ਔਟੀਜ਼ਮ (autism) ਕੀ ਹੈ?

ਔਟੀਜ਼ਮ ਆਜੀਵਨ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਿਦਮਾਗੀ ਿਵਕਾਸ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ Zh?  ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ S
Vab\N ਕਰਦਾ ਹੈ
bF \ਿਕ :
 ਬੋਲਚਾਲ
 ਿਮਲਵਰਤਣ
 ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਵਹਾਰ
 ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਤੇ ਵੱ ਸ (ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ)
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਔਟੀਜ਼ਮ ਨਾਲ S
Vab\N ਕੁਝ Zh?  ਨੂੰ ਆਮ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ?W ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ | ਕੁਝ Zh?  ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਸਹੀ
ਸਮਝ ਨਾਲ, ਔਟੀਜ਼ਮ ਨਾਲ S
Vab\N ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਵਧੇਰੀ ਸਫ਼ਲ ਿਜੰ ਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਔਟੀਜ਼ਮ ਬੌਿਧਕ ÊSf? I YW ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱ ਧਰ  Nf ਬੰ ਦੇ ਨੂੰ S
Vab\N ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 _ R SǊQY ਦੀ ਪਛਾਣ
Nਬਾਅਦ ਕਈ Ra\ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ F Pa ਹੈ bF \ਿਕ “ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਹਤ ਔਟੀਜ਼ਮ (Autism with
associated Learning Disabilities)”, “ਉਚ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਔਟੀਜ਼ਮ (High Functioning Autism)” F 
“5 ^S
A Y ਿਸੰ ਡਰੋਮ (Asperger Syndrome)” | ਔਟੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਔਟੀਜ਼ਮ ÊSf? I YW ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ
(Autism Spectrum Condition (ASC)), ਔਟੀਜ਼ਮ ÊSf? I YW ਿਡਸਆਰਡਰ (Autism Spectrum
Disorder (ASD) F  ਔਟੀਜ਼ਮ ÊSf? I YW (Autism Spectrum) ਵੀ ਿਕਹਾ F Pa ਹੈ | ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੈ N ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਔਟੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਹੈ
| ਿਕਸੇ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਬੰ ਦੇ  Nf ਔਟੀਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਔਟੀਜ਼ਮ ਨਾਲ S
Vab\ N Zh?  ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :
 ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ
 ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ
 R\_ Z aN ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ
 Va\Ra\ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ
 ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
 ਤਰਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
 ਚੰ ਗੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ
ਔਟੀਜ਼ਮ ਨਾਲ SVab\N ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰ ਮ ਸੌਖੇ ਜਦਿਕ ਕੁਝ ਕੰ ਮ ਔਖੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਦਾਹਰਣ \F :
 5 ^SA Y ਿਸੰ ਡਰੋਮ (Asperger Syndrome) N S
Vab\N ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱ ਕ ਸਫਲ ਕੰ ਿਪਉਟਰ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਲੇ ਖਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਇੱ ਕ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ Nਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ b? b? ਉਹ
ਗਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ |
 ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਣ ਔਟੀਜ਼ਮ NS
Vab\N ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣ ਿਵਚ
ਨਾਕਾਿਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇ ਿਕਨ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁਕਿੜਆਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਿਡੱ ਬੇ ਤੇ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |
 “ਉਚ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਔਟੀਜ਼ਮ (high functioning autism)” NS
Vab\N ਲੋ ਕ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ZgzK ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇ ਿਕਨ ਸਕੂਲ
ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਧੀ ਛੁੱ ਟੀ F  ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱ ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ b? b? 9_ R ਲਈ
ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱ ਡਾ ਰਹੱ ਸ ਹੈ |

ਔਟੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ AǊZ 

 ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਲਈ ਹੈ |
 ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱ ਡ-ਅੱ ਡ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ Zh?  ਨੂੰ S
Vab\N ਕਰਦੀ ਹੈ |
 ਔਟੀਜ਼ਮ NSVab\N Zh?  ਦਾ ਿਦਮਾਗ, ਔਟੀਜ਼ਮ Nਮੁਕਤ Zh?  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਸਰਦਾ
ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |
 ਔਟੀਜ਼ਮ NSVab\N ਲੋ ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਛੂੰ ਹੁਦੇ, ਸੁੰ ਘਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ | 9_ R ਦੀ ਆਪਣੀ O ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 9_ R ਦਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਵੀ S
Vab\N ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
 ਔਟੀਜ਼ਮ ਿਵੱ ਚ ਜਨਮਜਾਤ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਸਲਈ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕ Nਵੱ ਧ W
U Y ਨੂੰ S
Vab\N ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

 ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱ ਚਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ R ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ |
 ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ^W ਿਦਓ |
 ਸਮਾਿਜਕ bRX W ਅਤੇ ਅੱ ਡ–ਅੱ ਡ ਸਮਾਿਜਕ Oa\  Nf ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਮਝਾਓ |
 ਸੰ ਭਾਵੀ AǊZ  ਬਾਰੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਦਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ bR{NRĂW ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ | ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ |
 ਕੁਝ Zh?  ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਿਲਖੇ ਗਏ ] UP ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ bDR, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ
N^\cYYa_  ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |
 ‘ਸਮਾਿਜਕ ਕਹਾਣੀਆਂ’ ਵੀ ਔਟੀਜ਼ਮ ਨਾਲ S
Vab\N ਇੱ ਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 9_ R ਦੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |

ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੌਕ

ਔਟੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ Na N F  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੌਕ ਿਵਕਸਤ ਹੋ
ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਜਾਵੇ N ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਲੇ ਿਕਨ, ਿਕਸੇ
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ NY ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, N ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ] Nc, ਖੁਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱ ਕ ਸਫ਼ਲ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਜਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਿਵਰਲੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਲਈ 9_ R ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੌਕ ਬੇਿਮਸਾਲ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਿਣਆ, ਉਦਾਹਰਣ \F 
ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੀਫਨ b\Z º b] Yf ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨੀ I 
ਪਲ A 
PcR |

ਔਟੀਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ

ਔਟੀਜ਼ਮ NSVab\N ਕਈ Zh?  ਨੂੰ Yh
mWY
a ਿਵੱ ਚ 6 \aF , ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ Dcm ਿਵੱ ਚ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਿਜੰ ਦਗੀ  Nf ਡੂੰ ਘਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੇ
ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਔਟੀਜ਼ਮ NS
Vab\N
Zh?  ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ: ਕੀ Nd
^  ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਹਮੇਸ਼ਾ
ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: ਔਟੀਜ਼ਮ NS
Vab\N Zh?  ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਸਰਨ ^W ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱ ਡ ਸੰ ਵੇਦੀ  NfF Ra\ ਬਾਰੇ Sb_ Z  ਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ |

ਔਟੀਜ਼ਮ ਵੇਸਟ bWKZgzਡਸ ਬਾਰੇ

ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਲ ਅੱ ਧ ਿਮਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਔਟੀਜ਼ਮ NS
Vab\N ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਇੱ ਕ ਅਿਦੱ ਖ, ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ | ਿਜਸ b\D60,000 ਵੇਸਟ bWKZgzਡਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ |
5 ^ ਵੇਸਟ bWKZgzਡਸ ਿਵੱ ਚ ਔਟੀਜ਼ਮ NS
Vab\N Zh?  ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਘੀ ਚੈਿਰਟੀ _ | 5 ^ ਔਟੀਜ਼ਮ N
S
Vab\N Zh?  ਅਤੇ 9_ R ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Zh?  ਦੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ _  | ਸਾਡਾ ਪੁਰਜੋਸ਼, ਮਾਿਹਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਭ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ Zh? 
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਟੀਜ਼ਮ NS
Vab\N Zh?  ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ |

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਔਟੀਜ਼ਮ ਵੇਸਟ bWKZgzਡਸ
YfF fzI ਕੋਰਟ
ਜਾਰਜ ਰੋਡ
ਏਜਬੈਸਟਨ
ਬਰਿਮੰ ਘਮ
B15 1NU

ਈਮੇਲ:
ਆਮ ਪੁੱ ਛਿਗਛ: hello@autismwestmidlands.org.uk
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ: info@autismwestmidlands.org.uk
ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ :
ਮੁੱ ਖ ਿਰਸੇਪਸ਼ਨ: 0121 450 7582 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ : 0303 03 00 111
ਵੇਬਸਾਇਟ:
www.autismwestmidlands.org.uk

ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਪਾਓ:
“Autism West Midlands” ਲੱਭੋ
ਟਿਵੱ ਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ
@autismwestmids

ਸਾਡਾ ਿਮਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸੰ ਸਾਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਔਟੀਜ਼ਮ ÊSfਕਟਰਮ NS
Vab\ N ਸਭ Zh? 
ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਜਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ |
ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀ ਨੰਬਰ: 517077
ਰਿਜਸਟਰਡ ਕੰ ਪਨੀ ਨੰਬਰ: 1953344 (7A ZgzK ਅਤੇ ਵੇਲਸ)

