
  (NEMLDC)نارتھ ایسٹ میڻروپولیڻن لینگوئج ڈویلپمنٹ سنڻر
  � مسائل �شوونما � دوران ز�ان                                          

 سے کیا مراد ہے؟  DLDوالدین کے لئے: 
ان بچوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں جنہیں زبان کو سمجھنے  )DLDنشوونما کے دوران زبان کے مسائل (

 تی ہیں۔ ہواور اسے استعمال کرنے کی اہلیت پر اثرانداز ہونے والی مشکالت 
 

 زبان کی یہ مشکالت:
 بچپن میں شروع ہوتی ہیں اور بلوغت تک جاری رہتی ہیں 
 تی ہیںاسکول، گھر اور روزمره زندگی میں بات چیت پر بہت زیاده اثرانداز ہو 
 دیگر تشخیصوں میں بیان نہیں کی جاسکتیں، جیسے آڻزم، عقلی معذوری اور دماغی چوٹ 
  کچھ دوسرے مسائل کے ساتھ وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، جیسےADHD  اور پڑھنے میں مشکالت یعنیdyslexia 
  ہے۔، اگرچہ اس میں ایک لمبا عرصہ لگ سکتا یںسکتی ہبہتر ہوماہرانہ مدد حاصل کرنے سے 
 

DLD کس پر اثرانداز ہوتے ہیں؟ 
 DLD  ۔ ایک اندازے کے مطابق ےبہت عام ہDLD بچے۔ 2یعنی ہر کالس روم میں  –ا ہے بچے کو متاثر کرت 1میں سے  14 ہر 
  ایک ہی وقت میںDLD ساتھ کے ساتھ ADHD  اورdyslexia بھی ہو سکتا ہے۔ 

 
DLD  کس وجہ سے ہوتا ہے؟ 
 DLD  کی وجوہات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ کئی مرتبہDLD  وقوع پذیر ہوتا ہے۔  کے اندرخاندانوں 
  ایک سے زائد زبانیں سیکھنے سےDLD   نہیں ہوتا، تاہم بچے کا جن زبانوں سے واسطہ پڑتا ہے ان تمام زبانوں میں مشکالت پیش آتی ہیں۔

DLD  ہیں لیکن اس میں زیاده لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ والے بچے ایک سے زیاده زبانیں سیکھ سکتے 
 

 DLD میں کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ 
DLD  بچوں کو درج ذیل مشکالت پیش آسکتی ہیں: والے 
 کی جاتی ہے۔ چیت خیاالت، واقعات، اقدامات اور تعلقات کے بارے میں کیسے بات  :زبان کا مواد 
  طرح سے ترتیت دینا کہ ان کی سمجھ آئے۔، الفاظ اور جملوں کو اس  آوازوں  :ہیئتزبان کی 
 بات چیت کرنے کے سماجی قواعد، جیسے باری پر بولنا اور آنکھوں میں دیکھنا۔ زبان کا استعمال : 

 
LDCs  کیا ہیں؟ 

DLD    ۔  ان کے زیرمعاونت ہیںوالے بچوں کو ایسے اساتذه اور تعلیمی معاونین سے فائده ہو سکتا ہے جو سپیچ پتھالوجسڻس سے تربیت یافتہ ہیں اور
ہے اور وه اہلیت کے تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔    DLDایسے بچوں کے لئے خودمختار پبلک اسکولز ہیں جنہیں    )LDCsلینگوئج ڈویلپمنٹ سنڻرز (

کی جانب ریفر کریں۔ ہر سال ستمبر میں ریفرلز مل جانی    LDCروری ہے کہ اسپیچ پتھالوجسٹ اور اسکول سائیکالوجسٹ یا بچوں کا ڈاکڻر بچوں کو  ض
 تاکہ اگلے سال داخلہ ہو سکے۔  چاہئیں

 
ایک خصوصی    ے کے نصاب کے ساتھ ساتھ زبان ک  WAمیں جاتے ہیں اور انہیں    LDCاہل طلباء اپنے مقامی عالقے کے مرکزی اسکول کی بجائے  

تک پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد   زیاده سے زیاده تین سالوںکے بچوں کو    2میں کنڈرگارڻن سے تعلیمی سال   NEMLDCمیں پڑھایا جاتا ہے۔  پروگرام  
 نے مقامی اسکول منتقل ہو جاتے ہیں۔ بچے اپ

 
 مزید معلومات؟

 DLD  کے بارے میں مزید معلومات کے لئےNEMLDC & Outreach Service  پر کال کریں یا ہماری   1600 9218کو
 پر جائیں۔  /http://northeastldc.wa.edu.auویب سائٹ 

 Child Development Service (CDS)  پرتھ میڻروپولیڻن عالقے میں بچوں کے لئے مفت خدمات فراہم کرتی ہے۔
https://cahs.health.wa.gov.au/our-ریفرلز کے بارے میں معلومات یہاں دستیاب ہیں: 

service -development-health/child-services/community 
 Speech Pathology Australia ائٹکی وب سwww.speechpathologyaustralia.org.au    پر یا

Private Speech Pathologists                        Association of Western Australia   پر  کی ویب سائٹ
www.pspawa.com.au تالش کئے جا سکتے ہیں۔ نجی سپیچ پتھالوجسڻس 

 
DLD  :کے بارے میں مزید معلومات یہاں دستیاب ہیںhttps://radld.org/ 

http://northeastldc.wa.edu.au/.P
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