
  
  (NEMLDC)شــــــــھــــــــری زبــــــــان شــــــــمـــــــــال شــــــــرق  رشد  زــــــــرکــــــــم

  ز�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  رشد  اخــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل  
 زبان چیست؟ رشدیا اختالل  (DLD)برای والدین: 

کھ دشواری ھایی دارند کھ روی درک و  صادق است در مورد بچھ ھایی) DLD(زبان  رشد اختالل
 استفاده آنھا از زبان تاثیر می گذارد. 

 
 این دشواری ھای زبانی مشخصھ ھای زیر را دارند: 

  د نتا دوران بزرگسالی ھم ادامھ پیدا کنمی توانند در دوران کودکی آغاز شده و 
 دناثیر می گذاربھ طور قابل توجھی بر ایجاد ارتباط در مدرسھ، خانھ و زندگی روزمره ت 
  ند نیستقابل توضیح توسط تشخیص ھای طبی دیگر از قبیل اوتیسم، ناتوانی ذھنی یا آسیب مغزی 
 د با اختالالت دیگری ھمچون اختالل کم توجھی بیش فعالی (نمی توانADHD) و خوانش پریشی (Dyslexiaد ن) اتفاق بیافت 
 ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد. ھرچند کھکمک کرد،  ھابا حمایت متخصص می توان بھ آن 

 
(DLD)  چھ کسانی را تحت تاثیر قرار می دھد؟  زبان رشدیا اختالل 

 بچھ در ھر کالس.  ۲یعنی  – می گیرندبچھ تحت تاثیر این اختالل قرار  ۱بچھ  ۱۴از ھر  یتخمین بھ طور خیلی رایج است.   این اختالل 
 )DLD اختالل کم توجھی بیش فعالی (بھ ھمراه می تواند  زبان رشد) یا اختاللADHD) و خوانش پریشی (Dyslexia اتفاق بیافتد (. 

 
 می شود؟ زبان رشدیا اختالل  (DLD)چھ چیزی باعث 

 ) دلیل شناختھ شده ای برایDLD است.(موروثی) خانوادگی سابقھ  آنوجود ندارد. بعضی مواقع دلیل  زبان رشد) یا اختالل 
 ) یادگیری بیش از یک زبان باعثDLD نمی شود، اما در تمامی زبانھایی کھ بچھ در معرض آنھا قرار دارد، دشواری   زبان رشد) یا اختالل

 اما ممکن است زمان بیشتری طول بکشد. را دارندبیش از یک زبان  توانایی یادگیریدارند  رااختالل  اینوجود خواھد داشت. بچھ ھایی کھ  
 

(DLD)  چگونھ است؟  زبان یادگیری و رشداختالل یا 
 در موارد زیر دشواری دارند: ،دارند زبان رشد) یا اختالل DLD( بچھ ھایی کھ 

 ایده ھا، رویدادھا، اعمال و ارتباطات تبادل می شوند.چگونھ ان: ــــزب حتوایــــم 
 چیده می شوند تا معنی دار شوند.چگونھ صداھا، واژه ھا و جمالت کنار ھم  ان: ــــار زبــــتــــاخــــس 
 از راه چشمبرای برقراری ارتباط، مانند رعایت نوبت و قوانین اجتماعی زبــــان:  کــــــاربـــــــرد . 

 
 چیستند؟) LDC(زبــــــان  رشد مـــــراکـــــز

گفتاری آموزش دیده و پشتیبانی می    آسیب شناسان) یا اختالل رشد زبان دارند از آموزگاران و دستیاران آموزشی کھ توسط  DLD(بچھ ھایی کھ  
) بوده و  DLDمدارس دولتی مستقل برای بچھ ھایی ھستند کھ اختالل و آموزش زبان (   )LDC(  شوند، بھره مند می گردند. مراکز رشد زبان

و روانشناس مدرسھ یا متخصص اطفال بھ مرکز رشد زبان معرفی شوند. مھلت معرفی  اید توسط متخصص گفتار  بچھ ھا بواجد شرایط ھستند.  
 نامھ ھا در سپتامبر ھر سال برای قرارگیری در سال بعدی می باشد.

 
) رفتھ و در کنار برنامھ درسی ایالت استرالیای غربی LDCدانش آموزان واجد شرایط بھ جای مدارس عادی خودشان بھ مرکز رشد زبان ( 

WA  ،) برنامھ تخصصی زبان را نیز دریافت خواھند کرد. مرکز رشد زبان شمال شرق شھریNEMLDC  برای بچھ ھای کودکستانی تا سال (
 سپس بچھ ھا بھ مدرسھ محل خود منتقل می شوند.  خدمات ارائھ می دھد. حداکثر سھ سالتحصیلی بھ مدت  ۲

 
 اطـــــــالعات بیشتـــــــــر؟

 ) برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اختالل رشد زبانDLD مرکز رشد زبان شمال شرق شھری و بخش ارائھ خدمات  ) با
)NEMLDC & Outreach Service ( تماس گرفتھ و یا از وب سایت  ۹۲۱۸۱۶۰۰بھ شماره تلفن

http://northeastldc.wa.edu.au  کنید.دیدن 
  رشد کودکان (مرکز خدماتCDS( ھا خدمات رایگان برای بچھ ) در منطقھ شھری پرثPerth  ارائھ می دھد. اطالعات در (

https://cahs.health.wa.gov.au/our-یافت. مورد معرفی نامھ ھا را اینجا می توان 
service-development-health/child-services/community 

 الیا (را می توان در وب سایت سازمان متخصصین گفتار استر  متخصصین گفتاربخش خصوصیSpeech Pathology 
Australia  بھ آدرس (www.speechpathologyaustralia.org.au  یا از طریق موسسھ متخصصین گفتار بخش

) بھ Private Speech Pathologists Association of Western Australiaخصوصی ایالت استرالیای غربی (
 یافت.  www.pspawa.com.auآدرس وب سایت 

 
 /https://radld.orgکنید: مراجعھ  بھ اینجا  )DLDبرای اطالعات بیشتر درباره (

http://northeastldc.wa.edu.au/
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development-service
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development-service
http://www.pspawa.com.au/
https://radld.org/
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