ବିକାଶା&କ ଭାଷା ବିକାର (ଡିଏଲଡି)
ସବିେଶଷ ତଥ1 ପ3
ବିକାଶା&କ ଭାଷା ବିକାର (ଡିଏଲଡି) ବିଷୟେର ଆପଣମାେନ ନିେମ9ା: ତିେନାଟି କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ।
୧) େଜେତେବେଳ େକୗଣସି ପିଲା ବା ବୟ0 ବ12ି କଥା କହିବାେର କି6ା ବuଝିବାେର ଅସମ;ଥ ବା କ< ଅନuଭବ କେର େସପରି
ଅବ?ାକu ଡିଏଲଡି କuହାଯାଏ।
୨) ଡିଏଲଡି ଏକ ଲuକାୟiତ ବିକଳାଂଗତା ଯାହା Hାୟ ୧୪ ଜଣJ ମKରୁ ଜଣକu Hଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାଦNାରା ପିଲାର ସାOରତା,
ସିଖିବାର Oମତା, ମିQତା ଏବଂ ଭାବନାRକ ବିକାସ Hଭାବିତ େହାଇଥାଏ।
୩) ବାU-ଭାଷା ଚିକିXକ ଏବଂ ଶିOକ ପରି େପଶାଦାରJ ସାହାଯ1 ଏଥିେର ଏକ ବାZବିକ ପରିବ[;ନ ଆଣି ପାରିବ।
ଡିଏଲଡି: େରାଗ ନିABାୟକ ଶCାବଳୀ, ଆବFGି, କାରଣ
•

ଶCାବଳୀ ଉପେର ସହମତି: େନୖଦାନିକ ପାରିଭାଷିକ ଶ^ ‘େଡଭଲ_େମ`ାଲ ଲାଂଗୁଏa ଡିସ;ଅଡର’ (DEVELOPMENTAL
LANGUAGE DISORDER) ର ଉପେଯାଗ ଉପେର ବିଚାର-ବିମଶ; ଏବଂ ଏହି ବିଷୟେର ସହମତି କିପରି ପହଂଚିଛି ତାହା Hକାଶିତ
କରାଯାଇଛି (ବିଶd ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୧୬; ୨୦୧୭)।

•

ଆବFGି (FREQUENCY): ଡିଏଲଡି ୧୪ ଜଣ ପିଲାJ ମKରୁ Hାୟ ଜଣକu Hଭାବିତ କରିଥାଏ। ଇଂଲଡେର ସାhତିକ
ଏପିେଡମିଓଲଜିକାଲ-SCALES-ଗେବଷଣାରୁ ଜଣା ପଡିଛି କି ଶତକଡା ୭.୫ ଭାଗ ପିଲାକuଂ ଅନ1 େକୗଣସି ସ6kିତ େରାଗ ବିନା
ଡିଏଲଡି ଥିଲା।

•

କାରଣ: ଡିଏଲଡି ବଂଶାନulମିକ େହାଇପାେର। ଯମଯJ ଉପେର େହାଇଥିବା ଗେବଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି କି ଡିଏଲଡି ଉପେର
ଜେନେଟିକର
୍ ଦୃଢ Hଭାବ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିoି;< େମୗଳିକ େଜୖବ ପରିବ[;ନ େଯାଗୁଁ ନେହାଇ ଅେନକ ଜିନ୍ର ସଂଯୁ2
Hଭାବରୁ େହାଇଥାଏ (ବିଶd, ୨୦୦୬)। ‘େଯଉଁ ମାତା-ପିତା ପିଲାJ ସହିତ କଥାବା[ା; କରqି ନାହi, େସମାନକuଂ େଯ ଡିଏଲଡି େ
େହାଇଥାଏ’ ଏହି ଜନHୟ ବିଚାର ପାଇଁ େକୗଣସି ପରିOାସିo Hମାଣ ନାହi।

•

Iାୟବିକ ଜୀବ ବିJାନ (NEUROBIOLOGY): ଅଧiକାଂଶ େOQେର ମZିu Oତିର େକୗଣସି Hମାଣ ନାହi; ମସତିuର ବିଭିv
େOQର ଆକାର ଓ େw ପଦାଥ;ର ଅଂଶେର ସୂOମ ଅqର େହାଇପାେର, କିନ୍ତୁ ଏହା ପିଲାJ ମKେର ଅସାମyସ1 େହାଇଥାଏ।
ଏପଯ1;q ଡିଏଲଡି ପାଇଁ େକୗଣସି ‘ବାଇଓମା;କର’ ଜଣା ନାହi (ଲିଓନା;ଡ ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୦୬)।

ଡିଏଲଡି: ସଂବଧିତ କଠିନତା ଗୁଡିକ
•

ଅନ1 NିତିମାନO ସହିତ ସଂବଧ: ଡିଏଲଡି ସାଧାରଣତଃ ଏଡିଏଚଡି ଏବଂ ଡିେସ{କସିୟା ସହିତ େଦଖାଯାଏ। ଲଘୁ ଅଟିଜି~ ଏବଂ
ଡିଏଲଡି ମKେର ଥିବା ସଂପ;କ ଉପେର ବହuତ ବିଚାର-ବିମ;ଷ େହାଇଛି (ବିଶd, ୨୦୦୮)। ଅେନକ ପିଲାକuଂ ଅଟିଜିମ୍େର େହଉଥିବା
ସାମାଜିକ ସମସ1ା େହାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ େକେତ ଜଣJ ମKେର ସାମାନ1 ଅଟିଜିମ୍ର ଲOଣ ପରିଦୃ< ହuଏ। ଯାହାେହେଲ ମK,
ଅଟିଜି~ ବନାମ ଡିଏଲଡି Hଭାବିତ ପିଲାମାନJ ପାଇଁ ଉପଲ€ ସହାୟତାେର ଏକ ବିେଶଷ ତଫା‚ ଅଛି। ଏହି ତଫା‚ ଅଭିରତ
ଭାବେର ପରିଣତ ବୟସ ପଯ;q ରହିଥାଏ, େଯଉଠି ଡିେସ{କସିୟା ଏବଂ ଅଟିଜି~ ବିକଳାଂଗତା ଭାେବ ପରିଚିତ, େସଇଠି ଡିଏଲଡି
ବିଷୟେର କମ ସେଚତନତା େଦଖାଯାଏ।

•

ସାRରତା ଏବଂ ବିଦ1ା ସଂବଧିତ ସାଫଲ1: ଡିଏଲଡି ଏବଂ ଡିେସ{କସିୟା ମKେର ଘନି„ ସଂପକ; ରହିଛି (ବିଶd ଏବଂ େ…ାଲିଗ†ଂ,
୨୦୦୪)। ଡିଏଲଡି ଯୁ2 ବହu ପିଲା ଡିେସ{କସିୟାର ମାନଦ‡ ପୂଣ; କରିଥାqି (ମାUଆଥ;ର ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୦୦)। ଅେନକ
ସମୟେର ପିଲାଟି ଉˆସNରେର ଠିU ଭାେବ ପଢିପାରିେଲ ମK ଯାହା ପଡିଥାଏ ତାହା, ତାକu ବuଝିବାେର ଅସୁବିଧା ହuଏ (େସ‰ାଥାଡ; ଏବଂ
ଅନ1ମାେନ, ୨୦୧୦)। ଏହି ସମସ1ାଗୁଡିକu ଅଧiକାଂଶ ସମୟେର ଉେପOା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଅସମଥା;କu ଶିOକମାେନ ଦୁ<ାମି ବା
ଅମନେଯାଗିତା ଭାେବ ଭuଲ ବ1ାଖ1ା କରିଥାqି। ଶିଷକମାନକuଂ ତାଲିମ େଦବାେବେଳ ଡିଏଲଡି ବିଷୟେର ଶିOା ଦିଆ ଯାଇନଥାଏ।

•

ସାଗଂମାନO ସହିତ ସାମାଜିକ କଠିନତା: ନିଜକu ଅନଗ;ଳ ଭାବେର ବ12 କରିପାରିବାେର ସOମ େହବା ଏବଂ ଅନ1ର କଥା
ସହଯେର ବuଝପ
ି ାରିବା ସାମାଜିକ ସ6k ଉପେର ଏକ ବଡ Hଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମାେନ‹<ର ଭାଷା ଗେବସଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି କି ଡିଏଲଡି
ଥିବା ୪୦ Hତିଶତ ଜଣକu ୧୬ ବଷ; ବୟସ ପଯ1;q ନିଜ ସାଗଂମାନJ ସହିତ କଥାବା[ା; କରିବାେର ଅସୁବିଧା େହାଇଥାଏ (େସ`
େକ{ୟାର, ପିକଲŒ, ଡରକି• ଏବଂ କନŽ-ି ରାମ•େଡ•, ୨୦୧୧), ୫୦ Hତିଶତ ୧୬ ବଷ; ବୟସ ପିଲା ମେନ ପକାଇଥାଆqି କି େସମାନକuଂ
େଛାଟେବେଳ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା (ସାଧାରଣ ବିକାଶୀଳ ୨୫ Hତିଶତରୁ କ~ ପିଲାମାନକJ ତuଳନାେର) ଏବଂ ୧୩ Hତିଶତ
ପିଲା ଅବିରତ ଭାେବ େଛାଟେବଳଠu ଭୟ ଅନuଭବ କରିଥାଆqି (ନ‘ ଏବଂ କନŽ-ି ରାମ•େଡ•, ୨୦୦୩)। Hା’ବୟ0 ଏବଂ ସାଗଂମାେନ
ଡିଏଲଡି ବିଷୟେର ଅଧiକ ସେଚତନ େହେଲ ଏହି ନକାରାRକ ଭାବକu ପରିହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଡିଏଲଡି: େରାଜଗାର ଏବଂ ମାନସିକ UୱାW1
• େରାଜଗାର: ଡିଏଲଡିକu ଗ“ୀରତା ସହିତ େନବା ଦରକାର କାରଣ ଏହା Hା’ବୟ0ଂକ ମKେର େବେରାଜାଗାରି ଅଧiକ କରିବା
ସହିତ Œୱାଧୀନତାେର ସମସ1ା ସୃ<ି କେର (କନŽ-ି ରାମ•େଡ• ଏବଂ ଡରକି•, ୨୦୦୮)। ଯାହାେହେଲ ମK େଯଉଁମାନJର ଅ• ସମସ1ା
ରହିଥାଏ େସମାେନ ବହu ସମୟେର କମ; ନିଯୁ2 େହାଇଥାqି, କିନ୍ତୁ ଏହି କମ;ଗୁଡିକ ଅଣକuଶଳୀ Hକ–ତିର େହାଇଥାଏ (ବାଇଟ୍ହାଉସ୍
ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୦୯)। ବିଦ1ାଳୟେର ଡିଏଲଡିର ଅଧiକତର ଭଲ ଭାବେର ଚି˜ଟ େହେଲ ପିଲାମାନJର ବିଭିv େକୗଶଳ
OQର ବିକାଶକu ବଢାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ1 ମିଳବ
ି , ତାହାେଲ ଯଦି େସମାେନ ପାର™ାରିକ ପରିOାେର ଭଲ Hଦଶ;ନ ନ କରିqି ତାକuଂ
ଉେପOା କରାଯିବ ନାହi।
• ମାନସିକ UୱାW1: ଅ• ଡିଏଲଡି ଥିବା ପିଲାମାେନ କ~ ମାନସିକ କଠିନତା େଦଖାଇଥାqି। ଅପରପOେର ଦୁଇତšତିୟାଂଶ ପିଲା (୬୪
Hତିଶତ) େଯଉଁମାନJ ମKେର ଅବିରତ ଭାଷା ବିକ–ତି େଦଖାଯାଏ, େସମାେନ କିଛି ବାହ1 (ଯଥା: ଆଚରଣ ସମସ1ା, ଆlମଣାRକ
ଭାବ, ଅନ1 ପିଲାJ ସହିତ ଯୁ›) ଏବଂ/କି6ା ଆqରିକ (ଯଥା: ନିଲି’;ତା, ଏକାq, ଏକuଟିଆ େଖଳିବା ଭାବ) ବ1ବହାରେର କଠିନତା
େଦେଖଇଥାqି (କନŽ-ି ରାମ•େଡ• ଏବଂ େବାଟିଂ, ୨୦୦୪)। ଭାଗ1ଦଶତଃ ଏହି କଠିନତାଗୁଡିକ Hା’ବୟ0 ଅବ?ାେର ଚାଲିଯାଏ (େସ`
େକ{ୟାର ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୧୧), ତଥାପି ଡିଏଲଡି ଥିବା କିେଶାରମାେନ ମାନସିକ ଅବସାଦର ଶିକାର େହାଇଥିବା ବିଷୟେର
ରିେପା;ଟ କରିଥାଆqି, ଯାହା େସମାନJର ବିକାଶଶୀଳ ସାଗଂମାନJ ତuଳନାେର ଅେଢଇଗୁଣ ଅଦିକ (କନŽ-ି ରାମ•େଡ• ଏବଂ େବାଟିଂ,
୨୦୦୪)। ପିଲାମାନJ ମKେର ଥିବା ମାନସିକ Œୱା?1 ସମସ1ା ପାଇଁ Hାୟ ‘ଟଅକିଂଗ େଥରାପି’ ଚିକିXାର ବ1ବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକି
ଡିଏଲଡି ଥିବା ପିଲାମାନJ ପାଇଁ ଉପଯୁ2 େହାଇ ନ ପାେର।
ଡିଏଲଡି: ହNେRପ (ଚିକିXା)
• ହNେRପ: ହZେOପ Hଭାବଶାଳୀ େହବାପାଇଁ େସଗୁଡିକ ଉˆ ସଂପv ଓ ଅଧiକ ଅବଧiଯୁ2 େହବା ଦରକାର-ବହu ସଂଖ1ାେର
ଆଶାଜନକ ହZେOପର ବିକାସ କରାଯାଉଛି (ଲ ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୧୫)। Hକ–ତେର, ବିଦ1ାଳୟମାନJେର େହାଇଥିବା ବଳି„
ନିୟœିତ ଗେବଷଣାରୁ େଦଖାଯାଇଛି େଯ HଶିOଣ ଓ ସମଥ; ଶିOା ସହାୟକମାନJ ଦNାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ହZେOପଗୁଡିକ ଭାଷା
(•iେକ ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୧୩; ୨୦୧୭) ଏବଂ ସାOରତାେର (େବାୟର-େl• ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୦୮) ମହତNପଣ
ୁ ; ଲାଭ
ଆଣିପାରିବ। କିଛି ସମସ1ାଗୁଡିକ ହZେOପ ପେର ମK ଅଧiକ ସମୟ ପଯ1;q େଦଖାଯାଇଥାଏ, େସଥିପାଇଁ େକେତକ ପିଲା
ଅେପOାକ–ତ ସମୟ ପଯ1;q ସାହାଯ1 ଦରକାର କରିଥାqି (ବଏଲ ଏବଂ ଅନ1ମାେନ, ୨୦୧୦)। ଗେବଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି େଯହuଁ
ପିଲାମାନକuଂ ଭାଷା ବuଝିବାେର କ< ହuଏ, େସମାନକuଂ ଚିକିXା େଦଲାେବେଳ କଠିନତା େହାଇଥାଏ।
ଡିଏଲଡି: ସାବଜBନିକ ମାନ1ତା ଏବଂ RADLD ଅଭିଯାନ
• ଇତିହାସ ଏବଂ ଶCାବଳୀ: Hାୟ ୨୦୦ ବଷ;ରୁ ପିଲାମାନJର ଭାଷା ଜଡିତ ସମସ1ାଗୁଡିକ ବିଷୟେର ବଣ;ନା କରାଯାଉଛି (ଗଲ,
୧୮୨୨)। ମୁଳଶ^ ‘େଡଭଲ_େମ`ାଲ ଅେଫଜିଆ’ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବ[ୀ; ସମୟେର ଗେବଶଣା ଏବଂ ଅଭ1ାସେର େକେତକ ଭିv-ଭିv
ଶ^ଗୁଡିକ Hେୟାଗ କରାଯାଇଛି (ବିଶି< ଭାଷା ହାନି, Hାଥମିକ ଭାଷା କଠିନତା) (ଡେlଲ, ୨୦୦୬)। ବିକାଶାRକ ଭାଷା ବିକାର ଶ^
ବିଗତ େକେତ ବଷ; େହଲା Hଚଳିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୭େର Hକାଶିତ ନžତନ ସୁପାରିଶେର ଏହି ଶ^ାବଳିର ଉପେଯାଗ କିପରି ଭାେବ
କରାଯିବା ଉଚି‚ ତାହା ବିଷୟେର Ÿ< ଦିଶା-ନିେo;ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକu ଅନ1 ଶ^ାବଳୀ ଠାରୁ କାହiକି ପସkେଯାଗ1 କରାଯାଇଛି
ତାହା ବିଷୟେର ବuଝାଯାଇଛି।
• ଡିଏଲଡିର ସାବଜBନିକ ମାନ1ତାେର ଉ[ତିର ଆବଶ1କତା: ବ[ମ;ାନ ଡିଏଲଡି ବିଷୟେର ସାବଜ;ନିକ ସେଚତନତା କ~
ଅଛି। ଡିଏଲଡିର ଆବ–ତି ଏବଂ ଗ“ୀରତା ତuଳନାେର ଗେବଶଣା କ~ କରାଯାଇଛି (ବିଶd, ୨୦୧୦)। ୟ1uଟu¡ ଚ1ାେନ¢, େୱବ•ାଇଟ ଓ
ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାKମ ଦNାରା RADLD (ପୁବ;େର RALLI) ଅଭିଯାନ ଡିଏଲଡି ଜଡିତ ମହ‚ୱପୂ;£ ତଥ1 ବିଷୟେର
ସେଚତନତା ଜାରି ରଖିଛି।

