نحن بحاجة إلى مساعدتك!
نحتاج إلى مساعدتك لكي يمكن للمزيد من الشباب معرفة االتحاد السويدي المركزي
للشباب ذوي االضطرابات اللغوية .إذا التقيت بأطفال وشباب تظن أنهم قد يكون لديهم
اهتمام بعملنا وأنشطتنا ،فيسرّنا أن تتحدث عنا!

تابعنا على انستقرام:
Unga med spårkstörning

تابعنا على فيس بوك:
Unga med språkstörning

إذا كانت لديك أسئلة أو نصائح أو أفكار يمكنك االتصال بنا عن طريق

الموقعwww.dhb.se/ums :

البريد االلكترونيantligen@dhb.se :

ما هو االضطراب اللغوي؟
االضطراب اللغوي هو تأخر وظيفي يعاني فيه الشخص من نقص القدرات اللغوية في لغته
األم مقارنة مع الزمالء متساوي العمر.
يتم تقسيم اللغة عادة إلى ثالثة أجزاء :الشكل والمحتوى واالستخدام .قد يعاني الشخص
ذو االضطراب اللغوي من مشاكل مع أصوات اللغة وقواعد اللغة ،أو مع فهم الكلمات
والمفردات ،أو مع العمل الجماعي والقواعد غير المنطوقة .وقد يكون للشخص ذي
االضطراب اللغوي مشاكل مع إحدى هذه األجزاء أو بضعة منها.
تبيّن دراسات من الواليات المتحدة األمريكية وانكلترا أن حوالي  %10-7من األطفال
اليوم لديهم نوع من أنواع االضطرابات اللغوية .ومن بين هؤالء هناك حوالي %2-1
يُعتبرون لديهم اضطراب لغوي حاد أو حاد جدًا (أو اضطراب لغوي عام كما يسمى ذلك في
القانون) .هؤالء  %2-1يواجهون صعوبات كبيرة خالل دراستهم وفي العالقات االجتماعية.
األشخاص ذوي االضطرابات اللغوية يعيشون طوال حياتهم مع االضطراب اللغوي الذي
يعانون منه ،ولكن بفضل مساعدة خبراء رعاية النطق والمدرّ سين األخصائيين وعوامل
األمان حولهم مثل األسرة واألصدقاء فيمكن أن يصبح االضطراب اللغوي عائق ًا أصغر في
حياة هؤالء األشخاص.

مشروع "أخيرً ا!"
منذ فترة طويلة لم يكن للشباب الذين يعانون من اضطرابات لغوية أي منصّ ة للتجمع فيها
والتعبير عن آرائهم فيها .سيقوم المشروع "أخير ًا" بإنشاء اتحاد لهؤالء الشباب خالل ثالث
سنوات.2021-2019 ،
عن طريق المشروع سيتم وضع أساس االتحاد وتحضير مواد الدراسة ،وسوف يحصل
الشباب على تعليم حول العمل في مجلس اإلدارة وحفز الرأي العام.
كما أن للمشروع نواحي اجتماعية .حيث سيقوم اتحاد الشباب بتنظيم فعاليات اجتماعية
بصورة منتظمة لألعضاء والشباب المهتمين.
كما ستتوفر أثناء المشروع إمكانية للشباب للمساهمة في فرق مرجعية وفرق عمل .من
المهم أن يشعر الشباب بأنهم هم الذين يشكلون اتحاد الشباب المستقبلي الخاص بهم.
يحصل المشروع على تمويل من قبل صندوق اإلرث ( )Arvsfondenويتم التعاون بين
عدة هيئات اتحادية من بينها مديرية مدارس التربية الخاصة ( )SPSMو ABFواالتحاد
السويدي المركزي لذوي ضعف السمع ()Unga Hörselskadades riksförbund
ومع العديد من المدارس المختصة بالطالب ذوي االضطرابات اللغوية في جميع أنحاء
السويد.

أخيرا!
ً
االتحاد السويدي المركزي للشباب ذوي االضطرابات اللغوية

موقع اإلنترنتwww.dhb/ums.se :
عنوان البريد االلكترونيantligen@dhb.se :

