
तपाईंलाई  
थाहा थथयो??

अध्य्यन असक्षमता भनेको के हो? 
्यदि तपाईंको बच्ा सककू लमा सघंर्ष गरििहेको छ ि दकन भनने बािे तपाईंलाई ्यदकन थाहा छैन भने, अध्य्यन असक्षमता 
एउटा कािण हुनसकछ। तपाईंले आफनो बच्ाबाट गिेको अपेक्षा ि उसले वासतवमा गन्ष सकने कुिाको बी्को अनतिको रूपमा 
्यस बािे सोचनहुोस।् कदहलेकाहीं अदृश्य असक्षमता भनेि च्चनने, ्यस अध्य्यन असक्षमता व्यक्तिको मससतषकले – पठन, 
लेखन ि दहसाबका के्षत्रहरूमा सक्ू नाहरू प्रशोधन गनने तरिकालाई असि गि्षछ।
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info@parentnetworkwny.org @ParentNetwork   
www.parentnetworkwny.org

 अध्य्यन असक्षमताहरूको परि््य

प्रशोधन
तपाईंको मससतषकले सक्ू नाहरूलाई जे गछ्ष त्यही नै प्रशोधन हो, ्यसले:
• प्राप्त गछ्ष
• प्रशोधन गछ्ष

प्रशोधनमा हुने चभननताहरूको कुन ैएउटा, केही वा ्यी सबै कामहरूलाई प्रभाक्वत गन्ष 
सकछ।  एकपटक भनिा बढी पटक टाइप गनने साधािण प्रसोधन कदठनाई हो। LD द्ािा 
प्रभाक्वत हुने केही का्य्षहरू ्यस प्रकाि छन:्
• वण्षमाला चसकन ि लेखनमा शबिहरू चमलाउँिा समस्या हुने
• ठकूलो सविले पढिा गलतीहरू हुने
• पढेको कुिा नबुझने
• अक्षिहरूले चनमा्षण गनने धवचनहरू क्बचस्षने

चनमन कुिाहरूमा सामान्य कदठनाईहरू हुनछन:्
• पठन (दिसलेसकस्या)
• लेखन (दिसग्ादि्या)
• दहसाब गन्ष (दिसक्यालकुचल्या)

“सहवतती” असक्षमताहरू
तपाईंको बच्ामा चसकाई समबनधी समस्याहरूको एउटा सं्योजन हुनसकछ। तल 
सक्ू ीबद्ध गरिएका ्यस प्रकािका समस्याहरूलाई LD भचनँिैन, ति चतनीहरूले पचन 
बच्ाको अध्य्यनमा प्रभाव पान्ष सकछन।् बच्ाको अध्य्यन असक्षमता ्यी मध्ेय कुन ै
एक वा सोभनिा बढी हुन सकछ। 
• श्रवण प्रशोधन
• दृश्यातमक प्रशोधन
• गिै-मौसखक अध्य्यन असक्षमताहरू
• ्योजना बनाउन ि संगदठत गन्ष
• ADHD

• तक्ष  दिनमा समस्या
• सनुाइ
• बोलाइ

2.4 चमचल्यन क्वद्ाथतीहरूमा LD पत्ा 
लागेको चथ्यो ि चतनीहरू क्वशेर चशक्षा 
सेवाहरू प्राप्त गि्षछन।्

बौक्द्धक असक्षमता, सवलीनता, बदहिोपन, 
अनधोपन, व्यवहािातमक क्वकािहरू ि ADD 
वा ADHD अध्य्यन असक्षमताहरू होइनन;् 
्यद्दक्प, ्यी अवसथाहरू LD सँग भ्रमपकूण्ष 
हुनछन।्

सामान्य जनसङ्ख्याका 74% 
क्वद्ाथतीहरूको तुलनामा LD भएका 67% 
क्वद्ाथतीहरू चन्यचमत दिपलोमाबाट हाई 
सककू ल पास गछ्षन।्

सनिभ्षहरू ि जानकािी प्रिान ्यहाँबाट प्रिान 
गरिएको हो: 
-www.ncld.org
-nichcy.org
-pbs.org
थप जानकािीका लाचग parentnetworkwny.org
मा हेनु्षहोस।्

LD सदहतका व्यक्तिहरूले चतनीहरूको 
्नुौतीहरू सामना गन्ष ि चतनीहरूको 
सामर्य्ष बढाउन िणनीचतहरू चसकन 
सकछन।् तल सक्ू ीबद्ध गरिएका स्ोतहरू 
पढेि, LD को बािेमा थप कुिाहरू थाहा 
पाउनहुोस,् घिमा सकािातमक सहा्यता 
प्रिान गनु्षहोस ्ि आफनो बच्ाका 
चशक्षकहरूसँग कुिाकानी गनु्षहोस।् 

-ldaamerica.org
-ldonline.org

• संच्चतहरू
• जे आउँछ त्यही जवाि दिने तथा सञ्ाि गनने

• गसणतका संकेतहरूमा अलमचलने
• नमबिहरू गलत पढने




