال

 منقضی می گردد.سپتامبر ھر سال   در ید در سال بعشمولیت برای معرفی   موعدمعرفی شوند.  LDCاطفال بھ امراض متخصص  
 

) WAاسترالیای غربی ( شرکت می کنند وھمراه با برنامھ درسی  LDCاصلی محلی خود در  مکتبواجد شرایط بھ جای   شاگردان
مدت سھ   رایحداکثر ب، 2 صنفتا   ستانکودکدر  اطفالکمک بھ برای  NEMLDCدریافت می کنند. را یک برنامھ تخصصی زبان 

 محلی خود منتقل می شوند.  مکتب بھ  اطفال. سپس استسال 
 

 ؟ معلومات بیشتر می خواھید
   ت بیشتر در مورد معلومابرای کسبDLD  باNEMLDC & Outreach Service تماس  9218 1600ه تلفون ارشم بھ

 دیدن کنید. http://northeastldc.wa.edu.auبگیرید یا از وبسایت ما 
 طفلرشد  خدمات )CDS(  معرفی  چگونگی  مربوط بھ  معلوماتارائھ می دھد.  مجانیخدمات در کالن شھر پرت  اطفالبرای

services/community-https://cahs.health.wa.gov.au/our-یافت می توان را در اینجا  نمودن
health/child-development- service 

 را می توان از طریق وبسایت   آسیب شناسان گفتار خصوصیSpeech Pathology Australia  بھ نشانی
www.speechpathologyaustralia.org.au  بھ آدرس  یا انجمن آسیب شناسان گفتارخصوصی استرالیای غربی

www.pspawa.com.au پیدا کرد.   
 

 https://radld.orgرا می توان در اینجا یافت:  DLDبیشتر در مورد  معلومات

                 چیست؟ DLDبرای والدین: 
درک و    چگونگیرا توصیف می کند کھ مشکالتی دارند کھ بر   اطفالی)  DLDزبان ( اختالل رشد

 از زبان تأثیر می گذارد. ۀ آنھا  استفاد

 ) DLD(   اختالل رشد زبان 
 


	چه عواملی باعث DLD می شود؟
	هیچ علت شناخته شده ای برای DLD وجود ندارد. بعضی اوقات DLD در خانواده ها شیوع دارد. یادگرفتن بیشتر از یک زبان سبب ایجاد DLD نمی شود، اما مشکلات در همه زبانهایی که طفل با آنها  صحبت می کند وجود خواهد داشت. اطفال مبتلا به DLD می توانند بیشتر از یک زبان ر...

