ما به کمک شما نیازمندیم!
ما برای آنکه افراد بیشتری در مورد اتحادیه جوانان دارای اختالل زبانی باخبر شوند
به کمک شما نیازمندیم .اگر با کودکان یا جوانانی برخورد نمودید که فکر میکنید ممکن
است به مجموعه کاری ما عالقمند باشند ،اگر ما را به آنها پیشنهاد نمایید خوشحال
میشویم!

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:
Unga med spårkstörning

ما را در فیسبوک دنبال کنید:
Unga med språkstörning

اگر پرسش ،پیشنهاد یا ایدهای دارید از راههای زیر با ما تماس بگیرید:

Hemsida: www.dhb.se/ums

E-post: antligen@dhb.se

اختالل زبانی چیست؟
اختالل زبانی یک نوع کاهش توانایی جسمی است که دربرگیرنده آن است که فرد در زبان
مادری خود توانایی زبانی مشابه دوستان همسن خود ندارد.
زبان در بیشتر موارد به سه بخش تقسیم میشود :فرم ،محتوا و استفاده .فردی که دارای
اختالل زبانی میباشد ممکن است با اصوات زبانی و دستور زبان ،با درک واژهها و دایره
لغات و همچنین در زمینه ارتباطات اجتماعی و مقررات غیررسمی مشکل داشته باشد.
فرد دارای اختالل زبانی ممکن است در یک یا چند زمینه از این موارد مشکل داشته باشد.
پژوهشهای انجام شده در ایاالت متحده آمریکا و انگلستان نشان میدهد که در حال
حاضر بین  ٧تا  ١٠درصد همه کودکان نوعی کم توانی زبانی دارند .از آنها بین  ١یا
 ٢درصد از کودکان دچار یک اختالل جدی یا بسیار جدی زبانی (که از لحاظ حقوقی به
آن اختالل عمومی زبانی میگویند) میباشند .این  ١تا  ٢درصد در تحصیالت خود و در
مناسبات اجتماعی با دشواریهای شدیدی مواجهند.
افراد دارای اختالل زبانی همه زندگی خود را با این کم توانی بسر میبرند اما با کمک
گفتار درمانگرها ،متخصصان آسیبشناسی گفتاری ،آموزگاران ویژه و عوامل ایجاد
امنیت که از سوی خانواده و دوستان تامین میشود ،اختالل زبانی موانع کمتری در
زندگی فرد ایجاد میکند.

پروژه Äntlign
طی مدتهای طوالنی جوانان دارای اختالل زبانی فاقد تریبونی برای مالقات با یکدیگر و
بیان خواستههای خود از طریق آن بودهاند .در طول سه سال ٢٠١٩ ،تا  ٢٠٢١پروژه
 Äntligenیک اتحادیه جوانان برای این جوانان برپا خواهد نمود.
از طریق این پروژه پایههای یک اتحادیه گذاشته شده ،لوازم تحصیلی تهیه شده و جوانان
دورههای آموزشی کارهای مربوط به هیئت مدیره و جلب افکار عمومی را میگذرانند.
این پروژه همچنین یک وجه اجتماعی هم دارد .این اتحادیه جوانان بطور منظم
فعالیتهایی اجتماعی برای اعضاء و جوانان عالقمند برگزار خواهد نمود.
در طول اجرای این پروژه این امکان برای جوانان وجود خواهد داشت که در گروههای
مرجع و گروههای کاری شرکت نمایند .این امر مهم است که جوانان احساس کنند که این
خود آنها هستند که اتحادیه جوانان خود را در آینده شکل خواهند داد.
این پروژه از سوی بنیاد ارث ( )Arvsfondenتامین مالی میشود و در همکاری با
از جمله  ،SPSM, ABFاتحادیه سراسری افراد دارای آسیبهای شنوایی و چندین
مدرسه در سراسر کشور که در زمینه دانشآموزان اختالالت زبانی فعالیت میکنند ،اجرا
میگردد.

!Äntligen
اتحادیه سراسری جوانان دارای اختالل زبانی

وبسایتwww.dhb/ums.se :
E-post: antligen@dhb.se

