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∆ψσλεξια Ανδ Οτηερ Σπεχιφιχ Λεαρνινγ
∆ισαβιλιτιεσ Φµσηκ|πδφασψµβολ φοντ σιζε
11 φορµατ
Ρεχογνιζινγ τηε σηοωινγ οφφ ωαψσ το αχθυιρε τηισ βοοκσ δψσλεξια
ανδ οτηερ σπεχιφιχ λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ φµσηκ ισ αδδιτιοναλλψ
υσεφυλ. Ψου ηαϖε ρεµαινεδ ιν ριγητ σιτε το σταρτ γεττινγ τηισ ινφο.
αχθυιρε τηε δψσλεξια ανδ οτηερ σπεχιφιχ λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ
φµσηκ ασσοχιατε τηατ ωε προϖιδε ηερε ανδ χηεχκ ουτ τηε λινκ.
Ψου χουλδ πυρχηασε γυιδε δψσλεξια ανδ οτηερ σπεχιφιχ λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ φµσηκ ορ αχθυιρε ιτ ασ σοον ασ φεασιβλε. Ψου χουλδ
θυιχκλψ δοωνλοαδ τηισ δψσλεξια ανδ οτηερ σπεχιφιχ λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ φµσηκ αφτερ γεττινγ δεαλ. Σο, σιµιλαρ το ψου ρεθυιρε
τηε βοοκσ σωιφτλψ, ψου χαν στραιγητ αχθυιρε ιτ. Ιτ∋σ
αππροπριατελψ εξτρεµελψ σιµπλε ανδ συιταβλψ φατσ, ισν∋τ ιτ? Ψου
ηαϖε το φαϖορ το ιν τηισ πυβλιχιζε
∆ψσλεξια Βοοκσ | ∆ψσλεξια Αωαρενεσσ Μοντη | Λεαρνινγ
∆ισαβιλιτιεσ
∆ψσλεξια Βοοκσ | ∆ψσλεξια Αωαρενεσσ Μοντη | Λεαρνινγ
∆ισαβιλιτιεσ βψ Χινδψ Λυµπκιν 3 µοντησ αγο 13 µινυτεσ, 35 σεχονδσ
323 ϖιεωσ ∆ιϖερσιφιεδ ψουρ λιβραρψ ωιτη , ∆ψσλεξια Βοοκσ , .
Οχτοβερ ισ , Λεαρνινγ , ∆ισαβιλιτιεσ Αωαρενεσσ Μοντη ορ ασ σοµε
χαλλ ιτ , ∆ψσλεξια , ...
Τηε Σεχρετ Υπσιδε οφ ∆ψσλεξια: Νοτ α ∆ισαβιλιτψ βυτ α
Συπερποωερ | Ρψαν Χονλαν | ΤΕ∆ξΠΧΛ
Τηε Σεχρετ Υπσιδε οφ ∆ψσλεξια: Νοτ α ∆ισαβιλιτψ βυτ α
Συπερποωερ | Ρψαν Χονλαν | ΤΕ∆ξΠΧΛ βψ ΤΕ∆ξ Ταλκσ 1 ωεεκ αγο
16 µινυτεσ 1,298 ϖιεωσ 5% το 10% οφ τηε γλοβαλ ποπυλατιον ηαϖε ,
∆ψσλεξια , , ψετ ιτ ισ στιλλ σεεν ασ α δισαβιλιτψ. Ρψαν ρεχουντσ
χοµιχ ταλεσ φροµ ηισ χηιλδηοοδ ...
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Βεστ αππσ φορ δψσλεξια εξπλαινεδ
Βεστ αππσ φορ δψσλεξια εξπλαινεδ βψ Τουχη−τψπε Ρεαδ ανδ Σπελλ
ΤΤΡΣ 1 ψεαρ αγο 3 µινυτεσ, 38 σεχονδσ 14,358 ϖιεωσ Ηοω δο ψου
χηοοσε τηε βεστ αππσ το συππορτ στυδεντσ ωιτη , δψσλεξια , ? Ωηιχη
αππ ισ βεστ φορ , λεαρνινγ , το ρεαδ ορ σπελλ? Αρε τηερε ...
Ηαχκ ∆ΨΣΛΕΞΙΑ το βεχοµε α Χρεατιϖε ΓΕΝΙΥΣ
Ηαχκ ∆ΨΣΛΕΞΙΑ το βεχοµε α Χρεατιϖε ΓΕΝΙΥΣ βψ Νισηαντηα :
Ηοω Το ∆ψσλεξια 4 ωεεκσ αγο 13 µινυτεσ, 13 σεχονδσ 487 ϖιεωσ Ιν
τηισ ϖιδεο ωε εξπλορε τηε ποωερ οφ ιντερχοννεχτεδ ρεασονινγ. Ιτ ισ
ονε οφ τηε 4 , δψσλεξιχ , ΜΙΝ∆ στρενγτησ. Σοχιαλ Λινκσ: ϑοιν τηε ...
Σεε δψσλεξια διφφερεντλψ
Σεε δψσλεξια διφφερεντλψ βψ Βριτιση ∆ψσλεξια Ασσοχιατιον 2
ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 11 σεχονδσ 344,239 ϖιεωσ Τηισ ανιµατιον σεεκσ
το πρεεµπτ µισχονχεπτιονσ αµονγ ψουνγ αυδιενχεσ βψ σηεδδινγ λιγητ
ον τηε ρεαλ χηαλλενγεσ , δψσλεξιχ , ...
Τηινγσ Νοτ Το Σαψ Το Σοµεονε Ωιτη ∆ψσλεξια
Τηινγσ Νοτ Το Σαψ Το Σοµεονε Ωιτη ∆ψσλεξια βψ ΒΒΧ Τηρεε 3
ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 31 σεχονδσ 1,446,642 ϖιεωσ Ωηετηερ ιτ∋σ
ηεαρινγ ∋ψου ϕυστ νεεδ το φοχυσ∋ ορ βεινγ τολδ ∋ψου σηουλδν∋τ γετ
εξτρα τιµε ιν εξαµσ∋ − ιφ ψου ηαϖε , δψσλεξια , ιτ∋σ λικελψ ...
Α ΤΕΣΤ το σεε ιφ ψου ηαϖε ∆ΨΣΛΕΞΙΑ
Α ΤΕΣΤ το σεε ιφ ψου ηαϖε ∆ΨΣΛΕΞΙΑ βψ Πετε Λυτηερ 1 ψεαρ αγο
4 µινυτεσ, 56 σεχονδσ 33,309 ϖιεωσ δψσλεξιατεστ #δψσλεξιχτεστ #,
δψσλεξια , ? Χηεχκ ουτ µψ γεαρ ον Κιτ: ηττπσ://κιτ.χοµ/πετελυτηερ Ιφ
ψου τηινκ ψου µιγητ βε , δψσλεξιχ , βυτ ...
Ηοω Βιλλ Γατεσ ρεαδσ βοοκσ
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Ηοω Βιλλ Γατεσ ρεαδσ βοοκσ βψ Θυαρτζ 3 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 12
σεχονδσ 5,612,825 ϖιεωσ Βιλλ Γατεσ ρεαδσ αβουτ 50 , βοοκσ , α
ψεαρ, ωηιχη βρεακσ δοων το αβουτ ονε α ωεεκ. Γατεσ τολδ υσ τηε
φουρ ηαβιτσ ανδ ηαχκσ ηε δοεσ ...
ϑορδαν Πετερσον − Τηε Βεστ Ωαψ Το Λεαρν Χριτιχαλ Τηινκινγ
ϑορδαν Πετερσον − Τηε Βεστ Ωαψ Το Λεαρν Χριτιχαλ Τηινκινγ βψ
Βιτε−σιζεδ Πηιλοσοπηψ 3 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 1,104,951
ϖιεωσ οριγιναλ σουρχε: ηττπσ://ψουτυ.βε/νσΖ8ΞθΗΠϕΙ4?τ=2η17µ35σ
Πσψχηολογψ Προφεσσορ ∆ρ. ϑορδαν Β. Πετερσον σαψσ τηατ τηε
βεστ ωαψ το ...
Ηοω Το ∆ουβλε Ψουρ Λεαρνινγ Σπεεδ | ϑιµ Κωικ
Ηοω Το ∆ουβλε Ψουρ Λεαρνινγ Σπεεδ | ϑιµ Κωικ βψ Μινδϖαλλεψ
Ταλκσ 1 ψεαρ αγο 40 µινυτεσ 926,580 ϖιεωσ Ιν τηισ ταλκ φροµ
Μινδϖαλλεψ Λιϖε 2019 ιν Λοσ Ανγελεσ, ϑιµ Κωικ τηε αυτηορ οφ
Μινδϖαλλεψ∋σ Συπερβραιν ανδ , λεαρνινγ , εξπερτ γιϖεσ ηισ ...
Ηαχκ ∆ψσλεξια ανδ Α∆Η∆ − Ηοω Ι Ρεαδ 52 Βοοκσ Λαστ Ψεαρ − Τηε
∴∀Ραεδιγν∴∀ Σψστεµ Τυτοριαλ.
Ηαχκ ∆ψσλεξια ανδ Α∆Η∆ − Ηοω Ι Ρεαδ 52 Βοοκσ Λαστ Ψεαρ − Τηε
∴∀Ραεδιγν∴∀ Σψστεµ Τυτοριαλ. βψ Νισηαντηα : Ηοω Το ∆ψσλεξια 4
ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 34 σεχονδσ 23,747 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο ισ αβουτ
ηοω ψου χαν ηαχκ ψουρ Α∆Η∆ ανδ , ∆ψσλεξια , το ρεαδ µορε , βοοκσ
, τηαν ∴∀Νορµαλ Πεοπλε∴∀. Τηισ ϖιδεο ισ αβουτ ...
Φεελ ωηατ ιτ∋σ λικε το τακε νοτεσ ωιτη δψσλεξια − Βελλ Ηουσε
Φεελ ωηατ ιτ∋σ λικε το τακε νοτεσ ωιτη δψσλεξια − Βελλ Ηουσε βψ
Βελλ Ηουσε Φιλµσ 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 59 σεχονδσ 33,425 ϖιεωσ
Τηισ ισ α σηορτ φιλµ δεσιγνεδ το ηελπ πεοπλε υνδερστανδ τηε
διφφιχυλτιεσ οφ , δψσλεξια , . Φινδ υσ ελσεωηερε!
Βεχοµινγ α Ωριτερ ωιτη ∆ψσλεξια, ωιτη Λισα Ωοοδ Σηαπιρο | Ε∆Β
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Βεχοµινγ α Ωριτερ ωιτη ∆ψσλεξια, ωιτη Λισα Ωοοδ Σηαπιρο | Ε∆Β
139 βψ ∆ιφφερεντ Βραινσ 2 ψεαρσ αγο 22 µινυτεσ 501 ϖιεωσ Ιν τηισ
επισοδε, ∆ρ. Ηαχκιε Ρειτµαν σπεακσ ωιτη ωριτερ Λισα Ωοοδ
Σηαπιρο. Λισα ισ α χοντριβυτορ το ςογυε, Ωιρεδ, Ουτσιδε ...
∆ΨΣΛΕΞΙΑ.ΡΕΑ∆ΙΝΓ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ
∆ΨΣΛΕΞΙΑ.ΡΕΑ∆ΙΝΓ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ βψ ∆ρ. Ανδψ ϑοηνσον 2
ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 48 σεχονδσ 234 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο δεσχριβεσ 7
ελεµεντσ τηατ σηουλδ βε ινχλυδεδ ιν τηε ρεαδινγ χυρριχυλυµ φορ
στυδεντσ ωιτη , δψσλεξια , (ανδ αλλ , οτηερ , ...
.
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