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NIDAS: 32 

Communication: Methods other than Speech  

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

1. ഓഗ്-മെമെറ്റീവ് ആൻ ഡ് ആൻ ഡ്ടർനേറ്റ്റീവ് ആൻ ്മ്യൂണിക്റൻ ്ൻ . എൻ  എൻ .്എ ൻ

 ന്നാൽൻ ന്ത്?  

ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ്  സംസാരം. സംസാര രീരിക്ക് 

പുറന്റമ ആശയവിനിമയം ഫലത്പദമായി നടത്താൻ സഹായകമാകുന്ന മന്ററാരു 

മാർഗ്ഗമാണ്   ഓഗ്-ന്റമന്റെറീവ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനനറീവ് കമ്മ്യൂണിനക്കഷൻ(എ. 

എ. സി.). ശരീര ഭാഷ, ആംഗ്യ ഭാഷ,  ചിത്രങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉൾന്റകാള്ളുന്ന 

ന ാർഡ്, ഇലക്നത്ടാണിക് ഉപകരണങ്ങൾ- കമ്പ്യൂട്ടർ, ന്റമാബ ൽ സാനേരിക 

വിദയ, നകൾവി ശക്തിക്കായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, എഴുത്തും വായനയും 

എന്നിവന്റയല്ാം ഇരിൽ ഉൾന്റെടുന്നു.   

 

 2. ന്തുമ്ാണ്ടാണ് ഡളു്്ൻ ഓഗ്-മെമെറ്റീവ് ആൻ ഡ് ആൻ

ഡ്ടർനേറ്റ്റീവ് ആൻ  ്മ്യൂണിക്റൻ ്ൻര്ത്്്ൻഉപറ ാഗ്ൻുന്നത്?  

ആശയവിനിമയം കൂടുരൽ സുഗ്മമാക്കാനാണ് ആളുകൾ ഓഗ്-ന്റമന്റെറീവ് 

ആൻഡ് ആൾട്ടർനനറീവ്   കമ്മ്യൂണിനക്കഷൻ രീരികൾ ഉപനയാഗ്ിക്കുന്നത്. 

ഇത് വയക്തികൾക്ക് പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ ബകമാറാനും, പുരിയ 

 ന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും, വികാരങ്ങൾ ത്പകടിെിക്കാനും, നചാദയങ്ങൾ 

നചാദിക്കാനും, അവരുന്റട ആത്ഗ്ഹങ്ങൾ, ആവശയങ്ങൾ ത്പകടിെിക്കുവാനും 

സഹായകമാകുന്നു. എ. എ. സി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപനയാഗ്ിക്കുന്നവർ 

രാരരനമയന സംസാര നശഷി കുറവുള്ളവനരാ,  ുദ്ധിശക്തി 

കുറവുള്ളവനരാ,  കാഴ്ച്ചയിലൂന്റട കാരയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കാൻ 

ത്ശമിക്കുന്നവനരാ ആയിരിക്കും.  

 

3.  ങ്ങമ് ാണ്  എൻ എൻ.്എൻ.ഹാ ്ൊ്ുന്നത്?  

നിങ്ങളുന്റട കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നില് എേിൽ പലനൊഴും എ. എ.സി. 

വളന്റരയധികം സഹായകരമാണ്. സംസാരം രുടങ്ങുന്നത് വന്റരനയാ, 

നിലവിലുള്ള സംസാരനശഷി കൂട്ടുന്നരിനനാ , സംസാരനശഷി രീന്റര 
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ഇല്ാത്തവർക്ക്  ദൽ സംവിധാനം എന്ന നിലയിനലാ ആണ്  എ. എ. സി. 

സഹായകരമാകുന്നത്.  

 

4..ം.ാരറേ ്ൻ വ്്ാ.മെ  എൻ  എൻ .്എൻ ഏമതങ്ക്ലുംൻ തരെ്ൽൻ

തട.മെടുെുന്നുറണ്ടാ?  

ഇല്. എ. എ. സി. ഉപനയാഗ്ം ഒരുരരത്തിലും സംസാരനശഷിന്റയ 

ത്പരികൂലമായി   ാധിക്കുന്നില,് പകരം, അത് സംസാരനശഷി  കൂടാൻ 

കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ  ന്റരളിയിക്കുന്നത്.  

 

5.  എൻ എൻ.്എൻവളമര ധ്്ം  മെലറവറ് താറകാ?  

അല്. പലരരത്തിലുള്ള എ. എ. സി. ഉണ്ട്. ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ രുടങ്ങി, ന്റചറിയ 

 ാററിയിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങൾ മുരൽ അരയാധുനിക 

സാനേരിക വിദയയിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വന്റര ലഭയമാണ്. 

ഒന്നിലധികം എ. എ. സി. സംവിധാനങ്ങളുന്റട പട്ടിക 

പരിനശാധിക്കുന്നരായിരിക്കും ഉത്തമം. 

 

6. എൻ എൻ.്എൻഉപറ ാഗ്ൻുന്നതുമ്ാണ്ട്ൻ്ുഞ്ഞ്മെ .ം.ാരൻറേ ്ൻ്ൻ്ുറ ആൻ

.ംഭവ്ൻു്റ ാ, .ം.ാരറേ ്ൻപിേകൊ ുംൻ്ഷ്ടൊവു് ുംൻമെയ്യുറൊ?  

 ഇല്. കുട്ടി  ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂന്റടനയാ , ഏന്റരേിലും ഉപകാരണത്തിലൂന്റടനയാ, 

ചിഹ്നത്തിലൂന്റടനയാ, ചിത്രങ്ങളിലൂന്റടനയാ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് 

കുഞ്ഞിന്റെ നിലവിലുള്ള സംസാര നശഷി കുറയാൻ ഒരു രരത്തിലും 

കാരണമാകുന്നില്. പകരം കുഞ്ഞിന് കൂടുരൽ സംസാരിക്കാനുള്ള 

ത്പനചാദനമാണ് നൽകുന്നത്. എ. എ. സി. രീരി രികചും രസകരമായ 

ആശയവിനിമയ  ഉപാധിയാണ്. കുട്ടിയും രക്ഷാകർത്താക്കളും  എ. എ. സി. 

രീരി ഉപനയാഗ്ിക്കുന്നരിലൂന്റട അവരുന്റട മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും 

സമ്മ്ർദ്ദങ്ങളും കുറയുകയും സംസാര നശഷി കൂടുകയും ന്റചയ്ും. കുട്ടി 

മറുള്ളവരുമായി കൂടുരൽ  ഇടന്റപടുകയും, ഭാഷ ബവദഗ്ദ്ധയം കൂടുകയും 

ന്റചയ്ുന്നരിലൂന്റട സംസാര ഭാഷക്ക് പുനരാഗ്രിയുണ്ടാകുന്ന രരത്തിലുള്ള ഒരു 

മാരൃക രീരിയാണ്  എ. എ. സി. സംവിധാനം.  
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7. ഒരുൻഅമ്യൂൻ്ൻ.വന്തംൻ ്ുഞ്ഞ്ൻ പറ ുന്നൻ ്ാരണങ്ങ്ൻ െ്സ്സ്ലാവു് ുംൻ

അമ്യൂമ ൻ ്ുഞ്ഞ്്ുംൻ െ്.്ലാൻാ്ൻ ്ഴ് ുന്നുമണ്ടങ്ക്ൽൻ പ്മന്നൻ

 ന്ത്്ാണ്  എൻ എൻ.്എൻ.ംവ്ധാ്ംൻഉപറ ാഗ്ൻുന്നത്?  

ഒരു അമ്മ്ക്ക് സവന്തം കുഞ്ഞ് പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയും 

അമ്മ്ന്റയ കുഞ്ഞിനും മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുന്റണ്ടേിലും കുഞ്ഞിന്റെ 

ജീവിരത്തിന്റല മറു ത്പധാന വയക്തികൾക്കും  ന്ധുമിത്രാദികൾക്കും 

അത് മനസിലാക്കണന്റമന്നില്. കുഞ്ഞ് പറയാൻ ത്ശമിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ 

കൃരയമായി രർജ്ജിമ ന്റചയ്ാൻ അമ്മ്ക്ക് എനൊഴും  സാധിന്റചന്നു 

വരില്. ദിനംത്പരി  മറുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് 

നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയുന്റട ജീവിരത്തിന്റെ  ഒരു വലിയ ഭാഗ്മാണ്. ഇത് ഒരു 

സുരക്ഷാ ത്പശ് നം കൂടിയാണ്. മുരിർന്ന ആളുകളുമായി മാത്രമല്, മറ് 

കുട്ടികളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ 

നിങ്ങളുന്റട കുട്ടിയ്ക്ക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 
8.  എൻ  എൻ .്എൻ ഉപറ ാഗ്ൻുറപാ്ൻ  മെ  ്ുടർന് ുമടൻ വണതണസ്തൻ .വഭാവംൻ

 ടുെ്ൻ്ാക്ൻുറൊ?  

എ. എ. സി.-ലൂന്റട കുട്ടികൾ മറുകുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് 

വളന്റര ഫലത്പദമായരീരിയായാണ് സ്കൂളിന്റല അധയാപകർ കണക്കാക്കുന്നത്. 

അത്ന്റകാണ്ട് രന്റന്ന എ. എ. സി. അവർ നത്പാത്സാഹിെിക്കുകയും 

ന്റചയ്ുന്നുണ്ട്. ഇത് കുട്ടിയുന്റട ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്താനും 

സഹായകമാകുന്നു.   

 

9.  എൻ  എൻ .്എ പ്പറ ാജ്ംൻ ലഭ്ൻാ്ൻ ്ുടർന്്്ൻ്ൻ ്്ശ്ച്തൻ

പ്പാ പര്ധ് ുറണ്ടാ?  

നിശ്ചിര ത്പായപരിധി ഉന്റണ്ടേിൽ മാത്രനമ കുട്ടിക്ക് എ. എ. സി.-ലൂന്റട 

ത്പനയാജനം ലഭിക്കുകയുള്ളു എന്ന് ന്റരളിയിക്കുന്ന യാന്റരാരു പഠന 

റിനൊർട്ടുകളും നിലവിലില്. ഒരു കുട്ടി  പറയാൻ ആത്ഗ്ഹിക്കുന്ന 

കാരയങ്ങൾ അവനു കൃരയമായി മറുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം 

നടത്താൻ കഴിയുന്നില് എേിൽ ഏരവസരത്തിലും  
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എ. എ. സി. ഉപനയാഗ്ന്റെടുത്താവുന്നരാണ്.  

 
10.  എൻ എൻ.്എൻര്ത്ൻഉപറ ാഗ്ൻുന്നത്്ുൻെു്പ്ൻ ന്തുതരംൻെു്്രുതലു്ളും 

വവദഗ്ധണവുൊണ്ൻഒരുൻ്ുടർന്ൻറ്ട്മ ടുറൻണ്ടത്?  

എ. എ. സി. രീരി ഉപനയാഗ്ിക്കുന്നരിനു മുൻപ് ത്പനരയകമായി യാന്റരാരു 

രരത്തിലുള്ള മുൻകരുരലുകനളാ ബവദഗ്ധയനമാ കുട്ടി ആർജിനക്കണ്ടരില്.  

 

കൂടുരൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 

െ്സ്. .ംഗ്ത ജ്.  സ്  

സ്പീച് ലാംനഗ്വജ്  പനത്താളജിസ്റ്റ്,  

നിഷ്, രിരുവനന്തപുരം                                                    0471-3066625 

                                                                                       

െ്സ്. രജ്ത  ൽ.     0471-3066638 

നസാഷയൽ വർക്കർ 

നിഷ് 

്്ഡാസ് ട്ം      0471-3066675 

 

 

 

 


