
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐÔ THỊ VÙNG ĐÔNG BẮC (NEMLDC) 
                           CHỨNG RỐI LOẠN NGÔN NGỮ PHÁT TRIỂN  

DÀNH CHO PHỤ HUYNH: DLD LÀ GÌ? 
Chứng Rối Loạn Ngôn Ngữ Phát Triển (Developmental Language Disorder - 
DLD) mô tả những trẻ gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến cách trẻ hiểu và sử 
dụng ngôn ngữ. 

 

Những khó khăn về ngôn ngữ này: 
 khởi đầu từ thời thơ ấu và có thể tiếp tục đến tuổi trưởng thành 
 tác động đáng kể đến việc giao tiếp ở trường, gia đình và trong cuộc sống hàng ngày 
 không được lý giải bởi một chẩn đoán khác như Tự Kỷ, thiểu năng trí tuệ hoặc chấn thương não 
 có thể xảy ra cùng với một số rối loạn khác như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và chứng khó đọc 
 có thể được trợ giúp bởi những phương pháp can thiệp chuyên khoa, mặc dù có thể mất nhiều thời gian. 

 

DLD ẢNH HƯỞNG ĐẾN AI? 
 DLD rất phổ biến. Theo ước tính, DLD ảnh hưởng đến 1 trên 14 trẻ em  - tức là 2 trẻ em trong mỗi lớp 

học. 
 DLD có thể xảy ra cùng với ADHD và chứng khó đọc. 

 

NGUYÊN NHÂN GÂY RA DLD? 
 Không có nguyên nhân rõ ràng gây ra DLD. Đôi khi DLD di truyền trong các gia đình. 
 Học nhiều hơn một ngôn ngữ không gây ra DLD, tuy nhiên những khó khăn sẽ hiện diện ở tất cả các 

ngôn ngữ mà đứa trẻ được tiếp xúc. Trẻ em bị DLD có thể học nhiều hơn một ngôn ngữ, nhưng có thể 
mất nhiều thời gian hơn. 

 

DLD THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO? 
Trẻ em bị DLD có thể gặp khó khăn với: 
 Nội dung ngôn ngữ: cách thức mà những ý tưởng, sự kiện, hành động và mối quan hệ được truyền đạt. 
 Dạng thức ngôn ngữ: cách thức mà những âm, từ và câu được sắp xếp sao cho có ý nghĩa. 
 Sử dụng ngôn ngữ: những quy tắc xã hội trong giao tiếp, chẳng hạn như về lần lượt và giao tiếp bằng mắt. 

 

CÁC TRUNG TÂM LDC LÀ GÌ? 
Trẻ em bị DLD sẽ được lợi từ những giáo viên và trợ giảng viên là những người được đào tạo và hỗ trợ bởi 
các chuyên viên ngữ âm trị liệu. Những Trung Tâm Phát Triển Ngôn Ngữ (LDCs) là các trường công lập độc 
lập dành cho trẻ em bị DLD và đáp ứng các tiêu chí  hội đủ điều kiện. Trẻ em phải được giới thiệu tới các 
trung tâm LCD thông qua một chuyên viên ngữ âm trị liệu và một chuyên viên tâm lý học đường hoặc bác sĩ 
nhi khoa. Các giấy giới thiệu sẽ cần được nộp vào Tháng Chín hàng năm, để sắp xếp cho việc học vào năm 
sau. 

 

Những học sinh hội đủ điều kiện sẽ theo học tại LDC thay vì trường học chính thống địa phương của các 
em, và được tiếp nhận một chương trình ngôn ngữ chuyên biệt cùng với giáo trình của Tây Úc. NEMLDC 
(Trung Tâm Phát Triển Ngôn Ngữ Đô Thị Vùng Đông Bắc) đáp ứng như cầu cho trẻ em từ Mẫu Giáo đến Lớp 
2, tối đa trong vòng ba năm. Sau đó trẻ em sẽ chuyển tiếp đến trường học địa phương của các em. 

 

CẦN THÊM THÔNG TIN? 
 Để tìm hiểu thêm về DLD, hãy liên lạc với NEMLDC & Dịch Vụ Tiếp Cận Cộng Đồng theo số 9218 

1600 hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi tại http://northeastldc.wa.edu.au/. 
 Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Em (CDS) cung cấp các dịch vụ miễn phí cho trẻ em trong khu vực đô 

thị Perth. Thông tin về thư giới thiệu có thể được tìm thấy tại đây 
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development- service 

 Có thể tìm thấy các chuyên viên ngữ âm trị liệu tư qua trang mạng của tổ chức Ngữ Âm Trị Liệu 
Úc (Speech Pathology Australia) tại www.speechpathologyaustralia.org.au hoặc Hiệp Hội Các 
Chuyên Viên Ngữ Âm Trị Liệu Tư Tây Úc (Private Speech Pathologists Association of Western 
Australia) tại www.pspawa.com.au. 

 
Thông tin thêm về DLD có thể được tìm thấy tại đây: https://radld.org/ 
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