
േനാർ�് ഈ�് െമേ്രടാെപാളി�ൻ ലാംേഗ�ജ് െഡവലപ്െമന്റ് െസന്റർ (NEMLDC)   

െഡവലപ്െമന്റൽ ലാംേഗ�ജ ്ഡിേസാർഡർ 
മാതാപിതാ�ൾ�ായി: എ�ാണ് ഡിഎൽഡി? 
ഭാഷ മന�ിലാ�ു�തിനും ഉപേയാഗി�ു�തിനും 
്രപയാസ�ളു� കു�ികെള ഡവലപ്െമന്റൽ ലാംേഗ�ജ് 
ഡിേസാർഡർ (ഡിഎൽഡി) വിവരി�ു�ു. 

 
ഭാഷാസംബ�മായ ഈ �പയാസ�ൾ: 
• കു�ി�ാല�് ആരംഭി�് �പായപൂർ�ി വേര�ും എ�ിേയ�ാം 
• ��ൂ ൾ, വീട,് ൈദനംദിനജീവിതം എ�ിവയിെല ആശയവിനിമയെ� സാരമായി ബാധി�ു�ു 
• ഓ�ിസം, ബൗ�ികൈവകല�ം അെ��ിൽ മ��ി���തം എ�ിവ േപാെല മെ�ാരു 

േരാഗനിർ�യം വഴി അറിയാനാകി� 
• എ ഡിഎ�് ഡി, ഡിസ് െലക് സിയ തുട�ിയ മ�് േരാഗ�ൾെ�ാ�ം സംഭവി�ാം 
• സ്െപഷ�ലി�് ഇടെപടലുകൾ സഹായകരമാകും, എ�ിരു�ാലും അത് വളെരയധികം 

സമയെമടു�ും 
 

ആർ�ാണ ്ഡിഎൽഡി ബാധി�ുക? 
• ഡിഎൽഡി വളെര സാധാരണമാണ്. 14 കു�ികളിൽ 1 കു�ി�് ഡിഎൽഡി ബാധി�ുെമ�് 

കണ�ാ�െ�ടു�ു - അതായത് ഓേരാ �ാസ് മുറിയിലും 2 കു�ികൾ. 
• എ ഡിഎ�് ഡി, ഡിസ് െലക് സിയ എ�ിവയ് െ�ാ�ം ഡിഎൽഡി ഉ�ാകാം. 

 
എ�ാണ ്ഡിഎൽഡി� ്കാരണമാകു�ത്? 
• ഡിഎൽഡി�് അറിയെ�ടു� കാരണ�െളാ�ുമി�. ചിലേ�ാൾ ഡിഎൽഡി 

കുടുംബ�ളിലൂെട വരാം. 
• ഒ�ിൽ കൂടുതൽ ഭാഷ പഠി�ു�ത് ഡിഎൽഡി�് കാരണമാകി�, എ�ിരു�ാലും കു�ി�് 

പരിചിതമായ എ�ാ ഭാഷകളിലും ബു�ിമു�ുകൾ ഉ�ാകും. ഡിഎൽഡി ഉ� കു�ികൾ�് 
ഒ�ിൽ കൂടുതൽ ഭാഷകൾ പഠി�ാൻ കഴിയും, പേ� അതിന് കൂടുതൽ സമയെമടു�ും. 

 
ഡിഎൽഡിയുെട ല�ണെമ�ാണ്? 
ഡിഎൽഡി ഉ� കു�ികൾ�് ഇനി�റയു�വയിൽ ബു�ിമു�ുകൾ ഉ�ാകാം: 
• ഭാഷാ ഉ�ട�ം: ആശയ�ൾ, ചട�ുകൾ, �പവർ�ന�ൾ, ബ��ൾ എ�ിവ എ�െന 

ആശയവിനിമയം നട�ു�ു. 
• ഭാഷാ രൂപം: അർ�മുളവാ�ു� രീതിയിൽ ശബ് ദ�ളും, വാ�ുകളും, വാക��ളും 

�കമീകരി�ിരി�ു� രീതി. 
• ഭാഷാ ഉപേയാഗം: ആശയവിനിമയ�ിനു� സാമൂഹികനിയമ�ൾ, േടൺ േട�ിംഗ്, 

ക�ുെകാ�ു� സ�ർ��ിന്െറ ഉപേയാഗം. 
 

എ�ാണ ്എൽഡിസികൾ? 
ഡിഎൽഡി ഉ� കു�ികൾ അധ�ാപകരിൽ നി�ും, ��ീ�് പാേ�ാളജി�ുകൾ പരിശീലനം 
നൽകുകയും പി�ുണയ് �ുകയും െച�ു�, വിദ�ാഭ�ാസ സഹായികളിൽ നി�ും �പേയാജനം 
േനടു�ു. ഡിഎൽഡി ഉ�വരും േയാഗ�താ മാനദ��ൾ പാലി�ു�വരുമായ കു�ികൾ�ു� 
സ�ത��െപാതുവിദ�ാലയ�ളാണ് ഭാഷാവികസനേക���ൾ (എൽഡിസികൾ). കു�ികെള ഒരു 
��ീ�് പാേ�ാളജി�ും ��ൂ ൾ ൈസേ�ാളജി�് അെ��ിൽ ശിശുേരാഗവിദഗ്�നും േചർ�് ഒരു 
എൽഡിസിയിേല�് ശുപാർശ െച�ണം. അടു� വർഷെ� നിയമന�ിനായി, ഓേരാ 
വർഷവും െസപ്�ംബറിൽ ശുപാർശകൾ നടേ��താണ.് 

 
േയാഗ�തയു� വിദ�ാർ�ികൾ അവരുെട �പാേദശിക മുഖ�ധാരാ ��ൂ ളിന ് പകരം 
എൽഡിസിയിൽ േചരു�ു, കൂടാെത ഡ��ുഎ പാഠ�പ�തിേയാെടാ�ം ഒരു 
�പേത�കഭാഷാപ�തിയും സ�ീകരി�ു�ു. കിൻഡർഗാർ�നിെല കു�ികെള വർഷം 2 മുതൽ 
പരമാവധി മൂ�് വർഷേ�� ് എൻഈഎ ംഎൽഡിസി പരിപാലി�ു�ു. പി�ീട് കു�ികൾ 
അവരുെട �പാേദശിക ��ൂ ളിേല�് മാറു�ു. 

 
കൂടുതൽ വിവര�ൾ? 

• ഡിഎൽഡിെയ�ുറി�് കൂടുതലറിയാൻ എൻഈഎ ംഎൽഡിസി & ഔ�് റീ�് 
സർവീസിെന 9218 1600-ൽ ബ�െ�ടുക അെ��ിൽ ഞ�ളുെട െവബ്ൈസ�് 
സ�ർശി�ുക: http://northeastldc.wa.edu.au/. 

• ശിശു വികസന േസവനം (സിഡിഎസ്) െപർ�് െമേ�ടാെപാളി�ൻ �പേദശെ� 
കു�ികൾ�ായി സൗജന�േസവന�ൾ നൽകു�ു. ശുപാർശകെള�ുറി�ു� 
വിവര�ൾ ഇവിെട കാണാം https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-
development- service 

• ��ീ�് പാേ�ാളജി ഓസ് േ�ടലിയ െവബ് ൈസ�് www.speechpathologyaustralia.org.au  വഴി 
അെ��ിൽ െവേ�ൺ ഓസ് േ�ടലിയയിെല ൈ�പവ�് ��ീ�് പാേ�ാളജി�് 
അേസാസിേയഷൻ െവബൈ്സ�്  www.pspawa.com.au വഴി സ�കാര� ��ീ�് 
പാേ�ാളജി�ുകെള കെ��ാനാകും. 

 
ഡിഎൽഡിെയ�ുറി�ു� കൂടുതൽ വിവര�ൾ ഇവിെട കാണാം: 

https://radld.org/ 
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