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Speech sound disorder in children and its management
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. കുട്ടികളിലെ ഉച്ചാരണപ്രശ്നങ്ങള് എപ്പാള് തിരിച്ചറിയാാം?
ലെറിയ കുട്ടികളില് ഭാഷ വികസിക്കുന്നതിപ്നാല ാപമാണ് സാംസാരത്തിന്
ഉച്ചാരണശുദ്ധി കകവരുന്നത്. മൂന്ന് വയസ്സ് ആകുപ്പാപ്േയ്കക്കുാം ഒരു
അരരിെിതന് കുട്ടിയുല

സാംസാരാം 75% എങ്കിെുാം മനസ്സിൊകുന്നിെല

എങ്കില് കുട്ടിയില് ഉച്ചാരണപ്രശ്നങ്ങള് ഉലെന്ന് തിരിച്ചറിയാാം.
ഉച്ചാരണശുദ്ധി കുട്ടികളില് എങ്ങലന വികാസാം പ്രാരിക്കുന്നു എന്ന് താലേ
ലകാ ുത്തിരിക്കുന്നു.
പതിവായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാന് േഴിയുന്നത്
18 മാസമാകുപ്പാള്: 25% സ്രഷ്ടത
24 മാസമാകുപ്പാള്: 50 - 75% സ്രഷ്ടത
36 മാസമാകുപ്പാള്: 75 - 100% സ്രഷ്ടത
പതിവായി കേൾക്കാത്തവർക്വർക്ക് ഗ്രഹിക്കാന് േഴിയുന്നത്
1 വയസ്സാകുപ്പാള്: 25% സ്രഷ്ടത
2 വയസ്സാകുപ്പാള്: 50% സ്രഷ്ടത
3 വയസ്സാകുപ്പാള്: 75% സ്രഷ്ടത
4 വയസ്സാകുപ്പാള്: 100% സ്രഷ്ടത

2. കുട്ടികളില് ഉച്ചാരണാം വികസിക്കുന്നത് എങ്ങലനയാണ്?

വളര്ച്ച്ചയുല

ആഘട്ടട്ടങ്ങളില് കുട്ടികള് വാക്കുകള് ഉച്ചാരണ

ശുദ്ധിപ്യാല

അെല രറഞ്ഞു തു ങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് വയസ്സ്

ആകുപ്പാപ്േയ്കക്കുാം കുട്ടി 75% വുാം നാല് വയസ്സ് ആകുന്പ്രാപ്േയ്കക്കുാം
100% വുാം ഉച്ചാരണശുദ്ധി കകവരിക്കുാം. 5-6 വയസ് ആകുന്പ്രാപ്േക്കുാം
കുട്ടികള് മുതിര്ച്ന്ന ഒരാള് സാംസാരിക്കുന്ന ഉച്ചാരണശുദ്ധിപ്യാല

എെലാ

ശബ്ദങ്ങള ാം സാംസാരിക്കാന് തു ങ്ങുാം.
3. കുട്ടികളിലെ ഉച്ചാരണപ്രശ്നങ്ങള് കലെത്താന് ആലരയാണ്
സമീരിപ്ക്കെത്?
ഒരു സ്രിച്ച് ൊാംപ്വേജ് രപ്ത്താജിസ്റ്റിലെ സയായപ്ത്താല
സാംസാരത്തിലെ ഉച്ചാരണശുദ്ധിക്കുറവ് കലെത്തുകയുാം പ്വെ
രരിശീെനാം സേികരിക്കുകയുാം ലെയ്ാാം.
4. എലെെലാാം കാരണങ്ങള് ലകാൊണ് ഉച്ചാരണ പ്രധനങ്ങള് വരുന്നന്.
1. ഭാഷാവികാസാം താമസിക്കുകയാലണങ്കില്
2. നാക്കില്പ്കാട്, മ മുച്ച െ്മ അണാകാക്കിെുൊകുന്ന മുറിവ്
3. പ്കള്വികുറവ്
4. ബുദ്ധികുറവ്
5. ലസറിപ്ബല് രാല്സി
6. കൃത്മായ ഉച്ചാരണ മാത്കയുല

അഭാവാംമ മുതൊയവ

5. എപ്ത വയസിനുള്ളില് കുട്ടിക്ക് രരിശീെുാം ലകാ ുക്കണാം?
മുന്ന് വയസിനുള്ളില് കുട്ടിയുല

സാംസാരത്തിലെ വ്ത്ാസങ്ങള്

കലെത്തുകയുാം രരിശീെനാം നല്കുകയുാം പ്വണാം
6. ഉച്ചാരണശുദ്ധിക്കുറവ് രഠനലത്ത ബാധിക്കുപ്മാ?
ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങള് ആണ് അക്ഷരങ്ങളായി എേുതുന്നത്.
ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശരിയലെലങ്കില് കുട്ടികള് ലതറ്റായി എേുതാനുാം
വായിക്കാനുാം തു ങ്ങുകയുാം അത് കുട്ടിയുല

രഠനലത്ത ബാധിക്കുകയുാം

ലെയ് ന്നു. െിെ കുട്ടികളില് ഉച്ചാരണശുദ്ധിക്കുറവ്
രഠനകവകെ്ത്തിപ്െയ്കക്ക് നയിക്കാാം.
7. എപ്ത നാള് കുട്ടിക്ക് രരിശീെനാം നല്കണാം?
രരിശീെനത്തിന് ക്ത്മായി ഒരു സമയരരിധി നിര്ച്ണയിക്കാന്
സാധിക്കിെല. കുട്ടി സ്രിച്ച് ലതറപിയില് നിന്ന് എങ്ങലന രുപ്രാവതി

കകവരിക്കുന്നു എന്നതിലന ആപ്ശയിച്ച് ഇരിക്കുാം രരിശീെനത്തിലെ
സമയരരിധി. കുട്ടിക്ക് ഉച്ചാരപ്രശങ്ങള് ഉൊകുന്നതിനുള്ള
കാരണങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച ാം രരിശീെനകഘടര്ച്ട്ാം വ്ത്ാസലപ ാാം.
8. കുട്ടികളിലെ ഉച്ചാരപ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങലന രരിയരിക്കാാം?
സ്രീച്ച് ലതറാപിയില് ലതറ്റായി ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങള് കലെത്തിയാണ്
കുട്ടിക്ക് രരിശീെനാം നല്കുന്നത്. ഉഘടാ: ആഘട്മായി ആ ശബ്ദാം
എങ്ങലനയാണ് രറപ്യെത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് വിശഘടീകരിച്ച് ലകാ ുക്കുക.
ശബ്ദാം ഉൊക്കുപ്പാള് രെല്മ െുെ്മ നാക്ക് എന്നീ അവയവങ്ങള ല
െെനാം എങ്ങലനയാണ് എന്നത് ഒരു കണാകാ ിയുല
കുട്ടിക്ക് കാണിച്ച

സയായപ്ത്താല

ലകാ ുക്കുക. ഇത് ഉച്ചാരണശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനുള്ള

ഒരു രീതി മാപ്തമാണ്. ആഘട്ാം ലതറ്റായി ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദാം ശരിയാക്കാന്
കുഞ്ഞിണ രരിശീെിപിക്കുക. തു ര്ച്ന്ന് ് ശബ്ദാം വാക്കുകളിെുാം
വാക്ങ്ങളിെുാം ഉരപ്യാവിക്കാന് രരിശീെിപിക്കുക.
9. ഓപ്രാ ശബ്ദങ്ങള ാം ഏലതെലാാം പ്രായത്തിൊണ് കുട്ടിക്ക് രറയാന്
സാധിക്കുന്നത്?
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