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زمہ دار ہے جن کیان بچوں کے لۓ مشورے اور عالج ایل پی بیپراکسسلوگوپیڈیشے
اور ان بچوں میں زبان اور کی عمر ڈھائی سال سے کنڈرگارٹن شروع ہونے تک ہوتی ہے ۔ 

۔یںددکھائیگفتگو کے حوالے سے نشونما میں تاخیر اور کمزوریاں صاف طور پر

؟ضرورت ہوتی ہےکی کو کب لوگوپیڈی (لفظوں کی  ادائگی میں مدد اور عالج) بّچے

جب بّچہ ڈھائی سال کی عمر میں  بہت سے الفاظ کا استعمال نہ کرے اور نہ ہی مختلف الفاظ کو مال کر  
بولے

جب یہ محسوس ہو کہ بّچہ صحیح سےسن نہیں سکتا
پا رہاجب یہ  محسوس ہو کہ  بّچہ صحیح سے سمجھ نہیں

بّچے کا لفظوں کا ذخیره بہت محدوود ہوجب 
ملے غلط یا الٹ پلٹ کر ادا کرےججب بّچہ 

جب بّچہ ہکالۓ یا بہت تیزی سے بولے
خود  آپ بھی اپنے بّچے کی بات سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہوںجب دوسرے  لوگ اور 

ہمارا کام کن چیزوں پر مشتمل ہے؟

ابتدائی مشوره

اس پہلی مالقات میں والدین توکی لّسانی(بولنے) نشوونما سے متعلق سوال درپیش ہوںجب والدین کو بّچے 
سے مل کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا ماہرانہ مشورے اور وضاحت کی ضرورت ہے؟

تھیراپی
کو جگا کر شوق وراتعاّق کی بدولت کھیل کھیل میں بّچے کی دلچسپیاں اعتماد اور بھروسےپر بناۓ گۓرپ

لکہ تھیراپیسٹ بے جھّجک کھیلتا ہے بصرف نہسیکھنے کے لۓ بہترین ماحول بنایا جاتا ہے۔ اس طرح بّچہ
یلتا اور سیکھتا ہے۔ لّسانی تّرقی بناۓ گۓ ماحول میں بھی کھپر کی طرف سے دۓ گۓ اور خاص طور 

اس ان پٹ کی بدولت ہوتی ہے جو لّسانی تّرقی کے نظریات سے دۓ گۓ ایک طرف تو لوگوپیڈن کی طرف 
دوسری طرف بّچے کے بالجھّجک کہے گۓ الفاظ اور جملوں کو مثالی انداز میں تبدیل پر مبنی ہو تی ہے۔ 

لی کر کے، متبادل لفظ بول کریا پھر کر کے دہرایا جاتا ہے،مثال کےطوور پر"لفظ میں تھوڑی سی تبدی
بّچوں کے مخلتلف مسائل کے لۓ مختلف تھیراپیاں ہیں جیسے ت فیڈبیک دے کر"۔ مثبئےہوےدرستگی کرت

مختلف قسم کی آوزوں کی اس کے بچپن میں ہکالنا، آوازوں کو صحیح ادا کرنے میں تاخیر یا مشکالت، 
مشکالت۔  ان میں سےہر ایک یںطرح غلط ادائگی کہ وه نقص کی شکل اختیار کر چکے ہوں یا سننے م

اور یراپی ہوتی ہے۔ چھوٹے بّچوں کے ساتھ تھییراپی کی شّدت (یعنی کتنی مرتبہطرح کی تھکے لۓ الگ
کتنی دیر) مختلف ہوتی ہے۔

مشاورت

لّسانی نقائص اور یں۔ جو موضوعات سب سے اہم ہیں ان میں مشاورت کے کام کا مرکز والدین ہوتے ہ
وں مثبت پیش قدمی، لّسانی مشکالت والے بچّ مشکالت کی قسمیں اور دائرهءکار، تھیراپی کے اہم مقاصد،

کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ، بّچے کو گھرکی روزمّره زندگی میں بولنے اور زبان کی بہتری میں مدد اور 
سہاره بننا اور بّچے کا پلے گروپ یا گنڈرگارٹن میں داخلہ شامل ہیں۔



م کیا جا سکتا ہے جو بّچے کی لّسانی نشوونما ضرورت پڑنے پر ان تمام لوگوں کی اجتماعی مالقات کا اہتما
پلے گروپ کی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں (جیسے بّچوں کا ڈاکٹر، والدین، تھیراپسٹ اور کنڈر گارٹن یا 

استانی)

اس کی فیس کون ادا کرے گا؟

کنٹون زیورخ کے رہائشی والدین کے لئے یہ سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے۔


