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 اختالل ُرشد ز�و 

 

 ) چیز استھ؟DLD(  وبرای والدین: اختالل رشد زب 
) د اطفال بلده ازو رقم مشکالت گفتھ موشھ کھ د بلھ فامیدو و استفاده کدون زبو تاثیر  DLD( واختالل رشد زب

 مونھ.
 

 مشکالتایی زبو:اینی 
 ھ کنتا جوانی ره دوام  می تنھد نیلغھ گی شروع موشھ و 
  د توره گفتو د مکتب، خانھ و زندگی روزمره خیلی زیاد اثر میلھ 
  توسط تشخیصای دیگھ مثل اوتیزم، معیوبیت فکری یا اوگار شدون مغزی توضیح دیده نموشھ 
   مریضی کم توجھی/فعالیت بیش ازحد ( قنجیغھ بعضی از ناجوری ھای دیگھ مثلADHD) و مشکالت ده یادگرفتو (dyslexia می (

 . ٌرخ بیدیھتنھ کھ 
  کنھ، ولی وقت زیاد ده کار دره.   کمکپیشگیری متخصص می تنھ کھ ایره 

 
 اختالل رشد زبو بلی چی کسا تاثیر مونھ؟ 

  یده منی ھر صنف درس دو نفر کھ -طفل یکدنھ شی اختالل رشد زبو دره دهارھچشده کھ از ھر تخمین زدهتھ. اسعام اختالل رشد زبو بسیار  
   موشھ.

   کم توجھی/فعالیت بیش ازحد (قد ناجوری ھای  اختالل رشد زبوADHD) و مشکالت ده یادگرفتو (dyslexia( .می تنھ اتفاق بوفتھ 
 

 موشھ؟ اختالل رشد زبو از چی خاطر پیدا 
 بعضی وقتا اختالل رشد زبو د بین فامیلی ھا استھ.وجود ندره  دلیل شناختھ شده اختالل رشد زبو . 
 .یادگرفتون بیشتر از یک زبو دلیل اختالل رشد زبو شده نمی تنھ، بھ ھرصورت مشکالت ازی د تمام زبونای کھ یک طفل یاد میگره مالوم موشھ 

 درن می تنن کھ زیادتر از یک زبو ره یاد بیگرن، اما شاید وقت زیادتر بیگره. اطفالی کھ ناجوری اختالل رشد زبو 
 

 اختالل رشد زبو چی رقم استھ؟
 اطفالی کھ اختالل رشد زبو درن می تنن کھ قد ازی چیزا مشکل دشتھ شن: 

 چی رقم ارتباط برقرار کنن د نظرھا، برنامھ ھا، عمل ھا و مناسبات :گنجایش زبو. 
 منظم کدون آوازھا، کلمھ ھا و جملھ ھا بلده ازیکھ معنی بیدیھ. شکل زبو  : 
 توخ کنی  م: قانون ھای اجتماعی بلده توره گفتو، مثل ازیکھ د نوبت خو توره بوگی و د وقت توره گفتو سون چیم مرداستفاده زبو 

 
 چیز استھ:  )LDCsمرکز رشد زبو( 

کمک ھای درسی کھ توسط متخصصین توره گفتو کمک و آموزش دده شده باشھ بلده اطفالی کھ اختالل رشد زبو درن فایده دره. معلم ھا، و  
. اطفال باید توسط متخصص توره  کھ اختالل رشد زبو دره و مستحق باشھاستھ  ) مکتب ھای مستقل دولتی بلده اطفالی  LDCsمرکز رشد زبو( 

سپتمبر ھر سال استھ بلده ازیکھ سال آینده شی    تاص اطفال د مرکز رشد زبو معرفی شونھ. وقت معرفی کدو  گفتو و یک روان شناس یا متخص 
 بلده شی جای گرفتھ شونھ. 

 
پروگرام   آسترالیای غربی یک  برنامھ درسی مکتبای  پالوی  د  ین، و  د مرکز رشد زبو مھ  د جای مکتب اصلی محلی خو  شاگردای مستحق 

د شاگردا ع درس میدیھ. ازو ب سال 3تا حد اکثر  بلده  2اطفال ره از کودکستان گرفتھ تا صنف  NEMLDCموشن.   مخصوص زبو ھم درس دده
 د مکتب محلی خودون خو مورن.

 
 معلومات زیادتر؟

  بلده ازیکھ د باره اختالل رشد زبو معلومات زیادتر پیدا کنیدNEMLDC & Outreach Service   9218  1600ره د شماره  
 کید.توغ    http://northeastldc.wa.edu.au /زنگ دید یا ویبسایت شی ره د 

 ) مرکز رشد اطفالCDS ( بلده معرفی کدو معلومات ره می تنین کھ از مونھ ھتھیده مناطق کالنشھر پرت بلده اطفال خدمات مفت .
-https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/childاینجی بدست بیرین 

development-service 
   ره می تنین کھ از طریق سایت انترنیتی متخصصین توره گفتوی آسترالیا د  متخصصین توره گفتو شخصی   

www.speechpathologyaustralia.org.au   و یا د سازمان متخصصین شخصی توره گفتو آسترالیای غربی د 
.www.pspawa.com.au  .پیدا کنید 

 
معلومات زیادتر د باره اختالل رشد زبو ره می تنید کھ از انیجی پیدا کنید:   

https://radld.org/ 

 اختالل ُرشد ز�و 
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