
வட �ழக்� ெப�நகர ெமா� ேமம்பாட்� ைமயம் (NEMLDC) 
                                                                                   ெமா� வளரச்�்க் ேகாளா�  

ெபற்ேறா�க்�: �.எல்.� (DLD) என்றால் என்ன? 
ெமா� வளர்ச�்க் ேகாளா� (DLD) என்ப�, ெமா�ையப் �ரிந்�ெகாள்�ம் மற்�ம் 
பயன்ப�த்�ம் தன்ைமகைளப் பா�க்�ம் �க்கல்கைளக் ெகாண்ட 
�ழந்ைதகைள �வரிக்�ற�. 

 
இவ்வாறான ெமா� ரீ�யான �க்கல்கள்: 
 �ழந்ைதப் ப�வத்�ல் ெதாடங்� ��ரப்�வத்��ம் ெதாடரலாம் 
 பாடசாைல, �� மற்�ம் அன்றாட வாழ்க்ைக�ல் உள்ள ெதாடரப்ாடைல கணிசமாகப் பா�க்�ன்றன 
 மன இ�க்கம் (Autism), அ��சார ்இயலாைம, அல்ல� �ைளச ்ேசதம் ேபான்ற மற்ெறா� ேநாய�தலால் 

�ளக்கப்பட�ல்ைல 
 அவதானக் �ைற �ைக�யக்கக் �ைறபா� (ADHD) மற்�ம் ெசால்ெல�த்�க்ேக� (dyslexia) ேபான்ற ேவ� �ல 

ேகாளா�க�டன் ேசரந்்� ஏற்படலாம் 
 நி�ணரக்ளின் தைல�� உதவக்��ம், இ�ப்��ம் அதற்� நீண்ட காலம் ஆகலாம். 

 
DLD யாைரப் பா�க்�ற�? 
 DLD �க�ம் ெபா�வான�. DLD, 14 �ழந்ைதகளில் 1 �ழந்ைதையப் பா�க்�ற� என்� ம�ப்�டப்பட�்ள்ள� - 

அப்ப� என்றால், ஒவ்ெவா� வ�ப்பைற��ம் 2 �ழந்ைதகள். 
 அவதானக் �ைற �ைக�யக்கக் �ைறபா� (ADHD) மற்�ம் ெசால்ெல�த்�க்ேக� (dyslexia) ஆ�ய 

ேகாளா�க�ட�ம் ேசரந்்� DLD ஏற்படலாம். 
 

DLD எதனால் உ�வா�ற�? 
 DLD-க்கான காரணம் என்� எ��ம் அ�யப்பட�ல்ைல. �ல ேவைளகளில், ��ம்ப நபரக்�க்�ள் DLD 

கடத்தப்ப��ற�. 
 ஒன்�க்� ேமற்படட் ெமா�ையக் கற்�க்ெகாள்வ� DLDைய ஏற்ப�த்தா�, இ�ப்��ம் �ழந்ைத பழ�ம் எல்லா 

ெமா�களி�ம் �ரமங்கள் ெதன்ப�ம். DLD உள்ள �ழந்ைதகள், ஒன்�க்� ேமற்படட் ெமா�ையக் 
கற்�க்ெகாள்ளலாம், ஆனால் அதற்� அ�க காலம் எ�க்கக்��ம். 

 
DLD என்ப� எவ்வா�  ெதன்ப�ம்? 
DLD உள்ள �ழந்ைதகள் �ன்வ�பவற்ேறா� �ரமப்படலாம்: 
 ெமா� உள்ளடக்கம்: எண்ணங்கள், நிகழ்�கள், ெசயல்கள் மற்�ம் உற�கள் ஆ�யைவ எவ்வா� 

ெதாடரப்ாடப்ப��ன்றன என்ப�டன். 
 ெமா� வ�வம்: அரத்்தம் �றப்�க்�ம் வைக�ல் ஒ�கள், ெசாற்கள் மற்�ம் வாக்�யங்கள் 

ஒ�ங்�ப�த்தப்பட�்�க்�ம் �தத்�டன். 
 ெமா�ப் பயன்பா�: ெதாடரப்ாட�க்கான ச�க ��க�டன், அதாவ� கண்ைணப் பாரத்்�ப் ேப�தல் மற்�ம் 

தங்கள் �ைற வ�ம்வைர காத்��ந்� ேப�தல். 
 

LDCs என்றால் என்ன? 
ேபச�் ேநா�யல் நி�ணரக்ளால் ப�ற்� மற்�ம் ஆதர� அளிக்கப்ப�ம் ஆ�ரியரக்ள் மற்�ம் கல்� 
உத�யாளரக்ளிட��ந்� DLD உள்ள �ழந்ைதகள் பயனைட�றாரக்ள். ெமா� ேமம்பாட�் ைமயங்கள் (LDCs) 
என்பைவ, த�� ெப�ம் DLD �ழந்ைதக�க்கான �யா�னமான ெபா�ப் பாடசாைலகள் ஆ�ம். ஒ� ேபச�் ெமா� 
ேநா�யல் நி�ணர ்மற்�ம் ஒ� பள்ளி உள�யலாளரால், அல்ல� ஒ� �ழந்ைத ம�த்�வரால் �ழந்ைதகள் கடட்ாயம் 
பரிந்�ைர ெசய்யப்படேவண்�ம். அ�த்த பள்ளியாண்�ல் பள்ளி�ல் ேசரக்்கப்பட ேவண்�மா�ன், ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் ெசப்டம்பர ்மாதத்�ற்�ள் பரிந்�ைரகள் �ைடக்கப்ெபற ேவண்�ம். 

 
த��யான மாணவரக்ள், தங்கள் உள்�ர ் �ரதான பள்ளிக்�ப் ப�லாக LDC-க்�ச ் ெசல்வாரக்ள். அத்�டன், ேமற்� 
ஆஸ்�ேர�ய (WA) பாடத்�ட்டத்�டன் ��ய ஒ� �றப்� ெமா�த் �ட்டத்ைத�ம் ெப�வாரக்ள். மழைலயர ் பள்ளி 
�தல் 2ம் வ�ப்� வைர, அ�கபட்சம் �ன்� ஆண்�க�க்� NEMLDC �ழந்ைதக�க்� உத��ற�. அதன்  �ன்னர,் 
�ழந்ைதகள் தங்கள் உள்�ரப்் பள்ளிக்� மா�வாரக்ள். 

 
ேம�ம் தகவல்க�க்�? 

 DLD பற்� ேம�ம் அ�ய, 9218 1600 என்ற எண்�டாக NEMLDC மற்�ம் ெவளிக்களச ்ேசைவையத் 
ெதாடர�் ெகாள்ள�ம், அல்ல� எங்கள் வைலத்தளத்ைதப் பாரை்வ�ட�ம்: http://northeastldc.wa.edu.au/. 

 ெபரத்் ெப�நகரப் ப���ல் உள்ள �ழந்ைதக�க்� �ழந்ைத ேமம்பாட்�ச ்ேசைவ (CDS) இலவச 
ேசைவகைள வழங்��ற�. பரிந்�ைரகள் பற்�ய தகவல்கைள இங்ேக காணலாம்: 
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development- service 

 Speech Pathology Australia (ஸ்�ச ்பத்ேதால� ஆஸ்�ேர�யா) வைலத்தளத்�ல், 
www.speechpathologyaustralia.org.au- ஊடாக  தனியார் ேபச�் ேநா�யல் நி�ணர்கைளக் கண்ட�யலாம், 
அல்ல� ேமற்� ஆஸ்�ேர�யா�ன் தனியார ்ேபச�் ேநா�யல் நி�ணரக்ள் சங்கத்ைத 
www.pspawa.com.au- ஊடாகக் கண்ட�யலாம். 

 
DLD பற்�ய ��தல் தகவல்கைள இங்ேக காணலாம்: https://radld.org/ 
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