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्ो ्सु सतिकयाको बयारपे मया
हामी तपाईंसँग भेटेर तपाईंलाई अटटजम सपेक्ट्रम डिसअि्डर (ASD) लाई अझ राम्ररी
बुझ्न मद्दत ग्नने अवसरको धेरै कदर गद्ड छौं। यो पुसतक तपाईंलाई अटहले वा भववषयमा
हु्न सक््ने प्रश्नहरूको जवाफ टद्नका लागग भइरहे को स्ोतको रूपमा पररवारहरूको
सहयोगमा लेखिएको गियो। हामीले ववभभन्न ववषयहरूमा धेरै जा्नकारी समावेश गरे का
छौं, तपाईंले सुरु ग्न्ड आवशयक जा्नकारीहरू फेला पा्न्ड सक््नुहु्नेछ भ्नी आशा छ।
OHSU Doernbecher’s Child Development and Rehabilitation
Center (CDRC) को Autism Clinic (अटटजम कक्लन्नक) प्रापत ररपोट्ड हरूको
बारे मा तपाईंसँग ववशेष प्रश्नहरू भएमा कृपया नत्नीहरूलाई लेिरे तपाईंसँग काम
गरे का कु्नै पन्न गिककतसकहरूलाई फो्न ग्नह
ु्ड ोस ्। उ्नीहरूको ्नाम र फो्न ्नमबरहरू
तपाईंले पाउ्नु हु्ने भलखित ररपोट्डहरूमा सि
ू ीबद्ध गररएका छ्न ्। कृपया हामीलाई
जा्नकारी टद्न, प्रश्नहरूको उततर टद्न वा तपाईंलाई आवशयक प्नने सहायताहरू
फेला पा्न्ड मद्दत ग्न्डका लागग हामीलाई न्नरनतर स्ोतको रूपमा सोच्नह
ु ोस ्।
्ो ्ुससतिकया प्र्ोग गर्डकया लयागग सुझयावहरू:
1. तपाईंले एकैपटक सबै पढ्नुपछ्ड जसतो ्नसोच्नुहोस ्।
2. अब तपाईंका लागग महततवपर
ू ्ड कुरा के हो पढ्नह
ु ोस ् र बाँकी सेभ ग्नह
ु्ड ोस ्।
3. तपाईंको अ्नुभव र आवशयकताहरू यहाँ साझा गररएका भनदा भभन्न हु्न सक्छ्न ्
भ्नी िाहा पाउ्नुहोस ्।
4. तपाईंका ्नोट र अनय कागजी काय्डहरू न्नकशित सिा्नमा राख्नुहोस ्, फाइल
जसतै, ताकक तपाईं यसलाई तपाईंको भववषयका अपोइनटमेनटहरूमा सँगै लैजा्न
सक््नुहुनछ।

आफ्नो हे रिाह सँगै हामीलाई ववशवास ग्नभ
ु्ड एकोमा फेरर धनयवाद।
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म अब कपे गरूूँ?
OHSU अटटजम कक्लन्नकमा आउ्ने हरे क वयकक्त र पररवार अदववतीय हुनछ्न ् र नत्नीहरूको
आफ्नै अपेक्षा र प्रश्नहरू हुनछ्न ्। अटटजम सपेक्ट्रम डिसअि्डर (ASD) को न्नदा्नको बारे मा
सु्नेर केही पररवारहरूलाई राहत भमलेको छ र अरूलाई न्नदा्न सवीकार ग्न्ड केही समय
िाटहनछ। तपाईं आज जे महसुस ग्नह
ु्ड ु नछ, कु्नै कसिनतमा तपाईंले यो सोच्नु हु्नेछ: “म अब
के गरूँ?” कु्न-कु्न स्ोतहरू उपलबध छ्न ् भ्नी पतता लगाउ्नु र तपाईं र तपाईंको बचिालाई
सफल हु्न मद्दत ग्नने योज्ना ब्नाउ्नु सुरु ग्नने सबैभनदा राम्रो ठाउँ हो।
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सरु
ु वयातिमया
हामीले (तल) कुराहरूको सूिी प्रदा्न गरे का छौं जु्न तपाईंले सुरु ग्न्ड सक््नुहुनछ। नत्नीहरूमधये धेरैलाई तपाईंले OHSU Autism
Clinic (अटटजम कक्लन्नक) मा टदइएका भसफाररसहरूमा पन्न सूिीबद्ध गररएको छ।
आफरो प्रयाथममक हपे रचयाह ियाक्िरसूँग अ्ोइनिमपेनिको सम् तियामलकया।
•

तपाईंको मूलयाङक्न पनछ तपाईंलाई टदइएको प्रनतवेद्नको प्रनतभलवप हामीसँग लयाउ्नुहोस ्। तपाईंको रे फरल प्रदायकले
पन्न Doernbecher बाट ्ननतजाहरू पाइरहे को हु्नुपछ्ड ।

•

तपाईंलाई टदइएको जा्नकारीको बारे मा छलफल गरी आवशयक भएमा िेरापी वा फलो-अप अपोइनटमेनटहरूका लागग कु्नै
पन्न रे फरलहरू पाउ्नुहोस ्।

•

तपाईंको िाक्टर ASD को बारे मा सहज र जा्नकार हु्नह
ु ु नछ भ्नी सनु ्नकशित ग्नह
ु्ड ोस ्।

ति्याईंको बचचया 5 वष्ड भन्या कम उमपेरको छ भरपे आफरो सथयारी् Education Service District, (ESD) (मिक्या सपेवया
सजललया) लयाई सम्क्ड गरह
ु्ड ोस ्।
•

तपाईंको बचिाले पटहले ्नै कु्नै काय्डक्रममा सहभागी भइरहे को छै ्न भ्ने Early Intervention (EI) (प्रारकमभक हसतक्षेप)
काय्डक्रम सुरु ग्नह
ु्ड ोस ्। यी काय्डक्रमहरू सामानयतया Oregon र Washington मा न्न:शुलक हुनछ्न ्।

ति्याईंको बचचया सकूल जयारपे उमपेरको भएमया मिक्क वया सकूल वविपेष मिक्या िीमसूँग जयारकयारी बयाूँडरुहोस ्।
•

सकूल, आमाबाबु र सबै भनदा धेरै बचिाका लागग जा्नकारी आदा्न-प्रदा्न ग्नु्ड र सँगै योज्ना ब्नाउ्नु उपयोगी हुनछ।
तपाईंको बचिालाई Individual Education Program( IEP) (वयकक्तगत भशक्षा काय्डक्रम) ववकभसत ग्न्ड वा उसको
सफलतालाई समि्ड्न ग्न्डका लागग भएका काय्डक्रम पररवत्ड्न ग्नु्ड प्नने हु्न सक्छ।

ASD भएको बयालबयामलकयाकया अकको अमभभयावकसूँग कुरया गरह
ु्ड ोस ्।
•

Autism Society of Oregon (ASO) (अटटजम सोसाइटी अफ ओरे ग्न) ले तपाईंलाई तपाईंको क्षेत्रमा रहे का अनय
पररवारहरूसँग जोडि्न सक्छ। OHSU र ASO ले पन्न पररवार र वयकक्तहरूलाई एकअका्डसँग जोडि्न मद्दत ग्न्डका लागग
सवागत पररयोज्नामा सहकाय्ड गद्ड छ।

•

Family Involvement Network (FIN) (पररवार संलग्नता ्नेटवक्ड) एउटा न्न:शुलक काय्डक्रम हो जसमा पररवारका
सदसयहरू र सपेन्नस भाषा बोल्नेहरू उपलबध छ्न ्। िप जा्नकारीका लागग 503-494-0864 मया सम्क्ड गरह
ु्ड ोस ्।

ASD भएको एउिया सयाथीसूँग कुरया गरह
ु्ड ोस ्।
•

तपाईं ककशोर वा वयसक हु्नुहुनछ भ्ने ASD को न्नदा्न गरे को कु्नै वयकक्तहरूसँग कुरा ग्नु्ड तपाईंका लागग उपयोगी हु्न
सक्छ। तपाईंले अरूलाई सकूलमा वा सामाकजक क्लब वा काय्डक्रमहरूमा भेट्ाउ्न सक््नुहुनछ जु्न ववशेष गरी ASD भएका
वयकक्तहरूका लागग हो। Autism Society of Oregon (अटटजम सोसाइटी अफ ओरे ग्न) र Welcome Project
(वेलकम प्रोजेक्ट) ले पन्न तपाईंलाई आफ्नो समुदायका अनय वयकक्तहरूसँग जोडि्न मद्दत ग्न्ड सक्छ।

ohsu.edu/doernbecher

7

ASD नर्यार ्याउरपे

तपाईं वा तपाईंको बचिाले ASD अ्नुभव गरररह्नुभएको छ
भ्नी पतता लगाउ्नु एकदमै भाव्नातमक समय हु्न सक्छ। सबै
पररवारहरूले ववभभन्न तररकाले प्रनतकक्रया वयक्त गछ्ड ्न ् तर धेरै
मान्नसहरूले कु्नै ्न कु्नै सतरमा संघष्ड गरररहे को ररपोट्ड गछ्ड ्न ्।
आमाबाबक
ु ो रूपमा तपाईंले आफ्नो बचिालाई यनत धेरै माया ग्नह
ु्ड ु नछ कक उसका
लागग िीजहरू गाह्ो हु्नेछ भ्नेर सोचदा उदास हु्न सक्छ। आफ्नै लागग न्नदा्न पाउ्ने
वयसकहरूमा धेरै भभन्न भाव्नाहरू पन्न हु्न सक्छ्न ्। कसैलाई अनततः आफैलाई
राम्रोसँग बुझ्नका लागग राहत भमल्न सक्छ जबकक अरूले हिबिाएको महसुस ग्न्ड
सक्छ्न ्।
ASD न्नदा्नको साम्ना ग्नु्ड र सवीकार ग्नु्ड एक पटकको अ्नुभव होइ्न। िीजहरू राम्ररी
हु्ने र आमाबाबु वा वयकक्तहरूले महसुस ग्नने समयहरू हु्न सक्छ कक उ्नीहरू आफ्नो
न्नदा्न सवीकार ग्न्ड आएका छ्न ् र तयसपनछ केटहले फेरर भाव्नालाई सकक्रय ग्ननेछ।
धेरै वयकक्तहरूले अ्नुभव गरे को ररपोट्ड ग्नने भाव्नातमक िररहरू छ्न ्, जसमा
न्नम्नभलखित कुराहरू समावेश हु्न सक्छ:
आघयाति वया अन्ोल
तपाईं वा तपाईंको बचिालाई ASD पतता लागेको टद्न धेरै भारी र भ्रभमत हु्न सक्छ।
केही वयकक्तहरूले न्नदा्नसँग सहमत ्नभएर, ररस उठाएर वा दोस्ो रायको इचछा गरे र
यसको साम्ना ग्न्ड सक्छ्न ्। केही वयकक्तहरू “धया्न टदँ दै्न्न ्” र जा्नकारीलाई बेवासता
ग्नने प्रयास गछ्ड ्न ्, जबकक अरूले यसको बारे मा कसरी सञिार ग्नने भन्ने हान्न भएको
महसुस गछ्ड ्न ्। तपाईंलाई टदइएको समािारलाई साँचिै अगाडि बढाउ्न समय लागछ।
उ्यासी
कोही-कोही मान्नसहरूले आफू वा आफ्नो बचिा बन्न सक््ने सोिेको कुरा गम
ु ाएकोमा
शोक म्नाइरहे का छ्न ्। कटहलेकाहीँ यो कनत अ्नगु ित हु्नेछ कक उ्नीहरू वा उ्नीहरूको
बचिाले केटह कुराहरूसँग संघष्ड ग्ननेछ्न ् भन्ने अ्नभ
ु व सवीकार ग्न्ड गाह्ो हुनछ। दि
ु ीर
ररसाउ्नु सामानय हो र रु्नु सवसिकर हो। एउटै अभभभावकको रूपमा तपाईं र तपाईंको
बचिालाई सबैभनदा बढी िाटह्ने कुरा तपाईं हु्नभ
ु एकोले उदासीले तपाईंमा हावी हु्न
्नटद्ने महततवपर
ू ्ड छ। तपाईं आफै र/वा तपाईंको बचिालाई मद्दत ग्न्डका लागग कसरी
अगाडि बढ्ने भन्ने योज्नाको साि आउ्न िाल्नभ
ु एमा यो एक पटकमा एक कदम मात्रै
भए पन्न तपाईंलाई िप न्नयनत्ररमा महसस
ु ग्न्ड मद्दत ग्न्ड सक्छ।
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Autism Clinic (अटटजम कक्लन्नक)

|

टे भलफो्न 503-494-8811

्ोषी
धेरै मान्नसहरू दोषी महसुस गछ्ड ्न ्। उ्नीहरूले आफ्नो बालबाभलकाका ASD ले गदा्ड
हु्न सक्छ वा उ्नीहरूले यसलाई रोक््ना लागग केटह ग्न्ड सक्िे कक भ्नेर आशिय्डिककत
हुनछ्न ्। यदयवप ASD का काररहरू पूर्ड रूपमा िाहा छै ्न, हामीलाई िाहा छ कक
उ्नीहरू कु्नै पन्न वयकक्तले न्नयनत्रर ग्न्ड ्नसक््ने कुरा होइ्न्न ्। ASD आ्नुवंभशक
रूपमा जोडिएको छ र मकसतषकको ववकासमा पररवत्ड्नहरू धेरै िाँिै हुनछ्न ् भ्नी
अ्नुसनधा्नले सुझाव टदनछ। ASD दरहरू ववशवभरका जातीय र जातीय समूहहरूमा
समा्न छ्न ् तयसैले यो ववशेष पया्डवररीय वा गिककतसा कारकहरूले गदा्ड होइ्न भ्नेर
वयापक रूपमा सवीकार गररएको छ।
ररस
तपाईंको बचिालाई अनय बचिाहरूलाई सवाभाववक रूपमा आउ्ने कुराहरूसँग संघष्ड
गरे को हे ्न्ड धेरै कटठ्न हुनछ। कटहलेकाहीँ तपाईं अरू, तपाईंको जीव्नसािी, आफैं वा
ववशेषगरर कसैलाई न्नदने श्न ्नगररएको ररसको अ्नभ
ु व ग्न्ड सक््नह
ु ु नछ। यो प्रकक्रयाको
एउटा सवाभाववक टहससा हो। अबदे खि वषषौं पनछ पन्न कुराहरू यनत अ्नगु ित दे खि्ने
समय आउ्नेछ कक यसले तपाईंलाई ररस उठाउ्नेछ। तपाईंलाई िोट लागेको छ वा
तपाईंलाई सहयोग िाटहनछ भ्नी धेरै पटक अरूले बझ
ु दै ्न्न ्। समा्न अ्नभ
ु व भएका
अनय वयकक्त र अभभभावकहरूसँग कुरा ग्नु्ड धेरै उपयोगी हु्न सक्छ।
एक्लो्र
यो प्रायः वयकक्तहरू र बचिालाई अशक्तता भएका अभभभावकहरूका लागग आउ्न र
जा्न सक्छ। यो कसैले बुझ्न सक्दै ्न वा अरूले एउटै संघष्ड माफ्डत जा्नु पददै ्न कक जसतो
लाग्न सक्छ। अशक्तता अ्नुभव ्नग्नने वा अशक्तता भएको बचिा भएका अरूलाई
तपाईं के भइरहे को छ भ्नी बुझ्न कटठ्न हु्न सक्छ। यो कसतो छ भन्ने कुरा उ्नीहरूलाई
बताउ्न तपाईंमा भर प्न्ड सक्छ ताकक उ्नीहरूले तपाईंलाई सहायता ग्न्ड सक्छ्न ्।
सवीकृनति
सवीकृनतको अवगध भ्नेको तपाईंले ASD सँग बस्ने वासतववकताको कदर ग्न्ड सक््नह
ु ु नछ
र तपाईं वा तपाईंको पररवारको आवशयकताहरूका लागग वकालत ग्न्ड पन्न तयार
हु्नुहुनछ भन्ने हु्न सक्छ। सवीकृनत एक न्नरनतर प्रकक्रया हो, अकनतम िरर होइ्न।
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Autism Speaks (अटिजम
स्पिक्स)

(www.autismspeaks.org)
परिवारका सदस्यहरूका लागि

निद्रा, सहयोगी भाइबहिनीहरू,
ट्यान्ट्रमहरू प्रबन्ध गर्ने

र थप कुराहरूको बारे मा
नि:शुल्क डाउनलोड गर्न

मिल्ने टुलकिटहरूको सङ्ख्या
बनाउँ छ।

व्सक्तिहरू
तपाईंलाई ककशोरावसिा वा वयसकमा अटटजम छ भन्ने कुरा िाहा गमभीर कुरा कुरा हु्न
सक्छ। तपाईंले अरूसँग आफ्नो न्नदा्नको बारे मा कुरा ग्नु्ड महततवपूर्ड छ र यसको तपाईंलाई
के मतलब हु्न सक्छ। यसको मतलब तपाईं अिा्नक तपाईंको ्नयाँ लेबलबाट सीभमत हु्नुहुनछ
भन्ने होइ्न। यसले तपाईंलाई राम्रोसँग बुझ्नका लागग साध्न टदनछ कक “के तपाईंलाई के ले
ववशवास टदलाउँ छ” र तपाईंलाई अगाडि बढ्न मद्दत ग्ननेछ। तपाईं अझै पन्न समा्न क्षमता
भएको उटह वयकक्त हु्नुहुनछ। तपाईंका लागग के ले राम्रो काम गछ्ड भन्ने कुरा बुझ्नु र तपाईंका
लागग कटठ्न हु्ने कुराहरूका लागग मद्दत िोज्नु महततवपूर्ड हु्नेछ। तपाईंका लागग काम
ग्नने ववशेष रर्नीनतहरूसँगै आउ्न मद्दत ग्न्डका लागग गिककतसक वा मा्नभसक सवास्थय
वयवसानयसँग काम ग्न्ड ्निराउ्नुहोस ्।
भयाइबटहरीहरू
ASD भएका बचिाका भाइबटह्नीहरूसँग प्रायः आफ्नै प्रश्न, त्नाव र िु्नौतीहरू हुनछ्न ्। यो
महततवपूर्ड छ कक तपाईंले नत्नीहरूको आवशयकताहरूमा पन्न धया्न टद्नुहुनछ र उ्नीहरूसँग
एक्लै समय बबताउ्नुहोस ्। उ्नीहरू सकजलैसँग ASD भएका आफ्ना भाइबटह्नीको मागबाट
ओझेलमा प्न्ड सक्छ्न ् र उ्नीहरूको आफ्नै उपिार वा तपाईंसँगको ववशेष समयबाट लाभ
उठाउ्न सक्छ्न ्। ASD भएका बचिाका भाइबटह्नीहरूसँग प्रायः आफ्नै प्रश्न, त्नाव र
िु्नौतीहरू हुनछ्न ्। यो महततवपूर्ड छ कक तपाईंले नत्नीहरूको आवशयकताहरूमा पन्न
धया्न टद्नुहुनछ र उ्नीहरूसँग एक्लै समय Autism Speaks (अटटजम कसपक्स)
बबताउ्नुहोस ्(www.autismspeaks.org)।
्ररवयारकया स्स्हरू
तपाईंको पररवारका अनय वयकक्तहरूले प्रतयेक वयकक्तले ASD भएकासँग भभन्न वयवहार
ग्नने जसता ्नयाँ न्नदा्नमा ववभभन्न तररकाले प्रनतकक्रया टद्नेछ्न ्। उ्नीहरूले तपाईंसँग भएका
सबै जा्नकारी ्नपाएको हु्न सक्छ। कटहलेकाहीँ आमाबाबुले सािीहरू वा पररवारसँग यसबारे
कुरा ग्नु्ड अनघ उ्नीहरूलाई ASD समबनधी िप सहज ्नभएसमम पि्ड्न रोजछ्न ्। तपाईंलाई
र तपाईंको बचिालाई माया ग्नने अनय वयकक्तहरूले पन्न हिबि, क्रोगधत वा अनयोलमा पा्न्ड
सक्छ्न ्। नत्नीहरूलाई प्रोतसाटहत ग्नह
ु्ड ोस ्:
•

तपाईंले आफ्नो बचिाका लागग गरररह्नुभएका न्नर्डयहरूप्रनत सममा्न र सहायोगी
हु्नुहोस ्।

•

ASD को बारे मा िप जान्नह
ु ोस ्।

•

तपाईंको बालबाभलकाका बा्नी परे को टद्निया्ड र प्ररालीहरूको पाल्ना ग्नह
ु्ड ोस ्।

•

आफ्नै लागग सहायता ग्नने समूह िोज्नुहोस ्।

ohsu.edu/doernbecher

11

मलाई 36 वर्षको उमेरमा Asperger को लक्षण को निदान गरिएको थियो। यो

एक रमाइलो अवसर थियो - यसले मलाई अन्ततः सामान्य हुन प्रयास गर्न रोक्न
मद्दत गर्यो। मैले ASDs (अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर) को बारे मा जति धेरै सिकेँ,
म आफूलाई कार्यात्मक र रमाइलो तरिकाले जीवनमा छाँटकाँट गर्न सक्षम भएँ।
यो बाहिर जान्छ कि अनौठो हुनु कार्यात्मक मात्र होइन, यो साँच्चै रमाइलो छ।
मैले गहनताका साथ ASD को अनुसन्धान गरें । मैले आमाबाब,ु शिक्षक, OT र
मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलोजिस्टहरूको अन्तर्वार्ता लिएँ - तपाईं यसलाई जे भन्नुहोस ्।
मैले ती राम्रा वयस्कहरू मध्ये एउटा भयानक धेरै AS/अटिजमको “स्वभावको
विरपरित” व्यस्त रूपमा काम गरिरहे का थिए भनी फेला पारें । उनीहरू दिक्क

र थकित पनि थिए! थोरै अभिभावक र शिक्षकहरूको केही समय, ऊर्जा र पीडा

जोगाउने आशामा, मैले उनीहरूका लागि “सुझावहरू” को सूची लिएर आएको छु।
यी एक Aspie को हृदयबाट आउँ छन ् जसले वास्तवमै अनौठो जीवहरूलाई मन
पराउँ छन ् जसलाई हामीले “विशिष्ट” भनिन्छ।
— Jennifer Mcllwee Myers
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Autism Clinic (अटिजम क्लिनिक)

|

टे लिफोन 503-494-8811

Jennifer का सझ
ु ावहरू
कृपया हामीलाई “सामान्य” बनाउन नखोज्नुहोस ्। हामी बरु धेरै कार्यात्मक हुनेछौं। यो तपाईं आफ्नो सबै समय र
शक्ति आँखा जध
ु ाउन र तपाईंको खट्
ु टा हल्लाउन लगाउनु पर्दा कार्यात्मक रूपमा हुन कठिन हुन्छ।

कृपया हामीलाई अत्याधिक संरक्षण, प्रलोभन वा कस्ट नदिनुहोस ्। हामीसँग अतिरिक्त बिग्रन र स्व:-भोगी हुन
सिक्नका लागि पहिले नै पर्याप्त सामाजिक समस्याहरू छन ्।

तपाईंको इच्छा अनस
ु ार संसार कस्तो थियो वा तपाईं कस्तो सोच्नुहुन्छ भन्ने अनस
ु ार हामीलाई सामाजिक सीपहरू
सिकाउनह
ु ोस ्। वास्तवमा के भइरहेको छ भनेर ध्यान दिएर हेर्नुहोस ् र हामीलाई वास्तविक संसारिक नियमहरू सिकाउनह
ु ोस ्।

तपाईं “सामान्य” बच्चा भएको खण्डमा कुरा नगर्नुहोस ् र/वा तपाईंको जीवन पूर्ण वा धेरै सजिलो हुनेछ जस्तो कार्य
नगर्नुहोस ्। हामी तपाईंले नचाहे का बच्चाहरू हौं भन्ने थाहा पाएर हामी अगाडि बढ्दैनौं।

हामीलाई विशिष्ट व्यवहार र सफल मास्किङ सिकाउनुको मलतब हामी “निको हुन्छौं” भनेर सोच्ने गल्ती नगर्नुहोस ्।
कृपया हाम्रो व्यवहार जति सामान्य दे खिन्छ त्यति नै कठिन हामी के काम गरिरहे का छौं भनी याद गर्नुहोस ्।
तपाईंका लागि स्वाभाविक, सरल व्यवहार भनेको हाम्रो लागि निरन्तर प्रयास हो।
कृपया हामीलाई पुरस्कारको साथ सजाए नदिनुहोस ् वा सजाएसँगै पुरस्कार नदिनुहोस ्। हामी मध्ये जो कोहीले
विश्रामलाई स्कू लको सबैभन्दा तनावपूर्ण कुरा हो भन्ने अनुभव गर्छौं, विश्रामबाट टाढा राख्ने कुनै पनि कार्य हामी
सीमामा नरही सिक्ने काम दोहोर्याउनेछौं। फैशनेबल तर साँच्चै चिलाउने कपडाको साथ राम्रो व्यवहारका लागि
मिलेको पुरस्कारले हामीलाई धेरै राम्रो व्यवहार नगर्न प्रशिक्षण दिनेछ!

तपाईंले हामीलाई अन्य बालबालिकाको व्यवहारको नक्कल गर्न र उ जस्तै हुन प्रशिक्षण दिनह
ु ु न्छ भने श्राप दिन,
लोकप्रिय खेलौनाहरूका लागि रिसाउन, तपाईंलाई मन नपर्ने तरिकामा लग
ु ा लगाउन र अन्ततः मद्यपान गर्न, धम्र
ु पान
गर्न र किशोरकिशोरीहरूका रूपमा यौनको रूपमा खोज्ने प्रयास गर्न सिक्यौं भने छक्क नपर्नुहोस ्। ती “राम्रा केटाकेटीहरू”
तपाईंलाई धेरै सोच्नुहुन्छ कि तपाईंलाई थाहा नभएका धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ - वा तपाईंलाई हाई स्कू ल सम्झनु हुन्न?
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कृपया हामीलाई ASD/Asperger को प्रारम्भिक स्तरमा हामीले सहन सक्ने बारे जानकारी दिनुहोस ्। हामीले के
भइरहे को छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ — र हामी हामीलाई केही “गलत” भइरहे को छ भनी पत्ता लगाउनेछौं, चाहे तपाईंले
हामीलाई भन्नुहोस ् वा नगर्नुहोस ्।
तपाईं हामीलाई लेबल लगाउन डराउनुहुने भएकोले हाम्रा लागि निदान वा मद्दत नगर्नुहोस ्। त्यो निदान र उपयुक्त
सहायता बिना हाम्रा शिक्षकहरू, परिवार र सँगी विद्यार्थीहरूले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा लेबलहरू दिनेछन ् — र
हामीले उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सन
ु ेमा विश्वास गर्न सक्छौं

हामीले गर्न नसक्ने काम गर्नका लागि हामीलाई जबरजस्ती नगर्नुहोस ्। जबरजस्ती सामाजिक अवस्थाले हामीलाई
प्रशान्त महासागरको बिचमा फ्याँक्नुभन्दा तैरिन सिकाउनभ
ु न्दा सामाजिक सीपहरू सिकाउँ दै न।

अरू केटाकेटीहरूले गरे को कामका लागि हामीलाई सजाए नदिनुहोस ्। अन्य बच्चाहरूले हामीलाई “अटिस्टिक”
व्यवहारका लागि जिस्काउँ छन ् र यातना दिन्छन ् भन्ने तथ्यको मतलब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नभ
उनीहरूले गर्छन ् भन्ने हो। पूरै कार्य बन्द गर्नका लागि उफार्ने वा स्विङ गर्न आवश्यक नैतिक रूपमा गलत होइन;
न्यूरोलोजिकल अशक्तता भएकोमा कसैलाई पीडा दिनु हो।

“हामीलाई पाठ सिकाउन” का लागि अपमान वा सार्वजनिक लज्जास्पदको प्रयोग गर्ने प्रयास नगर्नुहोस ्। हामीले अरू
मानिसहरूबाट त्यसको धेरै धेरै पाउँ छौं र सिकेको एउटा मात्र पाठ हामी तपाईंलाई पनि विश्वास गर्न सक्दैनौं।

यो गर्न आवश्यक हुँदा हामीलाई (वा हामीलाई “परिणामहरू” दिनुहोस ्, स्वर्गले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस ्) सजाए दिनुहोस ् तर कारण र प्रभाव बीचको सम्बन्धलाई धेरै स्पष्ट पार्नुहोस ्। हाम्रो व्यवहारले हाम्रा लागि अनावश्यक नतिजा कसरी
निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीलाई प्राय: भिजुअल सहायता चाहिन्छ!

हाम्रो व्यवहार सम्भावित रूपमा हाम्रा लागि खतरनाक हुँदा हामीलाई धेरै सुस्त नपार्नुहोस ्। उदाहरणका लागि
किशोरावस्थाको पहिले पिछा गर्ने व्यवहारले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउनु पर्छ — हामी युवा छँ दा यस्तो
व्यवहारलाई गम्भीरतापर्व
ू क व्यवहार नगरे कोले हामी ठूला हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ!
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अप्रशिक्षित शिविर सल्लाहकार, “सामान्य साथी” वा युवा पास्टरहरूलाई Asperger को सामना गर्न सक्नका लागि
विश्वास नगर्नुहोस ्। प्रायः हाम्रा समस्याहरूको उनीहरूको जवाफमा “धेरै प्रयास गर्नुहोस ्,” “तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ भने
यो गर्न सक्नुहुन्छ,” र “यसबाट बाहिर निस्कनुहोस ्” जस्ता अत्यधिक विनाशकारी वाक्यांशहरू समावेश हुन्छन ्।
एउटा कुराको नमन
ु ा बनाउँ दै अर्को कुरा सिकाउनु हुँदैन। तपाईं विक्षिप्त हुनह
ु ु ँदा चिच्याउनह
ु ु न्छ वा हिर्काउनह
ु ु ँदा हामी
पनि गर्नेछौं। तपाईं हामीमाथि क्रोधित हुनह
ु ु न्छ भने हाम्रो “अटिस्टिक रिस” दे खेर छक्क नपर्नुहोस ्। र तपाईंले धम्र
ु पान
गर्नुहुँदा, तपाईंको खट्
ु टा हल्लाउँ दा तपाईंको मैनीक्योरमा छानी आज तपाईंको तेस्रो डबल लेटलाई तल राखेर आज
हामीलाई हाम्रो स्टिमहरूको बारे मा नबताउनह
ु ोस ्।
तपाईंको अहं कारलाई “दोषपूर”्ण बच्चा भएकोले चोट लागेकोले हामीलाई कुनै कुरामा पूर्ण रूपले सफल हुन आवश्यक
हुँदैन। हामी सबै Temple Grandin हुन सक्दैनौं। तपाईं आफ्ना साथीहरूलाई हाम्रो बारे मा गर्व गर्न सक्नुहुँदैन भने
सबै इमानदार कामहरू महान छन ् भनी याद गर्नुहोस ्।
तपाईंलाई त्यसो गर्नका लागि विश्राम हे रचाहको व्यवस्था गर्नु परे मा हाम्रा भाइबहिनीहरूसँग समय बिताउनुहोस ्। यो
हप्तामा एक पटक वा सोभन्दा बढी फास्ट-फूड जोइन्टमा खाजा मात्र हो भने हामीसँग बिना तिनीहरूका लागि केही
विशेष तालिका बनाउनुहोस ्।
आवश्यकता अनुसार आफ्नो लागि मद्दत माग्नुहोस। तपाईंले सक्ने अवस्थामा विश्राम हे रचाहको लाभ उठाउनुहोस ्।
तपाईं निराश हुनुहुँदा संज्ञानात्मक-व्यवहारिक परामर्श र/वा औषधि पाउनुहोस ्। यसलाई एक्लै गर्ने प्रयास नगर्नुहोस ्।
सम्झनुहोस ्: हाम्रो सफा घर हुनुको तुलनामा तपाईं सुत्ने र पौष्टिक भोजन पाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।

सबैभन्दा महत्त्वपर
ू :्ण कृपया, कृपया, हामीलाई माया गर्न र स्वीकार गर्नका लागि हामी “ठीक” वा “निको” नभएसम्म
पर्खिनह
ु ोस ्। तपाईंले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई यसरी गम
ु ाउन सक्नुहुन्छ।

* कृपया 2013 दे खि Asperger’s Syndrome लाई अब अटिजम स्पेक्टम डिसअर्डर (Autism Spectrum Disorder)
भनिन्छ भनी ध्यान दिनह
ु ोस ्। यद्यपि, Asperger’s Syndrome निदान पाउने धेरै मानिसहरू यो पहिलेको
नैदानिक भाषालाई कायम राख्न धेरै सहज छन ्

ohsu.edu/doernbecher

15

स्पेक्ट्रमलयाई
्ररभयावषति ्या्दै

“सपेक्ट्रम” शबदको सरल मतलब लक्षरहरू प्रतयेक वयकक्तका लागग
न्नकै भभन्न हु्न सक्छ। यदयवप ASD को न्नदा्न पररभावषत
ग्नने सपषट सवरूपहरू छ्न ्, तयहाँ ववभभन्न लक्षरहरूले ववभभन्न
वयकक्तहरूलाई कसरी असर गछ्ड भन्ने ववसतत
ृ सीमा छ।
बढदो तीव्रताको संखया रे िाको बारे मा सोच्नुको सट्ा तपाईंले ASD लाई “बुफे” जसतै
सोच्न सक््नुहुनछ — टे बलमा सबैले समा्न आधारभूत पाठयक्रमहरू पाउँ छ्न ् तर िुराक
र मसला वयकक्तका लागग ववभशषट हु्नेछ्न ्।
यसले गदा्ड ASD प्रतयेक वयकक्तमा धेरै भभन्न दे खि्न सक्छ र जीव्नकालको अवगधमा
पन्न पररवत्ड्न हु्न सक्छ। उदाहररका लागग बालबाभलकाका सामाकजक कौशलमा धेरै
कटठ्न समय हु्न र धेरै कम दोहोरर्ने वयवहारहरू हु्न सक्छ। अकयो बचिा टद्निया्डबाट
भल्न र भाषासँग सकजलो समय बबताउ्न सक्छ। ककनिरगाट्ड ्नमा लजालु जसतो दे खि्ने
केटी भमिल सकूलमा अगधक मौखिक हु्न सक्छे तर त्नाव वा डिप्रेस्नबाट लड्न िालछ।
कसरी ASD को न्नदा्न गररनछ?
ASD को न्नदा्न ग्न्ड रगत परीक्षर वा मकसतषकको इमेकजङ सटहत कु्नै गिककतसा
परीक्षर ग्न्ड सककनछ। तर ASD को मल
ू याङक्नको अंशको रूपमा परू ा गरर्नु प्नने धेरै
मल
ू याङक्नहरू छ्न ्। यी मधये धेरै जसो परीक्षरहरूलाई “प्रमाखरत” वा “मानयता प्रापत”
परीक्षरहरू भन्ननछ। उ्नीहरूलाई एउटा वयकक्तसँग अनतरकक्रया ग्न्डका लागग केही
धेरै ववभशषट प्रकारको वयवहाररक ढाँिाहरू िोजदै राम्रोसँग प्रभशक्क्षत वयकक्त (िाक्टर
वा म्नोवैज्ान्नक) िाटहनछ। अनय मल
ू याङक्नहरूले कक्लन्नकल टोलीलाई ASD
जसतो दे खि्ने वा प्राय: ASD (जसतै ADHD) सँगसँगै जा्ने अनय ववकारहरू रोक््न
मद्दत गद्ड छ। सहयोग, हसतक्षेप र लक्य न्नधा्डररका लागग सही योज्ना सनु ्नकशित ग्न्ड
टोलीलाई वयकक्तको बल र कमजोरीहरू बझ
ु ्न मद्दत ग्न्डका लागग केही परीक्षरहरूको
प्रयोग गररनछ।
अभभभावकको ररपोट्ड वा भशक्षक/हे रिार ग्नने वयकक्त/रोजगारदाताहरूको इ्नपुटमा
भर प्नने अनतवा्डता्डहरूका सािै सामानयतया मूलयाङक्न गररएको वयकक्तसँगै प्रतयक्ष
रूपमा गररएका परीक्षरहरूको संयोज्न हु्नेछ। दव
ु ै प्रकारको जा्नकारी (प्रतयक्ष र
अप्रतयक्ष) न्नदा्न ग्न्डका लागग महततवपूर्ड छ। यसले कक्लन्नकल टोलीलाई उ्नीहरूले
अपोइनटमेनटको बेला हे ्न्ड ्नपाउ्ने कु्नै पन्न वयवहारको पषृ ठभूभमका सािै राम्रो
वयवहारको “सनयापसट” प्रापत ग्न्ड पाउ्न मद्दत गद्ड छ।
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ASD बुझदै
ASD एक ववकासातमक अशक्तता हो जु्न मकसतषकको ववकासले हुनछ। ASD का
लक्षरहरू प्रारकमभक बालयकाल(यदयवप नत्नीहरूले पनछसमम न्नदा्न ्नग्न्ड सक्छ्न ्)
मा दे खिनछ, अनय वयकक्तहरूसँग समबकनधत तिा कुराका्नी ग्नने वयकक्तको क्षमतामा
महततवपूर्ड िु्नौतीहरू समावेश हुनछ्न ्।
Autism Spectrum Disorder (ASD) (अटटजम सपेक्ट्रम डिसअि्डर) को न्नदा्नका
लागग गिककतसा मापसजाए Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition (DSM-5) (मा्नभसक ववकारहरूको न्नदा्न र त्थयाङक
पकु सतका, पाँिौं संसकरर) मा आधाररत छ। अनघललो िौिो संसकररबाट एउटा ठूलो
पररवत्ड्न यो हो कक ASD लाई अब धेरै उप-प्रकारहरू (जसतै PDD-NOS, Asperger
को ववकार, र अटटकसटक ववकार) भनदा एकल सपेक्ट्रम मान्ननछ। यस पररवत्ड्नको
कारर यो हो कक ववगत दशकहरूमा अ्नस
ु नधा्नले प्रतयेक सहायक प्रकारका मख
ु य
लक्षरहरू वासतवमा समा्न गिए र समयको साि तीव्रतामा सरे का गिए भ्नी दे िाएको
छ।
ASD प्रमुि वयवहारको एक सामानय सेटबाट पररभावषत गररएकोले यसलाई एकल
न्नदा्नको रूपमा सबैभनदा राम्रो प्रनतन्नगधतव गररनछ।
यो पररवत्ड्न हु्नु अनघ कु्नै पन्न प्रकारको ASD को न्नदा्न गररएको जो कोहीले
अझै पन्न ASD भएकाका लागग ्नयाँ मापसजाएहरू पूरा ग्नप
ु्ड छ्ड भ्नी िाहा पाउ्नु
महततवपूर्ड छ।
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ASD को निदान गर्न बच्चाले दे खाउनप
ु र्ने निम्नलिखित लक्षणहरू वर्णन गर्दछ:
सामाजिक अन्तरक्रिया र संचारमा कठिनाइहरू (सबै परिस्थितिहरू):
•

सामाजिक-भावनात्मक पारस्परिकता (चासो वा भावनाहरू बाँड्ने, वस्तुहरूतिर औंल्याउने, सामाजिक स्थितिहरूको
सुरुवात गर्ने, अगाडि र पछाडिका कुराकानी)

•

अमौखिक संचार (आँखा जध
ु ाउने, अनह
ु ारको भाव, इशारा, शरीर-भाषा, मौखिक र अमौखिक प्रयासहरूको संयोजन) को
प्रयोग र बझ
ु ्ने

•

उमेरका सामान्य सामाजिक सम्बन्ध बनाउने र राख्ने (अरूमा रूचि दे खाउने, कल्पनाशील खेल सेयर गर्ने,
परिस्थितिसँग मिल्दो व्यवहार समायोजन गर्ने)

व्यवहार, रूचि वा क्रियाकलापहरूको प्रतिबन्धित र दोहोरिने बानीहरू (यी मध्ये दई
ु वा बढी):
•

दोहोरिने बोली, मोटरको गति वा वस्तुहरूको प्रयोग (हात फडफड, इकोलालिया, वस्तुहरूको गैर-कार्यात्मक प्रयोग)

•

दिनचर्या, व्यवहारको दोहोरिने ढाँचा वा परिवर्तनका लागि सुदृढ प्रतिरोध (एउटै ड्राइभिङ मार्गमा जोर दिन,ु बारम्बार
प्रश्न गर्नु वा साना परिवर्तनहरूमा अत्याधिक कष्ट)को बारे मा अस्थिरता

•

असामान्य रूपमा तीव्र वा केन्द्रित (वस्तुहरूमा संलग्न, अत्यधिक संकिर्ण वा व्याकुल रूचि) प्रतिबन्धित, निश्चित रूचि

•

संवेदी इनपुटमा अत्यधिक वा कम-प्रतिक्रियाशीलता वा पर्यावरणको संवेदनशील पक्षहरूमा असामान्य रूचि (पीडा/
तातो/चिसो, विशिष्ट आवाज वा बनावट, गन्ध वा वस्तुको स्पर्श, बत्ती वा घुम्ने वस्तुहरूप्रति आकर्षण)।

यी कठिनाइहरू प्रारम्भिक बाल्यकाल (तर सामाजिक मागहरूले व्यक्तिको क्षमताभन्दा बढी नहुन्जेल पूर्ण रूपमा
अवलोकन गर्न सकिँदै न) मा उपस्थित हुनुपर्छ ।

यी कठिनाइहरूले दै निक कामलाई सीमित र कमजोर बनाउँ छ।
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अन् ASD कया
वविपेषतियाहरू

अगरिम सोच
ASD भएका वयकक्तहरू उ्नीहरूको आफ्नै आनतररक इचछाले ववषयमा महारत
हाभसल ग्न्डका लागग धेरै उजजवल र धेरै उतप्रेररत हु्न सक्छ्न ्। उ्नीहरूको कटहलेकाहीँ
गह्न रूगि हुनछ र ती क्षेत्रहरूमा ववशेषज् बन्न सक्छ्न ्। संज्ा्नातमक परीक्षरमा
धेरै बभलयो भएकाहरूलाई अझै पन्न धेरै क्षेत्रहरूमा कटठ्न हु्न सक्छ जसतै:
•

अमूत्ड वविार

•

पुरा तकसवर हे दा्ड

•

महततवपर
ू ्ड ्नभएका कुराहरू कफलटर गददै

•

संसिा

•

योज्ना

•

समसया समाधा्न

•

आफूले भसकेको कुरा भलएर भभन्न ठाउँ मा काया्डनवय्न ग्नने।

गलोबल िेभलपमेनटल डिले (GDD)
यो न्नदा्न सा्ना बचिाहरूलाई उ्नीहरूको जीव्न (जसतै संिार, राम्रो मोटर कौशल, वा
उमेर ववभशषट सवतनत्रता कौशल)को ववभभन्न क्षेत्रहरूमा टढलाइ हुँदा टदइनछ। गलोबलको
सरल मतलब टढलाइ बालबाभलकाका क्षमताको धेरैजसो क्षेत्रहरूमा दे ख्न सककनछ भन्ने
हो। यो न्नदा्न छ वष्ड र मुन्नका बालबाभलकाका लागग हो।
बौवद्धक अशक्तता (ID)
कु्नै वयकक्तको IQ (मा्नभसक क्षमताको माप्न) कम छ र उसको “जीव्न कौशल” छ वष्ड
पनछ उललेि्नीय टढलाइ हुनछ, यसलाई बौवद्धक अशक्तता भन्ननछ। ID 18 वष्ड भनदा
पटहले न्नदा्न गरर्नु पछ्ड र दै न्नक जीव्नका कक्रयाकलापहरू (जसतै आफ्नो हे रिाह
र सञिार) ग्न्ड, सािै तक्ड, योज्ना र समसयाहरू समाधा्न ग्नने उ्नीहरूको सामानय
मा्नभसक क्षमताहरूमा महततवपर
ू ्ड सीभमतता भएका मान्नसहरू समावेश छ्न ्।
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त्नाव र डिप्रेस्न
ASD भएका केही वयकक्तहरू त्नाव र/वा डिप्रेस्नबाट पन्न पीडित हुनछ्न ्। केटाकेटीहरू
बूढो हुँदै जाँदा र सामाकजक रूपमा बढी सिेत हु्न िालेपनछ िप सामानय हुनछ।
सामाकजक अपेक्षाहरू पन्न उमेरसँगै बढदै जानछ तयसैले सािीहरूसँग रह्न अझ कटठ्न
हु्न सक्छ। यसको त्नाव समयसँगै बढाउ्न र वयकक्तलाई न्नरनतर गिकनतत वा न्नराश
महसुस गराउ्नका लागग कमजोर ब्नाउ्न सक्छ। समयसँगै मूि र समसयाग्रसत
वयवहार पररवत्ड्नहरूको गिककतसक र प्रािभमक िाक्टरहरूसँग छलफल गरर्नु पछ्ड ।
आ्नुवंभशक ववकार
केही वयकक्तहरूलाई ्नाजुक X भसनड्ोम जसता ASD एक आ्नुवंभशक ववकारको काररले
हुनछ। अरूलाई िाउ्न भसनड्ोम जसतै अकयो भसनड्ोमसँग ASD को दोहोरो न्नदा्न
हु्न सक्छ। ASD न्नदा्न भएका वयकक्तहरूका लागग आ्नुवंभशक ववकारको परीक्षर
गरर्नुलाई सबैभनदा राम्रो अभयास मान्ननछ। यसले ASD न्नदा्नलाई पररवत्ड्न गददै ्न
तर यसले वयकक्तलाई कक्न यी कटठ्नाइहरू छ्न ् वा अनय गिककतसा अवसिाहरू
न्नरीक्षर गरर्नु प्नने संकेत गद्ड छ भ्नी वयाखया ग्न्डका लागग मद्दत ग्न्ड सक्छ। यसले
पररवार न्नयोज्न र पररवारका अनय वयकक्तहरूलाई आफ्नो बचिाहरूको भसनड्ोम हु्ने
जोखिम हु्न सक्छ भ्ने बुझ्न मद्दत ग्न्ड सक्छ।
गैसट्रोइनटे सटाइ्नल र िा्ना समबनधी ववकारहरू
ASD भएका केही मान्नसहरूले गयासट्रोइनटे सटाइ्नल (GI) वा पेटसमबनधी
समसयाहरूको ररपोट्ड गछ्ड ्न ्। ASD भएका बालबाभलका र वयसकहरू कटहलेकाहीँ
एकदमै राम्रो िा्नेकुरा िा्ने हुनछ्न ् र उ्नीहरूलाई मि
ु मा केही िा्नेकुरा न्नल्न वा
सह्न पन्न गाह्ो हु्न सक्छ। ASD भएका बालबाभलकाहरूलाई दीघ्डकाली्न ककबजयत
वा पिाला जसता समसयाहरू हु्न सक्छ। यी कटठ्नाइहरू तपाईंको गिककतसा
प्रदायकहरूसँग छलफल गरर्नप
ु छ्ड ताकक नत्नीहरू िाँिो भनदा िाँिो समबोध्न ग्न्ड
सकोस ्। यसमा GI ववशेषज्का लागग रे फरल, िव
ु ाउ्ने/न्नल्ने कक्लन्नक वा वयावसानयक
िेरापी वा बोली-भाषा िेरापी जसता सहायक उपिारहरू समावेश हु्न सक्छ्न ्।
सुत्ने समसयाहरू
ASD भएका धेरै वयकक्तहरूलाई न्नदाउ्न र/वा रातमा सुत्न समसया हुनछ। यो समग्र
पररवारका लागग न्नकै कटठ्न हु्न सक्छ। तपाईं वा तपाईंको बचिालाई न्नद्ामा समसया
भएमा तपाईंले मद्दतका लागग समभवतः वयवहाररक हसतक्षेप, गिककतसा उपिार वा
न्नद्ाको अधयय्न सटहत ग्न्ड सक््ने कुराहरूको बारे मा आफ्नो िाक्टरसँग कुरा ग्नह
ु्ड ोस ्।
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के काररले ASD हुनछ?
वैज्ान्नकहरूलाई ASD के काररले हुनछ भन्ने िाहा छै ्न। तयो प्रश्नको उततर िोज्न
धेरै अ्नुसनधा्न भइरहे का छ्न ्। तपाईं सामेल हु्न िाह्नुहुनछ भ्ने आफ्नो कक्लन्नकल
टोलीलाई िाहा टद्नुहोस ्। यो समभव छ कक अकयो 20 वष्ड भभत्र ववशवभर ASD को
ववववधता र उपकसिनतको वयाखया ग्न्डका लागग धेरै जा्नकारी उपलबध हु्नेछ।
अटहलेकोका लागग वयापक रूपमा सवीकार गररएका धेरै कुराहरू छ्न ्।
•

ASD मकसतषकको ववकासको तररकाले गदा्ड हुनछ, समभवतः ववकासमा न्नकै नछटो
सुरु हुनछ।

•

ASD को एउटा मात्र कारर छै ्न। बचिालाई ASD अ्नभ
ु व ग्न्ड सक््ने समभाव्ना
बढाउ्ने धेरै कारकहरू छ्न ्।

•

जी्न जोखिम कारक मधये एक हो। ASD प्रायः पररवारहरूमा हुनछ। ASD भएको
दाजुभाइ वा आमाबाबु भएको बचिामा पन्न ASD हु्ने समभाव्ना नतब्र हुनछ।

के काररले ASD हुँदै्न?
ASD को काररहरू न्नधा्डरर गररएको छै ्न तर केही कुराहरू असवीकार गररएको छ।
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•

तयहाँ धेरै ठूला, उचि-गुरसतर अधयय्नहरू भएका छ्न ् र िोपहरू र ASD बीि
कु्नै समबनध फेला परे को छै ्न।

•

िराब अभभभावकतवलाई एक पटक ASD को कारर मान्नन्थयो। यो साँिो होइ्न।

•

गभा्डवसिाको समयमा आहार एक कारक हो कक भ्नेर केटह मान्नसहरू
आशिय्डिककत हुनछ्न ् तर यसलाई समि्ड्न ग्न्डका लागग कु्नै अ्नुसनधा्न छै ्न।
ववशवभरका धेरै जातीय समूहहरूसँग समा्न ASD दरहरू छ्न ् र उ्नीहरूको आहार
न्नकै भभन्न छ्न ्।
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क्कर ASD भएकया बचचयाहरू धिपेरै छर ्?
Centers for Disease Control and Prevention (सेनटर फर डिकजज कनट्रोल
एणि वप्रभेनस्न) ले संयुक्त राजय अमेररकाका 68 बालबाभलकामधये 1 ज्नालाई ASD
भएको ररपोट्ड गरे को छ। यो संखया पनछलला दशकहरूमा तीव्र रूपमा बढे को छ। यो कक्न
हुनछ?
•

जब 1990 को दशकमा Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM) (िायग्नोकसटक एणि सटयाटटकसटकल मया्नुअल अफ
मेनटल डिसअि्डस)्ड पररमाज्ड्न गररएको गियो, सहायताबाट लाभ उठाउ्न सक््ने िप
वयकक्तहरूलाई समावेश ग्न्ड जा्नाजा्नी यो पररभाषालाई फराककलो ब्नाइयो। पटहले,
धेरै मान्नसहरू न्नदा्नका लागग योगय हु्न पया्डपत “गमभीर” हु्ने गिए्न्न ्। यो संखया
बढ्नुको प्रमुि कारर हो।

•

न्नदा्नको वररपरर ASD र कम सामाकजक गिनहको बारे मा धेरै अगधक ज्निेत्ना
पन्न हो।

•

ववगतका दशकहरूमा पटहले ्नै ASD का लागग कसक्र्न ग्न्ड र न्नदा्न ग्न्ड र हसतक्षेप
र सहायता प्रदा्न ग्न्डका लागग सकक्रय प्रयासहरू भएका छ्न ्।
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सयाव्डजनरक
सपेवयाहरू
जन म –2 1 वष्ड

वविपेष मिक्या (0–क्कनिरगयाि्ड र)
एकपटक बचिालाई ASD को मेडिकल न्नदा्न भएको पटहिा्न गररसकेपनछ ऊ ववशेष
भशक्षा सेवाहरूका लागग योगय हु्नेछ। ओरे ग्नमा, सकूल डिकसट्रक्टहरूको आफ्नै योगयता
मापदणिहरू छ्न ् ज्न
ु कटहलेकाहीँ गिककतसा मापदणिहरू भनदा भभन्न हु्न सक्छ। यो
भ्रामक हु्न सक्छ तयसैले शैक्क्षक टोली प्रश्नहरू सोध्न ्निराउ्नह
ु ोस ्। तयहाँ प्रश्नहरूको
उततर टद्न मद्दत ग्न्ड सक््ने FACT Oregon जसता राजयवयापी अभभभावक
संगठ्नहरू पन्न छ्न ्। संघीय सरकारले अशक्तता भएका सबै बालबाभलकालाई
“न्न:शल
ु क र उपयक्
ु त भशक्षा” प्रापत ग्नने आदे श टदएको छ।
बालबाभलकाको जनम ककनिरगाट्ड ्न सममका लागग, धेरैजसो शैक्क्षक सेवाहरू
बालबाभलकाको सिा्नीय Educational Service District (ESD) (शैक्क्षक सेवा
डिकसट्रक्ट) दवारा उपलबध गराइनछ।
•
ती्न वष्ड मुन्नका बालबाभलकाहरूले Early Intervention (EI) (प्रारकमभक
हसतक्षेप) सेवाहरू (प्रायः घरे लु वातावररमा) पाउँ छ्न ्।
•

ती्न वष्ड र ककनिरगाट्ड ्न बीिका बालबाभलकाहरूले Early Childhood Special
Education (ECSE) (प्रारकमभक बालयकाल ववशेष भशक्षा) सेवाहरू (वप्रसकूल
कक्षाकोठामा प्रायः) पाउँ छ्न ्।

Early Intervention (EI) (प्रारकमभक हसतक्षेप) र/वा Early Early Childhood
Special Education (ECSE) (प्रारकमभक बालयकाल ववशेष भशक्षा) का लागग योगय
हु्ने सा्ना बालबाभलकाहरूका लागग वयावसानयहरूको टोली र बचिाका आमाबाबुले
Individual Family Service Plan (IFSP) (वयकक्तगत पररवार सेवा योज्ना)
लयाउ्नका लागग सँगै भमलेर काम गछ्ड ्न ्। यो बचिालाई घर र सकूलमा बढी सफल हु्न
रर्नीनतहरू भसक््न मद्दत ग्नने एउटा योज्ना हो। यस योज्नामा बचिाले हाल कसरी
प्रदश्ड्न गरररहे को छ र उ्नीहरूले काम ग्नने लक्यहरू समावेश ग्ननेछ। ESD हरूले प्रदा्न
ग्न्ड सक््ने केही िीजहरू समावेश छ्न ्:
•

सपीि िेरापी (भाषा बोल्ने र प्रयोग ग्नने, िा्ना िुवाउ्ने, आटद)

•

वयावसानयक िेरापी (संवेदी, आफ्नो-हे रिाह, राम्रो मोटर कौशल, आटद)

•

शारीररक िेरापी (गनतशीलता वा िाल, ग्रस मोटर कसकलस, आटद)

•

वयवहाररक िेरापी (संक्रमर, िेल, वयवहार न्नयम्न, आटद)

•

अभभभावक र पररवारका लागग प्रभशक्षर

•

सामाकजक पले समूह
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प्रारकमभक हसतक्षेप काय्डक्रमहरू क्षेत्र अ्नुसार न्नकै भभन्न हु्न सक्छ्न ्। केही सेवाहरू
घरमा उपलबध गराइ्नेछ, अरूहरू पटहलेको सकूल वा अनय सिा्नमा बालबाभलकाका
आवशयकता र ESD को स्ोतहरूको आधारमा भर प्न्ड सक्छ्न ्।
वविपेष मिक्या सपेवयाहरू (क्कनिरगयाि्ड र–उमपेर 21)
पाँि र 21 वष्ड बीिका बालबाभलकाले आफ्नो सिा्नीय साव्डजन्नक सकूल डिकसट्रक्ट
माफ्डत ववशेष भशक्षा सेवाहरू पाउँ छ्न ्। Individualized Education Program
(IEP) (यी काय्डक्रमहरूमा जटहले पन्नवयकक्तगत भशक्षाकाय्डक्रम) समावेश हुनछ।
यो बचिालाई सकूलमा सफल हु्न के िाटहनछ भन्ने न्नर्डय ग्न्डका लागग सकूलका
वयावसानय टोली र बचिाका आमाबाबुले ववकास गरे को हो। IEP एउटा योज्ना हो
जु्न सकूलमा हु्नुपछ्ड र योगय अशक्तता भएका प्रतयेक बालबाभलकाका लागग पाल्ना
ग्नह
ु्ड ोस ्।
सकूल डिकसट्रक्टले टद्न सक््ने सेवाहरूको दायरा धेरै फराककलो छ र बालबाभलकाका
आवशयकताहरूमा भर पद्ड छ। केही बालबाभलकाले अपाङगता भएका बालबाभलकाहरूसँग
कक्षाकोठामा बसदा लाभ उठाउ्न सक्छ्न ्, जबकक अनय बालबाभलकाहरू न्नयभमत भशक्षा
कक्षा (र केहीले दव
ै ो संयोज्नबाट राम्रो ग्न्ड सक्छ्न ्)मा रहे मा अझ राम्रो ग्न्ड सक्छ्न ्।
ु क
यो धेरै महततवपूर्ड छ कक आमाबाबुले आफ्नो बालबाभलकाका भशक्षालाई प्रभाव पा्नने
न्नर्डयहरूमा संलग्न हु्नुपछ्ड । अभभभावकलाई भशक्षा प्रकक्रयामा समा्न सहयोगीको
रूपमा वयवहार गरर्नु पछ्ड । कटहलेकाहीँ आमाबाबुले आफ्नो बचिाका लागग ववभभन्न
सिा्नहरू वा हसतक्षेपहरूका लागग वकालत ग्नप
ु्ड छ्ड जु्न टोलीमा अनय भशक्षकहरूलाई
सपषट ्नहु्न सक्छ।
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व्सक अवसथयामया ्ररवति्डर
एउटा वयकक्त 18 वष्डको हुँदा उ वा उ्नी अशक्तताको पवा्डह ्नगरी एउटा का्नू्नी वयसक बनछ।
यहाँ सजग हु्न केही न्नम्न पररवत्ड्नहरू छ्न ्:
1. कयारूरी – अटटजम सपेक्ट्रममा वयकक्तको सहायता आवशयकताहरूको आधारमा
आमाबाबु वा अभभभावकहरूले आफ्नो वयसक बालबाभलकाका समबनधमा अभभभावकतव,
संरक्षर र/वा वककलको अगधकार जसता का्नू्नी साध्नहरू पाउ्नु प्नने हु्न सक्छ। यसले
समय भलनछ र काया्डनवय्न ग्न्ड महँगो हु्न सक्छ तयसैले तपाईंको वयसक बचिा 18
वष्डको हु्नु अनघ यी साध्नहरूलाई राम्रोसँग अ्नुसनधा्न ग्न्ड िाल्नुहोस ्।
2. मपेडिकल – 18 वष्डको उमेरमा र कटहलेकाहीँ पटहले, असक्षम वयकक्तले उ वा उ्नको
मेडिकल रे कि्डहरूमा पहुँि न्नयनत्रर गद्ड छ। तपाईंको वयसक बालबाभलकाका मेडिकल
रे कि्डहरू 18 वष्ड पनछ पहुँि ग्न्डका लागग आमाबाबल
ु े आफ्नो वयसक बालबाभलकाका
भलखित सहमनत वा ती रे कि्डहरू पहुँि ग्न्ड छुट्ै का्न्न
ू ी अगधकार िाटहनछ।
3. सयामयासजक सुरक्या – 18 वष्डको उमेरमा आमदा्नी र समपकततको योगयता पररवारको
आय र समपकततमा ्नभइ अशक्तता भएका वयकक्तको आय र समपकततमा आधाररत
हु्नेछ। अभभभावकलाई प्रनतन्नगध भुक्ता्नीकता्डको रूपमा तोक््न सककनछ यदयवप
यसले अभभभावकतव जसता छुट्ै का्नू्नी अगधकार टदँ दै्न। SSI वा अनय सामाकजक
सुरक्षा काय्डक्रम पाउ्ने वयकक्तलाई ववशेष पररकसिनतहरूमा काय्डरत ग्न्ड सककनछ। िप
जा्नकारीका लागग तयहाँ धेरै काय्डक्रम भइ आवशयकताहरू जटटल हु्न सक््ने भएकोले
कृपया SSA लाई समपक्ड ग्नह
ु्ड ोस ्। सामाकजक सुरक्षा अशक्तता काय्डक्रमहरूको बारे मा
िप जा्नकारीका लागग यहाँ हे ्नह
ु्ड ोस ्: www.ssa.gov/disabilityssi
4. व्सकहरूकयालयागग सहया्तिया सपेवयाहरू - 18 वष्डको उमेरमा अटटजम सपेक्ट्रममा रहे को
वयकक्त वयसक सहायता सेवाहरूमा पररवत्ड्न हुनछ जु्न काउनटी Developmental
Disability, (DD) (ववकासातमक अशक्तता) सेवाहरू माफ्डत जारी रह्न सक्छ वा
ब्रोकरे ज सहायता सेवाहरू माफ्डत टद्न सककनछ। यी सेवाहरू ववकासातमक असक्षमता
भएका वयकक्तलाई आफ्नै घरमा वा पररवार वा सािीहरूसँग बस्न र काम लगायत
सामुदानयक जीव्नमा पूर्ड रूपमा सहभागी हु्न मद्दत ग्न्डका लागग तयार पाररएको हो।
a. योगय हु्नका लागग, वयकक्तसँग DD न्नदा्न पकु षट भएको, वयापक सेवाहरू
प्रापत ्नगरे को र DD सेवाहरूका लागग योगय हु्नप
ु छ्ड । सिा्नीय DD काय्डक्रम
काया्डलयहरूको सि
ू ीका लागग यहाँ जा्नह
ु ोस ्: www.oregon.gov/DHS/dd/
county/county_programs.shtml वा आफ्नो सिा्नीय काउनटी
DD काय्डक्रम काया्डलयमा फो्न ग्नह
ु्ड ोस ् वा
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1-800-282-8096 मया फोर गरह
ु्ड ोस ्। अशक्तता भएका वयकक्तसँग पटहले
्नै DD सेवाहरू ्नभएमा यो धेरै सकजलो भएकोले उसको 22 औं जनमटद्न
अनघ आवेद्न टद्ने प्रयास ग्नह
ु्ड ोस ्।
b. उ्नीहरूले 24 घणटा सहायता टद्ने भएकाले आवासीय सेवा, सामूटहक घर र
पाल्नपोषर ग्नने घरहरू जसता वयापक सेवाहरू फरक छ्न ्। वयसकहरूका
लागग सहायता सेवाहरूमा ्नामांक्नले वयापक सेवाहरू वा ASD भएका
वयकक्तलाई भववषयमा आवशयक प्नने कु्नै अनय सेवाहरू पहुँि ग्नने
समभाव्नाहरूमा हान्न पुरय
् ाउ्ने छै ्न।
c. तपाईंको वयसक बचिाले काउनटी DD सेवाहरू वा सहायता ब्रोकरे ज माफ्डत
सेवाहरू पाउ्न सक्छ। यो वयसकहरूका लागग सेवाहरू सहायता ब्रोकरे जहरू
माफ्डत मात्र हुँदाको ववगतका वष्डहरूबाट आएको पररवत्ड्न हो। सेवाहरू प्रापत
ग्नने वयकक्तले कु्नै पन्न समयमा काउनटी सेवाहरूबाट ब्रोकरे ज सेवाहरूमा (र
पछाडि) सा्न्ड रोज्न सक्छ, यदयवप केही ब्रोकरे जहरूसँग प्रतीक्षा सूिीहरू छ्न ्।
d. ब्रोकरे ज माफ्डत सेवाहरू तपाईंको वयकक्तगत एजेनट (PA) बाट उपलबध
गराइनछ। काउनटी माफ्डत सेवाहरू तपाईंको सेवा संयोजक (SC) दवारा
उपलबध गराइनछ। सेवाहरू वयसक आवशयकता मूलयाङक्न माफ्डत न्नधा्डररत
आवशयकताको आधारमा उपलबध गराइनछ। तयहाँबाट वयकक्तलाई घर र
समुदायमा सकेसमम सवतनत्र रूपमा काम ग्न्ड मद्दत ग्न्डका लागग वयकक्तगत
सहायता योज्ना (ISP) तयार पारर्ने छ। सेवा पाउ्ने वयकक्तले जु्नसुकै बेला
आफ्नो PA वा SC पररवत्ड्न ग्न्ड सक्छ।
e. वयसकले आफ्नो आमाबाबल
ु ाई वयकक्तगत सहयोगीको रूपमा राख्न सक्छ
तर यो रुगिको वववाद भएकोले आमाबाबु अशक्तता भएको वयकक्तको का्न्न
ु ी
अभभभावक हु्नह
ु ु नछ। यसको सट्ा, तयो न्नर्डय भल्नका लागग कु्नै तेस्ो
पक्षलाई न्नयक्
ु त ग्नप
ु्ड ्नने हुनछ।
5. मिक्या – अटटजम सपेक्ट्रममा भएका वयकक्तले न्नयभमत हाईसकूल डिपलोमाको
साि स्नातक गरे मा उ्नीहरूलाई िप शैक्क्षक सेवाहरू उपलबध हुँदै्न्न ्। यदयवप,
पररमाकज्डत डिपलोमाको साि स्नातक हु्नु भ्नेको वयकक्तले 21 वष्डको उमेर
्नपुगदासमम सकूल वष्डको अनतयसमम पररवत्ड्न सेवाहरूका लागग योगय हुनछ।
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6. वयावसानयक पु्नव
्ड ास – यो अशक्तता भएका मान्नसहरूलाई उपयुक्त रोजगारी
िोज्न र राख्न मद्दत ग्नने एउटा राजयको एजेनसी हो। वयावसानयक पु्नव
्ड ास माफ्डत
मद्दतका लागग योगय हु्न वयकक्त DD सेवाहरूका लागग योगय हु्नु पददै ्न। वयावसानयक
पु्नव
्ड ास काया्डलयहरूको सूिीका लागग यहाँ हे ्नह
ु्ड ोस ्: www.oregon.gov/DHS/
Offices/Pages/Vocational-Rehabilitation.aspx
न्नम्नबाट जा्नकारी अ्नुकूल गररएको छ: A Road Map to Support Services
for Adults, 3rd Edition, (वयसकहरूका लागग सहायता सेवाहरूको िाका, तेस्ो
संसकरर), DRO, OCDD, Oregon DHS - जेषठ र अशक्तता भएका वयकक्तहरूको
सहयोगी पररयोज्ना।
ASD an Introduction for Parents: A Guide to Oregon’s Human Services
System (आमाबुवाका लागग ASD एउटा पररिय: ओरे ग्नको मा्नव सेवा प्ररालीका
लागगमाग्डन्नदने श्न)। बाट प्रकाभशत: Oregon Technical Assistance Corporation
(Oregon प्राववगधक सहायता न्नगम)
18 वष्ड मनु रकया बयालबयामलकयाकया लयागग कपे-कसतिया प्रकयारकया सपेवयाहरू उ्लबधि छर ्?
्ररवयारहरूकया लयागग सहया्तिया
ओरे ग्नको प्रतयेक काउनटीमा एउटा काय्डक्रम छ जसले पररवारहरूलाई राहत, ताभलमका
अवसरहरू र ववशेष भशक्षादवारा प्रदा्न ्नगररएका अनय आधारभूत सहायताहरू प्रदा्न
ग्न्ड मद्दत ग्न्ड सक्छ। यो सहायता तपाईंको काउनटी ववकास अशक्तता काय्डक्रमबाट
सञिाभलत छ। यस काय्डक्रम अनतग्डत मद्दतका लागग योगय हु्न तपाईंको बचिाले
ओरे ग्नको “ववकासातमक रूपमा अशक्तता”को पररभाषा पूरा ग्नप
ु्ड छ्ड । तपाईंलाई तपाईंको
बचिालाई ASD भएको दे िाउ्ने सकूल परीक्षरको ्ननतजा र/वा िाक्टरको प्रनतवेद्नहरू
िाटहनछ। काय्डक्रम पररवारहरूका लागग सबै आय सतरहरूमा िुला छ।
केस प्रबनधकहरूले तपाईंलाई आफ्नो बालबाभलकाका घरमा हे रिाह ग्न्डका लागग
आवशयक प्नने ववश्ाम र ताभलमको प्रकारको बारे मा सोच्न मद्दत ग्न्ड सक्छ्न ्। तपाईंले
यसमा ठूलो भभू मका िेल्नह
ु ु ्नेछ — तपाईंले आफूलाई कहाँ र कटहले र कसतो प्रकारको
मद्दत िाटहनछ न्नधा्डरर ग्नह
ु्ड ु नछ। केस प्रबनधकहरूले तपाईंले पाउ्नु भएको सहायतालाई
समनवय र न्नरीक्षर ग्ननेछ्न ्। काय्डक्रम सा्नो छ र समभवतः तपाईंका सबै आवशयकताहरू
परू ा ग्न्ड सक्दै ्न्न ् भ्नी समझ्नह
ु ोस ्। तर यसले तपाईंलाई सरु
ु गराउ्न सक्छ।
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सघर आनतिररक सपेवयाहरू (18 वष्ड मुन्नका बचिाहरूका लागग)
तपाईंको बचिालाई ितर्नाक वयवहार र/वा गिककतसा समसयाहरूले गह्न न्नरीक्षर
वा हसतक्षेपको आवशयकता भएमा तपाईंको काउनटीले तपाईंलाई सघ्न आनतररक
सेवाहरूका लागग राजय काय्डक्रममा पठाउ्न सक्छ। यो काय्डक्रम पररवारले वयकक्तगत
हे रिाह, सुरक्षा पररमाज्ड्न, प्रभशक्षर, वयवहाररक परामश्ड र यसतै बालबाभलकासँग
समबकनधत आवशयकताहरूमा महततवपूर्ड मद्दत प्रापत ्नपाउनजेल घरमा बस्न
्नसक््ने बालबाभलकाहरूका लागग हो। जाँिसूिीले बालबाभलकाका कटठ्न वयवहार र/वा
गिककतसा समसयाहरूको गमभीरतालाई मूलयाङक्न ग्नने योगयताको न्नधा्डरर गद्ड छ।
यो काय्डक्रममा प्रवेश ग्न्ड सकजलो छै ्न र सेवा टद्न सक््ने बालबाभलकाको संखयाको
सीमा छ। तर तपाईंलाई आवशयक छ भन्ने लागेमा आफ्नो काउनटी ववकास अशक्तता
केस प्रबनधकलाई वविार ग्न्डका लागग भन्नुहोस ्।
संकि/घर बयाटहर पलपेसमपेनि (18 वष्ड मुन्नका बालबाभलकाका लागग)
तपाईंको बचिा संकटमा छ र घरमा बस्न सक्दै ्न भ्ने काउनटी र क्षेत्रीय/राजयको
पलेसमेनट ववशेषज्हरूले तपाईंको बचिाका लागग असिायी पाल्नपोषर घर वा समह
ू
घर िोज्न तपाईंसँग काम ग्न्ड सक्छ्न ्। केही बचिाहरू केही हपताका लागग; बचिा र
पररवारको अवसिाको आधारमा लामो समयसमम अनय वयकक्तहरू पलेसमेनट सिलमा
छ्न ्। राजयमा ASD र अनय ववकासातमक अशक्तता भएका बालबाभलकाहरूलाई
सेवाहरू टद्ने सीभमत संखयामा पाल्नपोषर र सामटू हक घरहरू छ्न ्। (ओरे ग्नमा ASD
भएका बालबाभलकाका लागग कु्नै ववशेष संसिा वा आवासीय साव्डजन्नक सकूल छै ्न)।
तपाईंको काउनटीमा केही संकट पाल्नपोषर ग्नने घरहरू हु्न सक्छ्न ् तर समभवतः
तपाईंलाई बालबाभलकाको संकट सेवाहरूका लागग राजयको काय्डक्रममा पठाउ्नेछ।
दभ
ु ा्डगयवश, ववशेष पलेसमेनटहरू पररवारको घर ्नकजकै ्नहु्न सक्छ।
राजयसँग का्नू्नी सहमनत िाटहनछ। यसलाई Developmental Disabilities Child
Placement Agreement (ववकासातमक अशक्तता बालबाभलका पलेसमेनट
सहमनत) भन्ननछ। सािै, पलेसमेनटको समयमा पररवारहरूले आफ्ना बचिाहरूसँग
संलग्न रह्न सक््ने तररकाहरू समावेश ग्न्डका लागग योज्ना लेखि्नेछ। पररवारहरूले
आफ्ना बालबाभलकाको SSI लाभहरू (तल हे ्नह
ु्ड ोस ्) भुक्ता्नीकता्डको रूपमा Oregon
Program for Seniors and People with Disabilities (SPD) (जेषठ र
अशक्तता भएका वयकक्तहरूका लागग ओरे ग्न काय्डक्रम) लाई अगधकार टद्नु
आवशयक हुनछ। बालबाभलकाले हाल SSI पाउँ दै ्न्न ् भ्ने काय्डक्रमले बालबाभलकाको
्नाममा यी सुववधाहरूका लागग आवेद्न टद्नेछ। पलेसमेनटको िि्ड पररवारलाई
शुलक भलइ्ने छै ्न; यदयवप, यो भववषयमा पररवत्ड्न हु्न सक्छ। पररवारहरूले आफ्नो
बचिाका लागग कपिा उपलबध गराउ्ने र सवास्थय बीमा राख्ने अपेक्षा गररनछ। SPD
ले पररवारको सवास्थय बीमालाई पूरक ब्नाउ्न मेडिकल काि्डका लागग पन्न आवेद्न
टद्नेछ।
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्ूरक सुरक्या आम्यारी (SSI)
SSI Medicaid माफ्डत अशक्त वा दीघ्डकाली्न रूपमा बबरामी भएका र
पररवारको कम भएका वा आमदा्नी वा आगि्डक स्ोतहरू ्नभएका वयकक्त, योगय
बालबाभलकाहरूलाई आमदा्नी र गिककतसा बीमा उपलबध गराउ्ने एउटा संघीय
काय्डक्रम हो। तपाईंको पररवार Medicaid का लागग योगय भएमा तपाईंको बचिा
SSI भुक्ता्नका लागग योगय हु्न सक्छ। SSI का लागग आवेद्न टद्नु िु्नौतीपूर्ड र
जटटल हु्न सक्छ तर यसो ग्न्ड सककनछ। िप जा्नकारीका लागग तपाईंको काउनटी
Mental Health and Developmental Disabilities Services Office
(मा्नभसक सवास्थय र ववकासातमक अशक्तता सेवा काया्डलय) मा समपक्ड
ग्नह
ु्ड ोस ्।
जेषठ र अशक्तता भएका वयकक्तहरूका लागग ओरे ग्नको काय्डक्रमले राहत हे रिाह
र प्राववगधक परामश्डदेखि सघ्न इ्न-होम सहायता, संकटको हसतक्षेप र घर बाटहर
पलेसमेनटसमम सेवाहरू प्रदा्न गद्ड छ। ASD भएका वयकक्तहरूका लागग कु्नै छुट्ै ,
ववशेष काय्डक्रम छै ्न। बरु, काउनटी र राजय काय्डक्रमहरू माफ्डत ववकासातमक
अशक्तता भएका मान्नसहरूलाई सेवा टद्ने सेवाहरू प्रदा्न गररनछ।
तपाईंको बचिा 18 वष्ड मनु ्नको छ भ्ने जेषठ र अपाङगता भएका वयकक्तहरूका लागग
काय्डक्रमबाट सेवाहरूको “अगधकार” छै ्न भ्नी बझ
ु ्न महततवपर
ू ्ड छ। ववशेष भशक्षाको
ववपरीत, अशक्तता भएका बालबाभलकाहरूलाई साव्डजन्नक भशक्षाको का्न्न
ु ी
अगधकार भएको ठाउँ मा — योगय भए पन्न अशक्तता भएका बालबाभलकाहरूलाई
सेवा टद्नु प्नने कु्नै का्न्न
ू छै ्न।
सेवाहरू सामानयतया संकटको अवसिामा उपलबध कोषहरूमा सीभमत हुनछ्न ्।
यदयवप, पनछलला केही वष्डहरूमा 18 वष्ड मुन्नका अशक्तता भएका बालबाभलका र
उ्नीहरूका पररवारहरूका लागग सेवाहरू ववसतार र सुधार भएका छ्न ्। अब घरमा
अशक्तता भएका बालबाभलकाको हे रिाह ग्नने पररवारहरूका लागग िप मद्दत उपलबध
छ र पररवारहरूमा संकट र "ब्न्डआउट" रोक््न िप िलरहरू उपलबध छ्न ्।
तपाईंको बालबाभलकाका उमेर जनत्नै भए पन्न, सेवाहरूका लागग "ढोका" भ्नेको
तपाईंको सिा्नीय काउनटी ववकास अशक्तता काय्डक्रम हो। यो सामानयतया काउनटी
मा्नभसक सवास्थय ववभाग (राजय र सिा्नीय ववकास अशक्तता सेवा हे ्नह
ु्ड ोस ्)मा
छ। तपाईंको काउनटीका केस प्रबनधकहरू (कटहलेकाहीँ सेवा संयोजकहरू भन्न्ने)ले
तपाईंको बचिा सेवाहरूका लागग योगय छ कक छै ्न भ्नी हे ्न्ड तपाईंसँग कुरा ग्ननेछ्न ्।
•

तपाईंको बचिा 18 वष्ड भनदा कम छ भ्ने केस प्रबनधकले तपाईंलाई कु्न मद्दत
िाटहनछ भ्नेर न्नर्डय ग्न्ड र सेवा ववकलपहरू ववकास ग्न्डका लागग मद्दत ग्ननेछ।

•

तपाईंको बचिा 18 वा मागिको छ भ्ने केस प्रबनधकले तपाईंको बचिा र
तपाईंसँग ववकलपहरू पटहिा्न ग्न्ड र उपलबध सेवाहरू पहुँि ग्न्डका लागग काम
ग्ननेछ।
ohsu.edu/doernbecher
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ASD उ्चयार ग्दै :
बयारमबयार
मसफयाररस गरररपे
थपेरया्ीहरू

सञचयार, बोली र भयाषया
अटटजमको मुखय अंगहरू मधये सञिार, बोली र भाषा ववकास हो। केही
वयकक्तहरू पूवव
्ड तथी हु्न सक्छ्न ्, जबकक अनय वयकक्तहरू धेरै राम्ररी बोल्न
सक्छ्न ् तर कमजोर सामाकजक कुराका्नी क्षमता भएका छ्न ्। अटटजम भएकया
वयकक्तहरूले जु्नसुकै तहमा भाषा प्रयोग गरे पन्न, नत्नीहरू सबैसँग केही सतरको
सामाकजक-सञिार िु्नौती हु्नेछ। सपीि र भाषा िेरापी 18 मटह्नाको उमेरमा सुरु
ग्न्ड सककनछ। यस क्षेत्रका केही सामानय कटठ्नाइहरू न्नम्नभलखित छ्न ्:
•

पटक्कै बोलदै ्न्न ्

•

प्रश्नहरूको जवाफ टद्न वा किा स्न
ु ाउ्न कटठ्नाइ

•

वाता्डलापमा पारसपररकताको कमी (“पछाडि-अगाडि”)

•

आवाजको अप्राकृनतक सवर (“छनद”) वा असामानय सवर धवन्नहरूको प्रयोग

•

अकयो वयकक्तले भ्नेको कुरा दोहोया्डउँदै (“इकोलाभलया”)

•

अमूत्ड अि्डहरू वा सनदभ्ड बाटहरका शबदहरू बुझ्न कटठ्नाइ

•

आँिा जुधाउ्ने, शरीरको भाषा/अमौखिक संकेतहरूको कमजोर प्रयोग र
बुझाइ

•

याद गररएका शबद वा वाक्यांशहरू रट ग्नने तररकामा, कटहलेकाहीँ सनदभ्डमा
दोहोया्डउ्ने

बोली भाषा रोग ववशेषज् (SLP) लाई बोली, भाषा र संिार, अमौखिक संिार र
कटहलेकाहीँ िा्ना िुवाउ्ने काम ग्न्डका लागग प्रभशक्क्षत गररएको छ। उ्नीहरूले
धेरै समसयाहरू सटहत मद्दत ग्न्ड सक्छ्न ्, जसतै:
•

सहयोगको अ्नरु ोध र उगित ववरोध

•

िेलको शुरुवात र न्नरनतरता

•

समबनध न्नमा्डर ग्न्ड मद्दत ग्न्डका लागग वाता्डलापको कौशल

•

मौखिक र अमौखिक संकेतहरू पटहिा्न
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•

ववभशषट सञिार (्नमसते, अलववदा, आटद) का लागग उपयुक्त समयहरू भसक्दै

•

बढदो र वैककलपक संिार (AAC): वपक्िर एक्सिेनज कमयुन्नकेस्न भससटम
(PECS), कमपयुटर, लेटर बोि्ड र टयाबलेटहरू सटहत ववभभन्न प्ररालीहरू माफ्डत
कुराका्नी ग्न्ड ्नसक््ने बालबाभलकाका लागग तररकाहरू।

व्यावसयान्क थपेरया्ी
ASD भएका वयकक्तहरूले प्रायः वयावसानयक िेरापी (OT) बाट लाभ उठाउ्न सक्छ्न ्।
वयावसानयक गिककतसकले जीव्नको “वयवसाय” (अिा्डत, बालबाभलकाका लागग िेल्ने
र सकूल)मा आफ्नो सीप बढाउ्न मान्नसहरूसँग काम गद्ड छ। उ्नीहरूले ASD भएका
वयकक्तहरूलाई दै न्नक जीव्नका सामानय कक्रयाकलापहरू (िा्न, हे रिाह, सरु क्षा,
िेल्ने, लेख्ने, टाइप ग्नने, सकूल वा काममा जा्ने, आटद)मा पर
ू ्ड रूपमा सहभागी हु्नबाट
जोगाउ्ने कुराहरू पटहिा्न ग्न्डका लागग मद्दत गछ्ड ्न ्।
ASD भएका धेरै भएका वयकक्तहरूलाई संवेद्नशील जा्नकारी अगाडि बढाउ्न
वा प्रभावकारी तररका (सपश्ड, गनध, दृकषट, आवाज)ले आफ्नो वरपरको जा्नकारी
भल्न सक््ने हु्न समसया हुनछ। उदाहररका लागग उ्नीहरू िकयो आवाज वा छालामा
कुराहरू महसुस ग्नने तररकाबाट िराउ्न सक्छ्न ्। यसले नत्नीहरूको वयवहार, धया्न
र भाव्नाहरूलाई न्नयकनत्रत ग्न्डका लागग कटठ्न ब्नाउ्न सक्छ। सेनसरी इकनटग्रेश्न
(SI) िेरापीले यी मुद्दाहरूलाई समबोध्न गरी OT सामानयतया यस क्षेत्रमा उपिार
योज्नाहरू ब्नाउ्नमा संलग्न प्रािभमक ववशेषता हो।
•

OT सकूल उमेरका बालबाभलकाहरूले सकूलमा पाउ्ने एक सामानय िेरापी हो।

•

यो घरमा, कक्लन्नक वा समद
ु ायमा हु्न सक्छ।

•

यो िेरापी धेरै वयकक्तगत र प्रतयेक वयकक्तको आवशयकतामा आधाररत छ।

OT ले ग्न्ड सक््ने केही उदाहररहरू:

34

•

हात-आँिाको समनवय बढाउ्ने िेलहरूको योज्ना ब्नाउ्नुहोस ्

•

प्रकक्रया (धेरै िकयो भएमा हे िफो्न लगाउ्ने) ग्नने क्षमता सुधार ग्न्डका लागग
संवेद्नशील इ्नपुट समायोज्न ग्नह
ु्ड ोस ्
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•

टे क््नोलोजी वा ववभभन्न उपकररहरू (लेि्नका लागग पेकनसलको गग्रपको प्रयोग
ग्न्ड वा ्नरम कपिा लगाउ्न जकततकै सरल हु्न सक्छ) प्रयोग गरी वातावरर
पररवत्ड्न ग्नह
ु्ड ोस ्

•

प्रायः OT मा वपङ, ट्रामपोभल्न र बचिाहरूका लागग शारीररक गनतववगध समावेश
ग्नने अनय तररकाहरू समावेश छ्न ्।

ियारीररक थपेरया्ी
मोटर सीपले वयकक्तले आफ्नो शरीरलाई काय्ड ग्न्डका लागग सा्न्ड सक््ने तररकामा असर
गछ्ड । कटहलेकाहीँ अटटजम भएका वयकक्तहरूमा कम ववकभसत मोटर सीपहरू हुनछ्न ्।
यस अवसिामा भौनतक गिककतसा (PT) (शारीररक गिककतसा) ले मद्दत ग्न्ड सक्छ।
शारीररक िेरावपसटले वयकक्तलाई टद्नहुँ कक्रयाकलापहरूका लागग आवशयक मांसपेशी,
सनतल
ु ्न र समनवयको ववकास ग्न्ड मद्दत ग्न्डका लागग शारीररक सीमाहरूमा
काम गछ्ड ।
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व्वहयारसमबनधिी थपेरया्ी
Applied Behavior Analysis (ABA) (एपलयाइि बबहपे मभ्र एरयामलमसस)
ASD का लागग ABA सबैभनदा राम्रोसँग समि्ड्न गररएको हसतक्षेप हो र अ्नुसनधा्नमा
आधाररत छ। ABA दै न्नक पररकसिनतहरूमा वैज्ान्नक रूपमा आधाररत वयवहार
भसद्धानतहरूको प्रयोग हो ABA िेरापीले ववभभन्न वयवहारहरू बढाउ्न वा घटाउ्न मद्दत
ग्नने लक्यहरू तफ्ड काम गद्ड छ। उदाहररका लागग पररवारले आफ्नो बालबाभलकाका
िा्नाको मात्रा बढाउ्न टाउको ठोक््ने समसया पन्न कम ग्न्ड िाह्न सक्छ। कु्न
वयवहारहरू लक्क्षत ग्न्डका लागग सबैभनदा उपयोगी हुनछ्न ् सो ववशेष पररकसिनतमा
भर प्ननेछ। सबै ABA काय्डक्रमहरूले घर, सकूल र अनय सिलहरूमा प्रयोग ग्न्ड सकक्ने
ववशेष भशक्षर, अभभभावकको संलग्नता र भसकाउ्ने सीपहरू लगायतका समा्न भागहरू
बाँडछ्न ्। ABA बचिाहरूका लागग िंिल र उतप्रेरक हु्नुपछ्ड ।
•

ABA ले सीपहरू न्नमा्डर ग्न्डका लागग मद्दत ग्न्ड सक्छ जसले गदा्ड एक वयकक्तले
दै न्नक जीव्नमा उचि सतरले काम ग्न्ड सक्छ। ABA लाई प्राय: भाषा, िेल,
वयवहार, धया्न टद्न र भसक््न सक््ने क्षेत्रमा सीपहरू बढाउ्नका लागग प्रयोग
गररनछ।

•

सबै उमेरका वयकक्तहरूले ABA बाट लाभ उठाउ्न सक्छ्न ्, यदयवप केही
अ्नुसनधा्नले यो दृकषटकोर जनत पटहले प्रयोग गररनछ तयनत ्नै राम्रो हुनछ भ्नी
सुझाव टदनछ।

•

ABA एक उपिार हो जु्न ASD भएका मान्नसहरूले अ्नुभव गरे को मात्र ्नभइ सबै
प्रकारका वयवहाररक आवशयकताहरूका लागग प्रयोग गररनछ।

ABA को ववज्ा्नमा न्नम्न दृकषटकोरहरू पन्न आधाररत छ्न ्:
•

रकमभक सटाट्ड ि्न
े भर मोिेल (ESDM)

•

भोटल रे सपोनसट्रीटमेनट (PRT)

•

ररलेस्नभसप िेभलपमेनटइनटरभेनस्न (RDI)

•

फलोरटाइम वा ववकासातमक वयकक्तगत भभन्नताको समबनध (DIR)

•

अटटकसटक र समबकनधत संिारको उपिार र भशक्षा (TEACCH)

•

डिकसक्रट ट्रायल टटगिङ (DTT)

ohsu.edu/doernbecher
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संज्ा्नातमक वयवहार िेरापी (CBT)
CBT ले राम्ररी अ्नुसनधा्न गररएका प्रववगधहरूको समूहलाई बुझाउँ छ जो बालबाभलका
र वयसकहरूले अ्नुभव ग्नने कटठ्नाइहरूको उपिारमा प्रभावकारी हुनछ। CBT गिनता
र म्नोदशासमबनधी ववकारहरूको उपिार ग्न्ड, त्नाव र ररस वयवसिाप्न भसकाउ्न
र पारसपररक कौशलमा सुधार ग्न्डका लागग राम्रोसँग काम गछ्ड । CBT को लक्य
भ्नेको मान्नसहरूलाई भाव्ना, वविार र वयवहारहरू कसरी समबकनधत छ्न ् भ्नेर िाहा
पाउ्नका लागग मद्दत ग्नु्ड हो। CBT ले मान्नसहरूलाई कसरी सहयोगी धाररा पटहिा्न
ग्नने र वयवहारको िप सकारातमक ढाँिाहरू कसरी ववकास ग्नने भ्नेर भसकाउँ छ। उपिार
सामानयतया सीपमा आधाररत हुनछ र यसमा बालबाभलकाका लागग सकक्रय पाररवाररक
सहभागगता समावेश हुनछ।
•

ASD भएका वयकक्तहरूका लागग CBT उपयोगी छ जससँग पया्डपत मौखिक
सीपहरू र उ्नीहरूको वविार र वयवहारको बारे मा सोच्ने क्षमता छ।

•

भभजअ
ु ल सहायताको प्रयोग र िेरापी कक्रयाकलापहरूमा वयकक्तको ववशेष रुगिहरू
समावेश प्राय: उपयोगी हुनछ।

•

लाइसेनस प्रापत मा्नभसक सवास्थय वयवासनयहरूले म्नोवैज्ान्नक, कक्लन्नकल
सामाकजक काय्डकता्ड, म्नोगिककतसक र वयावसानयक सललाहकारहरू सटहत CBT
उपलबध गराउ्न सक्छ्न ्।

•

CBT वयकक्तगत रूपमा वा समूहहरूमा ग्न्ड सककनछ। CBT प्रायः सामाकजक
संिार र सामाकजक सोि सुधार ग्नने उद्देशयले गिककतसीय सामाकजक कौशल
समूहहरूको ठूलो भाग हो।

न्नम्न उपिारको दृकषटकोरले प्रभावकारी रूपमा संज्ा्नातमक-वयवहाररक भसद्धानतका
पक्षहरू समावेश गछ्ड :
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•

िायलेकक्टक वयवहाररक िेरापी (DBT)

•

अभभभावक-बाल अनतरकक्रया िेरापी (PCIT)

•

माइनिफुल्नेस आधाररत CBT
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अन् सहया्क थपेरया्ी र हसतिक्पे्हरू
संगीत, कला, अ्नुकूली वयायाम र पशु गिककतसा: अझै पन्न ASD को उपिारका
लागग राम्रोसँग अ्नुसनधा्न ्नगररएको तर उपयोगी हु्न सक््ने धेरै उपिारहरू छ्न ्।
यी उपिारहरूले सामाकजक सीपहरूलाई समि्ड्न ग्न्ड, आतम-सममा्न बढाउ्न र
आतमववशवास न्नमा्डर ग्न्ड, मोटर सीपहरू ववकास ग्न्ड मद्दत ग्न्ड र ASD भएका
वयकक्तको जीव्नको समग्र गुरसतर सुधार ग्न्डका लागग मद्दत ग्न्ड सक्छ।
वप्रससरिपिरकया औषगधिहरू
तयहाँ ASD को उपिार ग्न्ड डिजाइ्न गररएको कु्नै औषगध छै ्न, तर हाइपरएकक्टववटी,
बेवासता, आक्रामकता, गिनता, अवसाद, न्नद्ा गिबिी र मि
ू बदल्ने जसता केही
औषगधहरूले प्रभावकारी रूपमा समबकनधत लक्षरहरूको उपिार ग्न्ड सक्छ्न ्।
उपिारको एक अंशको रूपमा वप्रकसक्रपश्नका औषगध समावेश ग्नने लक्य प्रायः
हसतक्षेपकारी लक्षरलाई कम ग्नु्ड हो ताकक वयकक्तले अनय प्रकारका िेरापीहरू वा
शैक्क्षक अवसरहरूमा राम्रो प्रनतकक्रया टद्न सकू्न ्। तपाईंको PCP सँग कु्नै पन्न
वयवहाररक पररवत्ड्नहरू बारे छलफल ग्नु्ड र तपाईंको कक्लन्नकल टोलीलाई कु्नै पन्न
समबकनधत अनतरकक्रया वा साइि इफेक्टहरू न्नरीक्षर ग्न्डका लागग सबै औषगधहरू
(ओभर-द-काउनटर वा भभटाभम्न/हब्डल सकपलमेनटहरू सटहत)को बारे मा जा्नकारी
गराउ्नु महततवपर
ू ्ड हुनछ।
आहयारसमबनधिी हसतिक्पे्हरू
केही वयकक्तहरूले आफ्नो आहार पररवत्ड्न गरे पनछ काममा सुधारहरूको ररपोट्ड गछ्ड ्न ्।
ASD को अ्नुभव गरररहे का पररवारहरूदवारा प्रयोग गरर्ने दई
ु सबैभनदा सामानय
आहार हसतक्षेपहरू गलुटे्न र केभस्न-्नभएका र नयसट बब्नाका आहारहरू हु्न ्।
यस क्षेत्रमा माग्डदश्ड्न टद्न सक््ने, सािै तपाईंको प्रािभमक िाक्टरको सललाह पन्न
िोकजरहे का प्राकृनतक गिककतसा ववशेषज्हरू जसता वयवसानयहरू छ्न ्। सँगै, उ्नीहरूले
आहार प्रनतबनधको समभाववत पररराम समभाववत हान्न भनदा बढी छ कक भ्नेर
न्नर्डय भल्नका लागग मद्दत ग्न्ड सक्छ्न ्। समसयाहरू छ्न ् भ्ने ववशेष एलजथी परीक्षर
भसफाररस ग्न्ड सककनछ।
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अटिजमसूँग समबसनधिति िब्हरूको िब्यावली
Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (अटटजम
िायग्नोकसटक न्नरीक्षरसमयताभलका) ASD न्नदा्नका लागग सवर्ड
मा्नक मान्न्ने एक अनतरकक्रयातमक परीक्षर हो। अनय जा्नकारीको साि
(उदाहररका लागग अनतवा्डता्ड र ववकास परीक्षरबाट) मा, ADOS लाई
सामानयतया अटटजम मूलयाङक्नमा समावेश गररनछ।
अटिससिक र समबसनधिति सञचयार अिक्तितिया भएकया बयालबयामलकयाहरूको
प्रमिक्रर मिक्या (TEACCH) ASD भएका वयकक्तहरूले काया्डतमक वयवहार
बढाउ्न भभजुअल संकेतहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपले प्रयोग र बुझ्ने वविारमा
आधाररत िेरापी हो।
अडि्ोलोसजसि एक वयवसाया हो जसले श्वरशकक्तमा कमी वा सनतुल्न
समसया भएका वयकक्तहरूको न्नदा्न र उपिार गद्ड छ।
Americans with Disabilities Act (ADA) (अमेररक्न ववि
डिसेबबभलटी एक्ट) अमेररकी का्न्न
ू हो जसले अशक्तता भएका वयकक्तका
लागग अगधकार सुन्नकशित गद्ड छ।
अमौखिक वयवहारहरू ले आँिाको हे राइ, अ्नुहारको भाव, शरीरको मुद्ा र
इशाराहरू सटहत शबदहरू बब्ना जा्नकारी वा भाव्नाहरू वयक्त गद्ड छ।
आकससमक मसकयाइ ले औपिाररक भशक्षरको क्रममा उ्नीहरूले के भसकेका छ्न ्
भ्नी बझ
ु ्न मद्दत ग्न्डका लागग बचिालाई उ्नीहरूको घर वा समुदायमा “पलमा”
्नयाँ सीपहरू भसकाउँ छ्न ्।
आरुवंमिकववद् आ्नुवंभशक समसयाहरूमा ववशेषज् गिककतसकलाई बुझाउँ छ।
Individuals with Disabilities Education Act, (IDEA)
(अशक्तता भएका वयकक्त भशक्षा ऐ्न) 3 र 21 बीिको उमेरका सबै अपाङगता
भएका वयकक्तहरूको “न्न:शुलक र साव्डजन्नक भशक्षा” लाई अन्नवाय्ड ग्नने
अमेररकी का्न्न
ू हो।
इकोलमल्या शबद वा वाक्यांशहरू दोहोया्डइएको छ।
इियारयाहरू हात र टाउकोका िालहरू हु्न ्, ज्न
ु अरू कसैलाई (जसतै टद्ने, पगु ्ने,
हात हललाउ्ने, दे िाउ्ने वा टाउको हललाउ्ने) अमौखिक रूपमा सञिार संकेत
ग्न्ड प्रयोग गररनछ।
रिहरिील भयाषया शबद र वाक्य बुझ्ने क्षमता हो।
ग्यासट्रोएनिपे रोलोसजसि िाक्टरहरू अन्न्नली, पेट, सा्नो आनद्ा, ठूलो आनद्ा,
पयाकनक्रयाज, कलेजो, वपतत िैली र वपतत प्रराली लगायत Gl पिका
ववकारहरूमा ववशेषज् हुनछ्न ्।
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छुट्ै ्रीक्रमिक्र (DTT) एक प्रकारको वयवहाररक िेरापी हो।
डिसप्रपेसक्स्या मकसतषकको मांसपेशी गनतववगधको योज्ना ब्नाउ्न र ती पूरा ग्न्ड
्नसक््नु हो।
्ीघ्डकयालीर कसबज्ति हपतामा ती्नवटा भनदा कम टदसा ग्नु्ड भ्नेको भइरहे को
अवसिा हो।
रयाजुक X एक आ्नुवंभशक ववकार हो जसले कटहलेकाहीँ ASD को ववशेषताहरू
सेयर गद्ड छ। सामानयतया ASD को न्नदा्न पाउ्ने वयकक्तहरूलाई ्नाजुक X का
लागग परीक्षर ग्न्ड भसफाररस गररनछ।
नरनद्यासमबनधिी सरसफयाई ले आवाज, प्रकाश र तापक्रम समायोज्न ग्नने, न्नद्ा
र क्याकफ्नबाट जोगग्ने जसता बा्नी र पया्डवररीय कारकहरूलाई राम्रो न्नद्ाका
लागग महततवपूर्ड ज्नाउँ छ।
नर: िुलकउ््ुक्तिसयाव्डजनरक मिक्या (FAPE) को मतलब ती्न दे खि एक्काइस
वष्ड उमेर समूहका सबै बालबाभलकालाई साव्डजन्नक िि्डमा भशक्षा उपलबध
गराउ्नुपछ्ड ।
न्ूरोलोसजसि ले स्नायु प्रराली, ववशेष गरी मकसतषक र मेरुदणिसँग
समबकनधत गिककतसा समसयाहरूमा ववशेषज् िाक्टरलाई बुझाउँ छ।
प्रयारसमभक हसतिक्पे् (EI) ववकासातमक समसयाहरू वा अनय अशक्तताहरूलाई
सकेसमम िाँिो पटहिा्न गरे र उपिार ग्न्डका लागग तयार पाररएको राजयको
अ्नुदा्न पोवषत काय्डक्रम हो। EI का लागग योगयता जनम दे खि ती्न वष्ड को
उमेर समम हो।
व्क्चर एक्सचपेनजकम्नु रकपेिरमससिम (PECS) तकसवर प्रतीकहरूको प्रयोग
ग्नने सञिार प्रराली हो। वयकक्तहरूले पूर्ड वाक्यहरू न्नमा्डर ग्न्ड, सञिार ग्न्ड
िाल्न र प्रश्नहरूको जवाफ टद्न तकसवर प्रतीकहरूको प्रयोग ग्न्ड भसक्छ्न ्।
Pica ककमतमा 1 मटह्ना (18-24 मटह्नाका) समम लगातार िा्नु वा अिादय
पदाि्डहरूको मुिमा राख्नु हो। पदाि्डहरूमा माटो, फोहोर, ढुङगा, कपाल,
पलाकसटक, आटद जसता वसतह
ु रू समावेश हु्न सक्छ्न ्।
प्रतिीकयातमक रयािक ले िेलको वर्ड्न गद्ड छ जसमा बचिाहरूले िीजहरू ग्नने वा
केही वा अरू कोही भएको दे िाउँ छ। यो सामानयतया दई
ु दे खि ती्न वष्ड को उमेर
को बीिमा ववकभसत हुनछ। यसलाई मेक बबभलटी वा वप्रटे नि पले पन्न भन्ननछ।
व्भोिल रपे स्ोनसट्रीिमपेनि (PRT) एक िेरापी हो जसले ्निाटह्ने वयवहारहरू
पररवत्ड्न ग्न्ड मद्दत गछ्ड ।
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फलोरियाइम ASD भएका बालबाभलकाका लागग ववकासातमक हसतक्षेप हो।
ववकयासयातमक कोसपेढुङगयाहरू धेरै बालबाभलकाले न्नकशित उमेरमा ग्न्ड सक््ने
सीप वा वयवहार। यसलाई www.cdc.gov मा फेला पा्न्ड सककनछ
ववकयासयातमक गिबि सामानय ववकासलाई प्रभाव पा्नने ववकारको पररवारलाई
ज्नाउँ छ।
ववकयासयातमक बयाल रोग वविपेषज्ञ एक गिककतसा िाक्टर हो जसको ववकासातमक
वयवहाररक बाल गिककतसामा ववशेष प्रभशक्षर छ।
ववकयासयातमक व्सक्तिगति फरक समबनधि (DIR) िेरापी हो, जसलाई
फलोरटाइम भन्ननछ।
Modified Checklist of Autism in Toddlers (MCHAT)
(बचिाहरूमा अटटजमको पररमाकज्डत जाँिसि
ू ी) िप परीक्षरका लागग
बचिाहरूलाई पटहिा्न ग्न्डका लागग ववशेषज्लाई पठाउ्न सकक्ने एउटा
कसक्रन्नङ उपकरर हो।
ववशवव्या्ी ववकयासयातमक टढलयाइ (GDD) यो 6 वष्ड भनदा कम उमेरका
बचिाहरूमा न्नदा्न हो। यसको मतलब धेरै क्षेत्रमा ववकासमा टढलाइ भएको छ।
बोमलरपे भयाषया (अभभवयक्त पन्न भन्ननछ) मौखिक वयवहार वा भाषरको प्रयोग,
वविार, वविार र भाव्नाहरू अरूसँग सञिार ग्न्डका लागग।
बौवधिक अिक्तितिया ले वयकक्तलाई अझ बबसतारै ववकास ग्न्ड टद्ने मा्नभसक
काय्डमा सीभमतताहरू वर्ड्न गद्ड छ। उ्नीहरूलाई बोल्न, टहँड्न र लुगा लगाउ्न वा
िा्न जसता वयकक्तगत आवशयकताहरू पूरा ग्न्ड भसक््न धेरै समय लाग्न सक्छ
र सकूलमा भसक््नका लागग समसया हु्ने समभाव्ना हुनछ। हलका दे खि गकमभर
हु्न सक्छ र पटहले मा्नभसक ववलमबताको रूपमा मान्नएको गियो।
वविपेष मिक्या भरपेको अपाङगता भएका बालबाभलकाका अदववतीय
आवशयकताहरू पूरा ग्न्डका लागग पररवारलाई कु्नै शुलक ्नलाग्ने एउटा
साव्डजन्नक सकूलको काय्डक्रम हो।

गरने कौशलहरूमा धया्न केकनद्त ग्न्ड सक्छ। भभजुअल धाररा र हात-आँिा
समनवयलाई समबोध्न ग्न्ड सक्छ।
व्सक्तिगति्याररवयाररक सपेवया्ोजरया (IFSP) प्रािभमक सहभागीको रूपमा
पररवार सटहत एक टोलीले ब्नाएको छ। यो लक्यहरू पटहिा्न ग्न्ड मद्दत ग्नने
एक योज्ना हो र ती लक्यहरू पूरा ग्नने प्रकक्रया हो।
Individualized Education Program (IEP) (वयकक्तगत भशक्षा
काय्डक्रम) ले ववदयािथीको ववशेष भसकाइका आवशयकताहरू, सकूलले नत्नीहरू
कसरी परू ा ग्ननेछ र प्रगनत समीक्षा ग्नने तररकाहरू पटहिा्न गद्ड छ। 14 वष्ड
वा सोभनदा मागिका ववदयािथीहरूका लागग, IEP मा माधयभमक भशक्षा वा
काय्डसिलमा सरुवा ग्नने वा ववदयािथीलाई समुदायमा सकेसमम सवतनत्र रूपमा
बाँच्न मद्दत ग्नने योज्ना समावेश हु्नुपछ्ड ।
भयाव्ूर्ड भयाषया अनय वयकक्तहरूका लागग म्नसाय, इचछा वा वविारहरूको
सञिार हो। यसमा भाषर, लेि्न, इशारा, हसताक्षर, सञिार बोि्डको प्रयोग र
अभभवयकक्तका अनय प्रकारहरू समावेश छ्न ्।
भयाषर र भयाषया थपेरया्ी वयकक्तको सञिार ग्नने क्षमतामा सुधार ग्नने लक्यसँगै
टदइएको छ। यसमा मौखिक र अमौखिक सञिार समावेश छ।
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM) (मा्नभसक गिबडिको न्नदा्न र सांकखयकीय पुकसतका) अमेररक्न
साइककयाटट्रक एसोभसएस्न दवारा प्रकाभशत म्नोवैज्ान्नक र म्नोगिककतसा
ववकारहरूको वगथीकररका लागग आगधकाररक प्रराली हो।
मुख्धियारया को मतलब ववदयािथीहरूले भएको न्नयभमत भशक्षा कक्षाहरूमा
सहभागी हु्ने अपेक्षा गररनछ। यो क्रभमक, आंभशक, वा अंशकाभलक प्रकक्रया हु्न
सक्छ (जसतै, ववदयािथीले न्नयभमत ववदयालय भभत्र छुट्ै कक्षामा सहभागी भइ
न्नयभमत कजम र िाजामा मात्र सहभागी हु्न सक्छ्न ्)।
मोिरको कमी वयकक्तले ग्न्ड ्नसक््ने शारीररक सीप हो वा उसलाई ग्न्ड कटठ्नाइ
हुनछ।

व्या्क ववकयासयातमक गनतिववगधि (PDD) ववकासातमक अटटजमको उपप्रकार
मान्नन्थयो तर अब गिककतसा सिलमा प्रयोग गररँदै्न।

एपलयाइिव्वहयाररक ववशलपेषर (ABA) एक प्रकारको िेरापी हो जसले
वयकक्तहरूलाई क्रमशः प्रकक्रया माफ्डत वयवहार पररवत्ड्न ग्न्डका लागग मद्दत
गद्ड छ।

व्यावसयान्क थपेरया्ी (OT) ले दै न्नक जीव्नमा सहयोग ग्नने मोटर सीपहरूको
ववकासमा मद्दत गछ्ड । OT ले संवेद्नशील समसयाहरू, िालको समनवय,
सनतुल्न र लुगा लगाउ्ने, काँटाले िा्ने, हे रिाह ग्नने आटद जसता आफै सहायता

रयाहति हपे रचयाह असिायी, अशक्तता भएका वयकक्तहरूलाई टदइएको अलपकाली्न
हे रिाह हो। राहत हे रिाहले हे रिाहकता्डहरूलाई त्नाव र िका्नबाट छुटकारा
टद्नका लागग ववश्ाम भल्न अ्नुमनत टदनछ।
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रीइनफोस्डमपेनि या रीइनफोस्डर एक इकचछत वयवहार पनछ टदइएको पुरसकार हो।
रूगचको रूटढवया्ी ढयाूँचयावया रूगचको प्रनतबकनधत ढाँिाहरूले रूगि र
कक्रयाकलापहरूको एक संककर्ड दायराको साि गह्न वयसतताको ढाँिालाई
ज्नाउँ छ।
रूटढवया्ी व्वहयार दोहोरर्ने वयवहार वा काय्डहरू हु्न ्। नत्नीहरूमा दोहोरर्ने
िल्नहरू जसतै टहँि-िुल ग्नने, घुम्ने, हात फिफिाउ्ने वा शरीर वा औंलाहरूको
मु ्द्ा समावेश हु्न सक्छ।
ससिम वया “सव:-उततिपेजरया” व्वहयार लपे कसैको इकनद्यहरूलाई उततेकजत ग्न्ड
मद्दत गद्ड छ। केही “उततेज्नाहरू” सहयोगी हु्न सक्छ्न ् (शानत, एकाग्रता
बढाउ्न वा अतयगधक आवाज रोक््न ग्न्ड)।
सबैभन्याकम प्रनतिबनधियातमक ््या्डवरर (LRE) अपाङगता भएका
बालबाभलकालाई अपाङगता ्नभएका सािीहरूसँग हु्ने अवसरहरूलाई
कमतीमा प्रनतबकनधत ग्नने पररकसिनत। का्नू्नले प्रतयेक अपाङगता भएका
बालबाभलकालाई नयू्नतम प्रनतबनधातमक वातावररमा भशक्षा टद्नु प्नने
वयवसिा गरे को छ।
समयावपेिीकरर मा अशक्तताको पवा्डह ्नगरी सामानयतया ववकासशील
सािीहरूसँग न्नयभमत कक्षाकोठामा सबै बालबाभलकाहरूलाई भशक्षा टद्नु
समावेश हुनछ।

स्ि्डरी् बचयाव कुरै सरसरीप्रनति किा ्नकारातमक प्रनतकक्रया हो जसले
टाँभस्ने िीज छोएर वा मुिमा ्नAम िा्नेकुराको अ्नुभूनत जसता धेरैजसो
मान्नसहरूलाई अपठयारो पा्नने छै ्न। सपश्ड ग्न्डका लागग शबद ववशेष छ।
सव-नर्मरलपे आतम-न्नयनत्ररलाई बझ
ु ाउँ छ। आतम-न्नयम्नले
वयकक्तहरूलाई उ्नीहरूको भाव्ना र वयवहारहरू वयवकसित ग्न्ड मद्दत गरी
हामीलाई समाज, काम र पाररवाररक जीव्नमा सफलतापूवक
्ड सहभागी हु्न
अ्नुमनत टदनछ।
संवपे्रिील इसनट्रगपेिर डिसफङगिर एक नयूरोलोकजकल भभन्नता हो जसले
इकनद्य र कसिनतगत भाव्ना (प्रोवप्रयोसेपश्न) बाट जा्नकारी अगाडि बढाउ्न
कटठ्नाइहरू पैदा गद्ड छ। संवेद्नशील जा्नकारी सामानय रूपमा महसुस ग्न्ड
सककनछ तर असामानय रूपमा बुखझनछ।
संवपे्रिील इसनट्रगपेिर मकसतषकले शरीरबाट संवेद्नशील उततेज्ना वा
संवेद्नालाई अगाडि बढाउ्ने तररका हो र तयसपनछ तयो जा्नकारीलाई ववभशषट,
योज्नाबद्ध, समकनवत मोटर कक्रयाकलापमा अ्नव
ु ाद गछ्ड ।
संवपे्रिील इसनट्रगपेिर थपेरया्ीलयाई आउ्ने संवेद्नशील जा्नकारी प्रयोग ग्नने
क्षमता सुधार ग्न्डका लागग प्रयोग गररनछ।
संवपे्रिील रक्यातमकतिया भरपेको संवेद्नशील इ्नपुटमा ्नकारातमक प्रनतकक्रया
टद्ने प्रवकृ तत हो। अनतसंवेद्नशीलता पन्न भन्ननछ।

सयामयासजक कथयाहरू साधारर किाहरू हु्न ् जसले पररकसिनतहरू वर्ड्न
गद्ड छ ज्न
ु ASD भएका वयकक्तलाई बझ
ु ्न कटठ्न हु्न सक्छ। उदाहररका
लागग बचिाले उसबाट के अपेक्षा गररएको छ वा उसले तयहाँ कसतो वयवहार
ग्नप
ु्ड छ्ड भ्नी बुझ्न कटठ्न भएको दे खिएमा एक सामाकजक किा जनमटद्नको
पाटटीहरूका बारे मा लेखिएको हु्न सक्छ।

सं्ुक्ति ध्यार अकयो वयकक्तसँग प्रायः हे रररह्ने वा इशारा ग्नने इशाराहरू पाल्न
गरी हे ्न्ड सकक्ने अ्नभ
ु व बाँड्ने प्रकक्रया हो। संयक्
ु त धया्नमा कमजोरी ASD को
प्रमुि ्नोक्सा्न हो।

सयामयासजक कया््डकतिया्ड भ्नेको पररवारको सामाकजक, भाव्नातमक र
सामाकजक आगि्डक आवशयकताहरूमा एक प्रभशक्क्षत ववशेषज् हो। सामाकजक
काय्डकता्डहरूले प्रायः पररवारहरूलाई आवशयक प्नने सेवाहरू फेला पा्न्डका लागग
मद्दत गछ्ड ्न ्।

ियारीररक थपेरया्ी ले रोगीहरूलाई उ्नीहरूको शारीररक क्षमताहरू पु्न: पाउ्न वा
सध
ु ार ग्न्डका लागग मद्दत गद्ड छ।

सयामयासजक ्यारस्ररक समबनध मान्नसहरू बीिको सामाकजक अनतरकक्रयाको
अनघ-पनछका प्रवाह हो।
Relationship Development Intervention (RDI) (समबनध
ववकासको हसतक्षेप) सामाकजक समबनधको माधयमबाट सकारातमक वयवहार
न्नमा्डरमा आधाररत एक िेरापी हो जु्न सामानयतया बालयकाल र प्रारकमभक
बालयकालमा ववकास हुनछ।

संज्ञयारयातमक सी् भसक््ने प्रकक्रयामा प्रयोग गरर्ने कु्नै पन्न मा्नभसक भसप हो।

हयाइ्रलपेसक्स्या सा्नै उमेरमा पढ्ने क्षमता हो। हाइपरलेकक्सक हु्नका लागग
बचिाले के पढदै छ भ्नेर बुझ्न पददै ्न।
हयाइ्ोिोनर्या एउटा शबद हो जसको अि्ड कम मांसपेशी टो्न हुनछ।

मागिको शबदावलीबाट शबदकोषको समपाद्न गररएको संसकरर हो: Autism
Speaks (अटटजम कसपक्स) संसिाबाट 100 Day Kit(100 टद्न ककट)
संसकरर 2.0। तपाईं यहाँ ककट हे ्न्ड सक््नह
ु ु नछ:www.autismspeaks.org

सयामयान् मिक्या एउटै ग्रेि सतरमा भसकाइ्ने धेरै ववषयहरूमा “न्नयभमत भशक्षा”
पाठयक्रमहरूको एउटा श्ंि
ृ ला हो।
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Child Development and Rehabilitation Center
Mail Code BTE355
700 S.W. Campus Drive
Portland, OR 97239-3098
टे भलफो्न 503-494-8811
ohsu.edu/doernbecher

OHSU ले धेरैजसो प्रमुि सवास्थय योज्नाहरू सवीकार गछ्ड ।
OHSU समा्न अवसर, सकारातमक काय्ड ग्नने संसिा हो।
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