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           ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਰ  
ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ: ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਰ (ਡੀ ਐਲ ਡੀ) ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।   
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਇਹ ਹਨ: 
 ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਸੁ਼ਰ ੂਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹਣੋ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਸਕੂਲ, ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵਖ ੇਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਇਹਨ� ਨੰੂ ਸਵੈਲੀਨਤਾ (ਔਿਟਜ਼ਮ), ਬੌਿਧਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜ� ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ 

 ਕੁਝ ਹਰੋ ਿਵਕਾਰ� ਿਜਵ� ਿਕ ਏ ਡੀ ਐਚ ਡੀ ਅਤੇ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਮਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   
ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਿਕਸ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?   
 ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਬਹਤੁ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਡੀ ਐਲ ਡੀ 14 ਿਵੱਚ� 1 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰ ੇ

ਿਵੱਚ 2 ਬੱਚੇ।   
 ਡੀ ਐਲ ਡੀ, ਏ ਡੀ ਐਚ ਡੀ ਅਤੇ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 
 ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਦਾ ਕਈੋ ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਣਆ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 

 ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਨਾਲ ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਮੌਜੂਦ ਹਣੋਗੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸਨੰੂ ਿਸੱਖਣ 

ਨੰੂ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵਧਰੇ ੇਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਿਕਸ ਤਰ�� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? 
ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 
 ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ: ਿਵਚਾਰ�, ਘਟਨਾਵ�, ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਲਈ ਿਕਵ� ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ   
 ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ: ਆਵਾਜ਼�, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕ� ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਸਕਣ।   
 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ�: ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਯਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ।   
ਐਲ ਡੀ ਸੀ ਕੀ ਹਨ? 
ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਕ�, ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸਹਾਇਕ� ਤ� ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਿਜਸਟ� ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਕ�ਦਰ (ਐਲ ਡੀ ਸੀ) ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਯਗੋਤਾ ਦੇ 
ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਿਜਸਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੀ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲ ਡੀ ਸੀ ਕੋਲ ਭਿੇਜਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸਫਾਰਸ਼� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।   
ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਮੱੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕਲੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲ ਡੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ WA ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਪੜ�ਦੇ 
ਹਨ। NEMLDC ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਜਮਾਤ 2 ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 
ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ? 
 ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ NEMLDC ਐਡਂ ਆਊਟਰੀਚ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ 9218 1600 �ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜ� 

http://northeastldc.wa.edu.au/ ਿਵਖ ੇਸਾਡੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤੇ ਜਾਓ। 

 ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਸੇਵਾ (ਸੀ ਡੀ ਐਸ) ਪਰਥ ਮਹ�ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਫਾਰਸ਼� ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-
development-service 
 

 ਿਨ�ਜੀ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਿਜਸਟ� ਨੰੂ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਆਸਟ�ਲੇੀਆ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.speechpathologyaustralia.org.au ਜ� 

ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ�ਲੇੀਆ ਦੀ ਪ�ਾਈਵਟੇ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਿਜਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ www.pspawa.com.au ਰਾਹ� ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਡੀ ਐਲ ਡੀ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://radld.org/ 
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