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အမျိုး� း��မျိုး� း��သော�ာ အသော�း�အမြမျိုးင််ကသောမျိုးာက်ကမျိုးမြ�စ််

မြ�င််�ဆိုး�င််ရာာသောအာ်�စ််ဇင််သောရာာဂါါလက်စ်း�စ်ာအ�ပ်် 



ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� သညု် အမျိုး��့�မျိုး��့�သောသာအသောတို့း�အမြမျိုးင်ကုျွသောမျိုးာကုျွကျွမျိုးမြ�စု်မြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောအာုတို့စု်
ဇင်သုောရာာဂါါ (ASD) အသော�ကျွာင်�ုက့ျွ� ပ့်�မ့ျိုး�နားာ�လညု်သသော�ာသောပ်ါကုျွသောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ သင််အုာ� 
ကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်ရုာနားနှု်ုင်် ုသင်နှု်ုင််သုောတ့ို့ဆံို��းင််ရုာန်ု့�င်မုျိုးညု်် အ�းင််အုသောရာ�က့ျွ� အလးနားပု်င်တုို့နား�့ု��ထားာ�
ပ်ါသညု်။ ဤစ်ာအ�ပု်က့ျွ� သင် ုယ��တို့းင် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ သောနားာင်တုို့စု်��န့ားအုနားာဂါတုို့တို့းင် ု�ကံျွ� သောတ့ို့
ရာန်ု့�င်သုညု််သောမျိုး��းနား�ုမျိုး�ာ�က့ျွ� သောမြ�ဆ့ို�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ စ်ဉု်ဆိုကုျွမျိုးမြပ်တုို့မြ�စု်သောသာ အရာင်�ုအမြမျိုးစု်
တို့စု်��အသောနားမြ�င်် ုမ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�၏ အကျွအူညီ်နှ်ုင််အုတို့ ူသောရာ�သာ�ထားာ�ပ်ါသညု်။ သင် ုသောမျိုး��းနား�ု
မျိုး�ာ�က့ျွ� စ်တို့င်သုောမြ�ဆ့ို�ရာနားအုတို့းကုျွ လ့�အပု်သညု််အ��ကုျွအလကုျွအ���့က့ျွ� သင်ရှုှာာသော�းန်ု့�င်ု
လ့မု်ျိုးမျိုးညု်ဟု� သောမျိုး်ာုလင််မုြ�င်�ုမြ�င်် ုသော�ါင်�ုစ်ဉု်အမျိုး��့�မျိုး��့�အတို့းကုျွ အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�စ်းာက့ျွ� 
ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့�  ထားညု််သးင်�ုထားာ�ပ်ါသညု်။

OHSU Doernbecher ၏ ကျွလသော�သူင်ယု�းံ်�မြ့��တို့့��တို့ကျွုရာသော�နားှင််ု ပ်မြနားလုည်ုထားူထားသောာင်ု
ရာသော�စ်င်ုတို့ာ (CDRC) ရာှ့ အသောာုတို့စ်ုဇင်ုရာသောာဂါါကျွ�ဆိုသော��နားု� မျိုးှ သင်ုရာရာှ့သသောာ အစ်ီရာင်ု�ံစ်ာ
မျိုး�ာ�နားှင််ု ပ်တို့ုသကျွု၍ သင််ုတို့းင်ု သီ�သနား်ုမျိုးသော��းနားု�မျိုး�ာ�မျိုးသော�စ်ရာာရာှ့ပ်ါကျွ ကျွ�သော�ဇူ�ပ်မြ�၍ ၎င်ု�
တို့့�်ကျွ့� ��ရာသော�ထားာ�ပ်မြီ� သင်ုနှားင််ုအတို့ူ လ�ပ်ုကျွ့�င်ုဆိုသောာင်ုရားကျွုထားာ�သည််ု မျိုးည််ုသည််ုဆိုရာာဝနားု
မျိုး�ာ�ကျွ့�မျိုးဆို့� ��နားု��သောါ်ုဆို့�ပ်ါ။ သင်ုလကျွု�ံရာရာှ့မျိုးည််ု ရာသော�သာ�ထားာ�သသောာ အစ်ီရာင်ု�ံစ်ာမျိုး�ာ�ပ်သောါု
တို့းင်ု ၎င်ု�တို့့�် ၏အမျိုးည်ုမျိုး�ာ�နားှင််ု ��နားု�နံားပ်ါတို့ုမျိုး�ာ�ကျွ့� စ်ာရာင်ု�ပ်မြ�စ်��သောာုပ်မြပ်သော�ထားာ�ပ်ါသည်ု။ 
ကျွ�သော�ဇူ�ပ်မြ�၍ သင််ုအတို့းကျွုအ��ကျွုအလကျွုမျိုး�ာ�ကျွ့� ပ်သော�နား့�င်ုရာနားု၊ မျိုးသော��းနားု�မျိုး�ာ�ကျွ့� �မြသောကျွမြာ�
ရာနားု သ့�်မျိုးဟု�တို့ ုသင်ုလ့�အပ်ုသသောာ ပ်ံ်ပ့်��ကျွူည်ီမျိုးှ�မျိုး�ာ�ကျွ့� ရာှာ�းသောရာာတို့းင်ု သင််ုအာ� ကျွူည်ီပ်သော�နား့�င်ု
ရာနားု သင််ုအတို့းကျွု စ်ဉုဆိုကျွုမျိုးပ်မြတို့ုအရာင်ု�အမျိုးမြစ်ုတို့စ်ု��အ�မြစ်ု ကျွ�းနားု�ပ်ုတို့့�်ကျွ့� စ်ဉု�စ်ာ�ပ်သော�ပ်ါ။ 

ဤစာာအုုပ််ငယ််ကုုို အုသုံးးု�ပြုပ်ုပြု�င်�အုတွွက်ို အုကြံကိုးပြုပ်ု�ျက်ိုများျာ� 

1. ၎င်�ုစ်ာအ�ပု်င်ယုပ်ါ အသော�ကျွာင်�ုအရာာအာ�လံ��က့ျွ� တို့စု်ပြိုပ့်�င်နုားကုျွတို့ညု်� သင်�ုတုို့ရာမျိုးညု်
ဟု� မျိုးထားင်လ့ု�ကုျွပ်ါနှ်ုင််။ု

2. သင််အုတို့းကုျွ အသောရာ�ကြီးကီျွ�သညု်် အသော�ကျွာင်�ုအရာာက့ျွ� ယ���တုို့ရုှုပြိုပီ်� အသောရာ�မျိုးကြီးကီျွ�သောသာ 
ကျွ�နားသုညု််အသော�ကျွာင်�ုအရာာက့ျွ� ��နားလှုပု်ထားာ�ပ်ါ။

3. သင််အုသောတ့ို့အ�ကံျွ�နှ်ုင်် ုလ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ�သညု် ဤသောနားရာာတို့းင် ုမျိုး်သောဝထားာ�သညု်် ယင်�ု
အသော�ကျွာင်�ုအရာာမျိုး�ာ�မှျိုး ကျွး�မြပ်ာ�မြ�ာ�နားာ�န်ု့�င်သုော�ကျွာင်�ု သ့ထားာ�သောပ်�ပ်ါ။

4. သင်၏ုမှျိုးတုို့စ်�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုအမြ�ာ�စ်ာရားကုျွစ်ာတို့မုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� �့�င်တုို့စု်��ကျွ�်သ့�  သတုို့မှျိုးတုို့သောနားရာာ
တို့စု်��တို့းင် ုသ့မုျိုး�ဆိုညု်�ထားာ�ပ်ါ၊ သ့� မှျိုးသာ သင်၏ု သောနားာင်အုနားာဂါါတုို့ရာကုျွ��န့ား�ုမျိုး�ာ�က့ျွ� 
သင်နှု်ုင််အုတို့ ူယသူောဆိုာင်သုးာ�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။
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OHSU သောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါကျွ�သောဆို��နား�ုသ့� လာသောရာာကုျွသောသာ တို့စု်ဦး���င်�ုစီ်တ့ို့�င်�ုနှ်ုင်် ုမ့ျိုးသာ�စ်�တ့ို့�င်�ု
သညု် ထား�ူမြ�ာ�မျိုးရ့ှုှာ�ကျွပြိုပီ်� ၎င်�ုတ့ို့�  က့ျွ�ယုပ့်�င်သုောမျိုး်ာုလင််�ု�ကုျွမျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုသောမျိုး��းနား�ုမျိုး�ာ�နှ်ုင််အုတို့ ူလာသောရာာကုျွ
�ကျွပ်ါသညု်။ အ���့သောသာမ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�သညု် အမျိုး��့�မျိုး��့�သောသာအသောတို့း�အမြမျိုးင်ကုျွသောမျိုးာကုျွကျွမျိုးမြ�စု်မြ�င်�ု
ဆ့ို�င်ရုာာ သောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါ (ASD) ၏ သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းမျိုးတုို့စု်��နှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွ၍ �ကျွာ�သ့ရာ
သညု််အတို့းကုျွ စ့်တုို့သကုျွသာရာာရာ�ကျွပြိုပီ်� အ���့မှျိုးာ သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းမျိုးက့ုျွ� လကုျွ�ံန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ 
အ��န့ားအုနားညု်�င်ယုလ့�အပု်�ကျွပ်ါသညု်။ ယသောနားသ်င် ုမျိုးညု်သ့� ပ်င်�ံုစ်ာ�သောနားရာပ်ါသောစ် တို့စု်��န့ား�ု�န့ားတုို့းင် ုသင်ု
သောအာကုျွပ်ါတ့ို့� က့ျွ� သောတို့း�သောတို့ာသောနားသောပ်လ့မု်ျိုးမျိုးညု် - "ကျွွန်ုု�ပု်အ�� မျိုးညု်သညု််အရာာက့ျွ� လ�ပု်သောဆိုာင်ရုာမျိုးညု်
နားညု်�။" မျိုးညု်သညု််အရာင်�ုအမြမျိုးစု်မျိုး�ာ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်သုညု်က့ျွ� ရှှာာသော�းသော�ာုထား�တုို့မြ�င်�ုနှ်ုင်် ုသင်နှု်ုင်် ုသင််ကုျွသောလ�
အာ� သောအာင်မုြမျိုးင်မုျိုးရုာရ့ှှာသောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ ကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်မုျိုးညု်် အစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��ရ့ှှာလာမြ�င်�ုသညု်  စ်တို့င်ု
သောဆိုာင်ရုားကုျွရာနားအုတို့းကုျွ အသောကျွာင်�ုဆံို��သောနားရာာတို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။

 ကိုွနု််ုပ််အု�ု များည်သ်ုံးည််အ်ုရာာကုုို 
လုုပ််ကြော�ာင်ရာများည်န်ည်�်။      
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စ်တို့င်လု�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သင်လု�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်သုညု််အရာာမျိုး�ာ�၏ စ်ာရာင်�ုတို့စု်��က့ျွ� (သောအာကုျွတို့းင်)ု ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့�  သောပ်�ထားာ�ပြိုပီ်�မြ�စု်ပ်ါသညု်။ 
၎င်�ုတ့ို့� ထား�မှျိုး အမျိုး�ာ�အမြပ်ာ�က့ျွ� OHSU သောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါကျွ�သောဆို��နား�ုတို့းင် ုသင်အုာ�သောပ်�ထားာ�သောသာ အ�ကံျွမြပ်���ကုျွမျိုး�ာ�အသောပ််တို့းင်လုညု်� 
စ်ာရာင်�ုမြပ်�စ်�ထားာ�ပ်ါသညု်။

 � သင််၏ အဓိိကကျန်း�်မာာရေး��ရေး�ာင််ရ်ေး�ာာက်မုာရေး��သည့််ဆ်�ာဝန်းန်ှာင်် ်�က်ချိျနိ်း�်တ�်�က် �ယူူနိှ�င််�န်းအ်တွက် အ�ီအ�ဉ််ရေး��ဆွ��ါ။

• သင်၏ု အကျွ�မြ�တုို့��ကုျွက့ျွ� ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� နှ်ုင််အုတို့ ူအကျွ�မြ�တုို့ပြိုပီ်�သောနားာကုျွ သင််အုာ�သောပ်�ထားာ�သောသာ အစီ်ရာင်�ံုစ်ာမျိုး�ာ�၏ မ့ျိုးတူို့�တို့စု်သောစ်ာင်က့ုျွ� 
ယသူောဆိုာင်လုာသောပ်�ပ်ါ။ သင်၏ု လဲ�သောမြပ်ာင်�ုကျွ�သသောပ်�သောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးသုောပ်�သသူညု် Doernbecher ထံားမှျိုး ရာလဒု်မျိုး�ာ�က့ျွ�လညု်�  
လကုျွ�ံရာရ့ှှာထားာ�သင််ပု်ါသညု်။

• သင််အုာ�သောပ်�ထားာ�သောသာ အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� သောဆိုး�သောန်ုး�ပြိုပီ်� လ့�အပု်ပ်ါကျွ သောရာာဂါါကျွ�ထံား��မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ သ့� မျိုးဟု�တုို့ သောနားာကုျွဆိုကုျွတို့း�
လ�ပု်ရာမျိုးညု်် ရာကုျွ��န့ား�ုမျိုး�ာ�အတို့းကုျွ မျိုးညု်သညု််လဲ�သောမြပ်ာင်�ုကျွ�သသောပ်�မျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ�မျိုးဆ့ို� ရာယပူ်ါ။

• သင််ဆုိုရာာဝနားသုညု် ASD သောရာာဂါါနှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွ၍ စ့်တုို့သကုျွသောတို့ာင််သုကုျွ သာရ့ှှာသောစ်ပြိုပီ်� ၎င်�ုသညု် တို့တုို့ကျွွမုျိုး�နားာ�လညု်သော�ကျွာင်�ု 
သောသ��ာပ်ါသောစ်။

 � သင််က်ရေး��သည့် ်အသက် 5 နှာ�်ရေးအာက်ဖြ��်�ါက သင််ရ်ေး�သတွင််��ာ ိ � ည့်ာရေး��ဆိ�င််�ာဝန်းရ်ေးဆာင််မုာရေး��သည့််ခ်ျိရိို� င်် (ESD)  
ထံံသိ�  ဆက်သွယ်ူ�ါ။

• သင််ကုျွသောလ�သညု် အစီ်အစ်ဉု်တို့စု်����တို့းင် ုပ်ါဝင်မုြ�င်�ုမျိုးရ့ှှာသောသ�ပ်ါကျွ ကျွနားဦး��ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�င့်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�မြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ (EI) 
အစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��က့ျွ� စ် တို့င်လု�ပု်သောဆိုာင်ပု်ါ။ အဆ့ို�ပ်ါပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးမျိုး�ာ�သညု် မျိုး�ာ�သောသာအာ�မြ�င်် ုသောအာုရီာဂါးနားမုြပ်ညု်နားယုနှ်ုင်် ုဝါရှှာင်တုို့နားမုြပ်ညု်နားယု
တ့ို့� တွတို့းင် ုအ�မျိုး�မ်ြ�စု်ပ်ါသညု်။

 � သင််က်ရေး��သည့် ်ရေးကျာင််�ရေးန်းအ�ွယ်ူဖြ��်�ါက အချိျက်အ�က်မာျာ�ကိ� ဆ�ာ သိ�မာဟု�တ် �ာသင််ရေးကျာင််�ဆိ�င််�ာအထူံ�  
�ည့်ာရေး��အ�့�နှာင်် ်မာှရေးဝ�ါ။

• အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�မျိုး်သောဝမြ�င်�ုနှ်ုင်် ုအစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��က့ျွ� အတို့တူို့ကျွးမြပ်�လ�ပု်မြ�င်�ုသညု် စ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ု၊ မ့ျိုး�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုကျွသောလ�အမျိုး�ာ�
စ်�အတို့းကုျွ အသောထားာကုျွအကျွမူြ�စု်သောစ်ပ်ါသညု်။ တို့စု်ဦး���င်�ုပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးတို့စု်��က့ျွ� (IEP) တ့ို့��တို့ကုျွ�ံ့ဖြိုးပြို�့��သောအာင်မုြပ်�လ�ပု်ရာနားု
အတို့းကုျွ သင််ကုျွသောလ�သညု် လ့�အပု်န်ု့�င်ပု်ါသညု် သ့� မျိုးဟု�တုို့ သ ူသ့� မျိုးဟု�တုို့ သမူျိုး၏ သောအာင်မုြမျိုးင်မုျိုးက့ုျွ� ကျွညီူ်ပ်ံ်ပ့်��သောပ်�န်ု့�င်ရုာနား ုလကုျွရ့ှှာပ်ရ့ှု�
ဂါရာမုျိုးတို့စု်��က့ျွ� သောမြပ်ာင်�ုလ�သောပ်�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သင််ကုျွသောလ�သညု် လ့�အပု်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။

 � ASD ရေး�ာဂါါ�ာ ိရေးသာ ကရေး��တ�်ဦး�၏ အဖြချိာ�မိာဘနှာင်် ်ရေးဆွ�ရေးနွှ�ရေးဖြ�ာဆိ��ါ။

• သောအာုရီာဂါးနားမုြပ်ညု်နားယု၏ သောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါက့ျွ�င်တုို့းယုသောမြ�ရှှာင်�ုသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ အ�့�အစ်ညု်� (ASO) သညု် သင််သုောဒ်သတို့းင်�ုရ့ှှာ အမြ�ာ�
မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုသင််က့ုျွ� ��တု့ို့ဆိုကုျွသောပ်�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ OHSU နှ်ုင်် ုASO တ့ို့� သညု်လညု်� မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုလပူ်�ဂ့ုါ�လုမျိုး�ာ� တို့စု်ဦး�နှ်ုင််ု
တို့စု်ဦး� ��တု့ို့ဆိုကုျွရာာတို့းင် ုကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ Welcome Project တို့းင် ုပ်�ူသောပ်ါင်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောနားပ်ါသညု်။

• မ့ျိုးသာ�စ်�ပ်ါဝင်သုောဆိုာင်ရုားကုျွမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာကျွးနားရုာကုျွ (FIN) သညု် မ့ျိုးသာ�စ်�ဝင်မုျိုး�ာ�မှျိုး ဝနားထုားမုျိုး�အင်အုာ�မြ�င်် ုအာ�မြ�ညု််ကျွညီူ်ထားာ�မြ�င်�ုမြ�စု်ပြိုပီ်� စ်
ပ့်နား�ုာသာစ်ကျွာ�သောမြပ်ာဆ့ို�သမူျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်သုောသာ အ�မျိုး�ပ််ရ့ှု�ဂါရာမုျိုး တို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။ သောနားာကုျွထားပု်အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� ပ့်�မ့ျိုး�သ့ရ့ှှာန်ု့�င်ု
ရာနားအုတို့းကုျွ 503-494-0864 သ့�  ဆိုကုျွသးယုပ်ါ။

 � ASD ရေး�ာဂါါ�ာ ိသူ�ွယ်ူတူတ�်ဦး�နှာင်် ်�ကာ�ရေးဖြ�ာဆိ��ါ။

• အကျွယု၍ သင်သုညု် ဆိုယုသောကျွ�ာုသကုျွတို့စု်ဦး� သ့� မျိုးဟု�တုို့ အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သတူို့စု်ဦး�မြ�စု်ပ်ါကျွ ASD သောရာာဂါါလကျွခဏာာရ့ှှာထားာ�သောသာ 
တို့စု်စံ်�တို့စု်ဦး�နှ်ုင်် ုစ်ကျွာ�သောမြပ်ာဆ့ို�န်ု့�င်မုြ�င်�ုသညု် သင််အုတို့းကုျွ အသောထားာကုျွအကျွမူြ�စု်သောစ်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသောသာလပူ်�ဂ့ုါ�လုမျိုး�ာ�
အတို့းကုျွ အထား�ူမြပ်�လ�ပု်ထားာ�သောသာ စ်ာ သင်သုောကျွ�ာင်�ု သ့� မျိုးဟု�တုို့ လမူျိုးသုောရာ�အသင်�ုမျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ ပ်း�မျိုး�ာ�တို့းင် ုသောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါရ့ှှာ
သောသာ အမြ�ာ�သမူျိုး�ာ�က့ျွ� သင်သုောတ့ို့ရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ သောအာုရီာဂါးနား၏ု သောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါက့ျွ�င်တုို့းယုသောမြ�ရှှာင်�ုသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာအ�့�အစ်ညု်� နှ်ုင်် ု
Welcome Project သညု် သင််အုာ� သင််အုသ့�င်�ုအဝ့�င်�ုရ့ှှာ အမြ�ာ�သမူျိုး�ာ�နှ်ုင်် ု��တု့ို့ဆိုကုျွန်ု့�င်သုောစ်ရာနား ုကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။

 စာတွင်လုုပ််ကြော�ာင်ပြု�င်�



8 အော်� �်တစ်�ဇင်�အော်�်ဂါါကုအုော်�းခန်း�း | ဖုနု်း�း 503-494-8811 

သင် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ သင််ကုျွသောလ�သညု် ASD သောရာာဂါါ �ံစ်ာ�သောနားရာသညု်က့ျွ� ရှှာာသော�း
သော�ာုထား�တုို့မြ�င်�ုသညု် အလးနားစ့ု်တုို့လပုု်ရှှာာ��းယုသောကျွာင်�ုသောသာ အ��န့ားတုို့စု်
��န့ားမုြ�စု်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ မ့ျိုးသာ�စ်�အာ�လံ��သညု် မျိုးတို့ညီူ်သောသာနားညု်�လမုျိုး�မျိုး�ာ�
မြ�င်် ုတံို့� ပြမြပ်နား�ုကျွပ်ါသညု်၊ သ့� သောသာု လသူောတို့ာုသောတို့ာုမျိုး�ာ�မျိုး�ာ�သညု် အသောနားအထားာ�
အ���့တို့းင် ုရှု�နား�ုကျွနားသုောနားရာသော�ကျွာင်�ု အစီ်ရာင်�ံုတို့င်မုြပ်�ကျွပ်ါသညု်။ 

မျိုး�့တို့စ်ဦုး�အနားသော�မြင်် ုသင်သုည် ုသင််ကုျွလသော�ကျွ့� လးနားစု်းာ��စ်မုျိုးမြတို့နုား့��ပ်မြ�ီ ကျွစ့်စ္်ရာပ်မုျိုး�ာ�သည် ုသူ 
သ့�မ်ျိုးဟု�တို့ ုသမူျိုးအတို့းကျွ ု�ကျွ�ု�လမု့်ျိုးမျိုးည်ဟုု� တို့းသော�လ့�ကျွမုျိုးပ့်ါကျွ ထား့�သ့�တ်ို့းသော�မျိုး�့မြင်�ုသည် ုရာင်ကုျွး�နားာကျွ�
�မြင်�ု�မြစ်နုား့�င်ပု်ါသည်။ု အရားယရုာသောာကျွပု်မြ�ီသမူျိုး�ာ�သည် ု၎င်�ုတို့့�က်ျွ့�ယတုို့့�င် ုရာသောာဂါါလကျွ�္ဏာာရာာှ�းသောမျိုးှ�
တို့စ်ရုာပ်ကုျွ့� �ယံရူာာတို့းင် ုမျိုးတို့ညူ်သီသောာစ်တ့ို့�ုစံ်ာ�မျိုးှ�မျိုး�ာ�စ်းာလည်�ု �မြစ်ပု်သောါနုား့�င်ပု်ါသညု်။ အ�မြာ�သမူျိုး�ာ� 
စ်တ့ို့ကုျွမျိုးသောာကျွကုျွမျိုး�မြစ်နုားသောစ်ဉတုို့းင် ုအ��့�သ်မူျိုး�ာ�သည် ုနားသောာကျွဆုို��ံတို့းင် ု၎င်�ုတို့့�က်ျွ့�ယ၎ုင်�ုတ့ို့� ်ပ့်�၍ 
နားာ�လည်သု�သောာပ်သောါကျွလုာသည်် ုအတို့းကျွ ုစ်တ့ို့သုကျွသုာရာာရာနား့�င်ကုျွမြပ်ါသည်။ု 

ASD သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းမြ�င်�ုတို့စု်ရာပု်က့ျွ� ရာင်ဆ့ုို�င်နု်ု့�င်မုြ�င်�ုနှ်ုင်် ုလကုျွသင်် ု�ံန်ု့�င်မုြ�င်�ုသညု် တို့စု်
ကြီးက့ျွမုျိုးတို့စု်�ါသာရ့ှှာသညု်် အသောတ့ို့အ�ကံျွ�တို့စု်��သော�ကျွာင််မုျိုးဟု�တုို့ပ်ါ။ အသောမြ�အသောနားမျိုး�ာ� သောကျွာင်�ုမျိုးးနားလုာ
သညု််အ�ါတို့းင်နှု်ုင်် ုမ့ျိုး�မျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ ကျွ သောလ�တို့စု်ဦး���င်�ုစီ်သညု် ၎င်�ုတ့ို့� ၏ သောရာာဂါါလကျွခဏာာ
ရှှာာသော�းမျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� ၎င်�ုတ့ို့� လကုျွ�ံလာ�ကျွသညု်ဟု� �ံစ်ာ�လာရာပြိုပီ်�သောနားာကုျွ အသော�ကျွာင်�ုအရာာတို့စု်����သညု် 
စ့်တုို့�ံစ်ာ�မျိုးအုာ�လံ��က့ျွ� တို့စု်�နားမုြပ်နား၍ုမြ�စု်သောပ််လာသောစ်မျိုးညု်် အ��န့ားအု�ါမျိုး�ာ� ရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။

လသူောတို့ာုသောတို့ာုမျိုး�ာ�မျိုး�ာ� ၎င်�ုသောရာာဂါါက့ျွ�သောတ့ို့ဖြိုး�ကံျွ��ံစ်ာ�ရာသော�ကျွာင်�ု အစီ်ရာင်�ံုတို့င်မုြပ်သညု်် စ့်တုို့�ံစ်ာ�မျိုးပ့ု်�င်�ု
ဆ့ို�င်ရုာာအသောမြ�အသောနားမျိုး�ာ�ရ့ှှာပြိုပီ်� ယင်�ုတ့ို့� တွတို့းင် ုသောအာကုျွပ်ါတ့ို့�  ပ်ါဝင်နု်ု့�င်ပု်ါသညု် -

တွနုလ်ုှပု်�်ပြုင�် သုံးုုမ်ျားဟတုွ ်စာတုွရ်ာှပု်ထ်ကွြော��ပြုင�် 

သင် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ သင််ကုျွသောလ�တို့းင် ုASD သောရာာဂါါရ့ှှာသော�ကျွာင်�ု စ်စု်သောဆို�သောတ့ို့ရ့ှှာသညု််သောနားသ်ညု် အလးနားု
ပ်င် ုစ့်တုို့ထ့ား�့�ကုျွသောစ်န်ု့�င်ပုြိုပီ်� စ့်တုို့ရုှုပု်သောထားး�သောစ်န်ု့�င်ပု်ါ သညု်။ အ���့သောသာသမူျိုး�ာ�သညု် သောရာာဂါါ
လကျွခဏာာရှှာာသော�းမျိုးက့ုျွ� သသော�ာမျိုးတို့မူြ�င်�ုမြ�င််၊ု စ့်တုို့ဆ့ို��သောဒ်ါသထားးကုျွမြ�င်�ုမြ�င်် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ ဒ်�တ့ို့ယ
ထားင်မုြမျိုးင်�ု�ကုျွတို့စု်��က့ျွ� လ့�လာ�သောတို့ာင််တုို့မြ�င်�ုမြ�င်် ုအဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါလကျွခဏာာက့ျွ� က့ျွ�င်တုို့းယု
သောမြ�ရှှာင်�ုန်ု့�င်�ုကျွပ်ါသညု်။ အမြ�ာ�သမူျိုး�ာ�ကျွ ၎င်�ုသောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းမျိုးနှု်ုင််ပု်တုို့သကုျွပြိုပီ်� 
ဆိုကုျွသးယုသောမြပ်ာဆ့ို�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ ဆံို��ရှုံးရှုု�ံမျိုးတုို့စု်��က့ျွ� ဆံို��ရှုံးရှုု�ံသးာ�သညု်ဟု�သာ �ံစ်ာ�သောနားရာ
စ်ဉု်တို့းင် ုအ���့သောသာသမူျိုး�ာ�သညု် အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� "အဆိုကုျွအသးယုမြ�တုို့သောတို့ာကုျွ" 
ပ်စု်�ကျွပြိုပီ်� လ�စု်လ��ရှုံးရှုရုာနားအုတို့းကုျွ ကြီးက့ျွ��စ်ာ��ကျွပ်ါသညု်။ သင်အုာ�သောပ်�ထားာ�ပြိုပီ်�မြ�စု်သညု််
သတို့င်�ုမျိုး�ာ�က့ျွ� အမှျိုးနားတုို့ကျွယုလ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ အ��န့ားယုရူာမျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။

ဝများ�်နည်�်ပူ်�ကွြော�များှု 

အ��့�သ်သောာသမူျိုး�ာ�သည် ု၎င်�ုတို့့�တ်ို့းသော�ထားင်�ု�သ်ည််အုတို့့�င်�ု ၎င်�ုတို့့�က်ျွ့�ယတုို့့�င် ုသ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ ၎င်�ုတ့ို့�်
ကျွလသော� ရာရာှလ့ာနား့�င်မုျိုးည််အုရာာမျိုး�ာ�ကျွ့� ဆို��ံရာှ��ံလ့�ကျွရုာသည််အုတို့းကျွ ုဝမျိုး�ုနားည်�ုပ်ဆူိုးသော�နားသောသကျွ�သ့်�် 
�စံ်ာ�ကျွမြရာပ်ါသည်။ု တို့�ါတို့ရာတံို့းင် ု၎င်�ုတို့့�က်ျွ့�ယတုို့့�င် ုသ့�မ်ျိုးဟု�တို့ ု၎င်�ုတို့့�က်ျွလသော�သည် ုအ��့�အ်ရာာ
မျိုး�ာ�အတို့းကျွ ုရာ�နား�ုကျွနားရုာမျိုးည်ဆုို့�သည်ကုျွ့� မျိုးည်သု့�မ်ျိုး�တှို့ရာာ�မျိုး�တှို့မျိုးှ�မျိုးရာှ�့မြင်�ုဟု�နားာ�လည်သု�သောာပ်သောါကုျွ
�မြင်�ုသည် ုလကျွ�ုနံား့�င်ရုာနား�ု�ယဉ�ု�မြင်�ုကျွ့� ဆို့�လ့�ပ်ါသည်။ု ဝမျိုး�ုနားည်�ုပ်ဆူိုးသော�၍ မျိုးကျွ�သောမျိုးနားပ်�ုမြစု်�မြငု်�
သည် ုသမျိုးရာ့��ကျွ�ပ်�မံျိုးနှား�ုမြစ်ပု်မြ�ီ င့်��မြင်�ုသည်ကုျွ�နား�ုမျိုးာစ်သောပ်ါသည်။ု မျိုး�့တို့စ်ဦုး�အနားသော�မြင်် ုသငု်နားငှ်် ုသင််ု
ကျွလသော�အတို့းကျွ ုအလ့�အပ်ဆုို��ံအရာာသည် ုသင်�ုမြစ်သုည်ုအ်တို့းကျွကုျွမြသောာင်် ုဝမျိုး�ုနားည်�ုပ်ဆူိုးသော�မျိုးှ�သည်ု 
သင််အုာ� ဝါ�မျိုး�့�မျိုးသးာ�စ်သောရာနား ုအရာသော�ကျွမြ�ီပ်ါသည်။ု သင်ုက်ျွ့�ယသုင် ုနားငှ််/ုသ့�မ်ျိုးဟု�တို့ ုသင််ကုျွလသော�သည်ု 
ရာသှောဆ်ိုကျွသုးာ�ရာနားအုတို့းကျွ ုတို့စ်ကုျွမြမ့ျိုးလု�ငှ် ု�မြသောတို့စ်လုမှျိုး�ုမျိုး�သှာရာှလ့�ငှ်သုသောာမုျိုး ှသင်ုက့်ျွ�ယသုင် ုနှားင််/ုသ့�်
မျိုး ဟု�တို့ ုသင််ကုျွလသော�ကျွ့� ကျွညူ်နီား့�င်ရုာနားအုတို့းကျွ ု သင်ရုာသှောဆ်ိုကျွသုးာ�မျိုးည််အုစ်အီစ်ဥတုို့စု်��က့ျွ� စ်တို့င်ု
လ�ပ်ဆုိုသောာင်�ုမြင်�ုသည် ုသင််အုာ� စ်တ့ို့ထုားန့ား�ု���ပ်နုား့�င်မုျိုးှ�ကျွ့� ပ့်�၍�စံ်ာ�နား့�င်အုသောာင် ုကျွညူ်ပီ်သော�န့ား�င်ပု်ါသည်။ု
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အုပ်ပြုစာ်

လသူောတို့ာုသောတို့ာုမျိုး�ာ�မျိုး�ာ�သညု် အမြပ်စု်ရ့ှှာသညု်ဟု� �ံစ်ာ��ကျွရာပ်ါသညု်။ ၎င်�ုတ့ို့� သညု် ၎င်�ုတ့ို့� ကျွသောလ�၏ ASD 
သောရာာဂါါက့ျွ� မြ�စု်ပ်းာ�သောစ်��်မြ�င်�ု ရ့ှှာ၊ မျိုးရ့ှှာ သ့� မျိုးဟု�တုို့ ၎င်�ုသောရာာဂါါက့ျွ� ကျွာကျွးယုတို့ာ�ဆီို�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ တို့စု်စံ်�တို့စု်ရာာ
က့ျွ� လ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်�ု�်မြ�င်�ု ရ့ှှာ၊ မျိုးရ့ှှာက့ျွ� သောတို့း�မ့ျိုး�ကျွပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါမျိုး�ာ�၏အသော�ကျွာင်�ုရာင်�ုမျိုး�ာ�က့ျွ� လံ��ဝမျိုး
သ့ရာသောသာုမြင်ာ�လညု်� ၎င်�ုသောရာာဂါါမျိုး�ာ�သညု် လတူို့စု်ဦး�တို့စု်သောယာကုျွအာ� ထ့ားနား�ု���ပု်ထားာ�န်ု့�င်သုညု်် သောရာာဂါါမျိုး�ာ�
မျိုးဟု�တုို့သော�ကျွာင်�ုက့ျွ� ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့�  တို့ကျွယု်က့ျွ� သ့ရ့ှှာနားာ�လညု်ပ်ါသညု်။ သ�သောတို့သနားမြပ်���ကုျွအရာ ASD သောရာာဂါါသညု် 
မျိုး��့�ရ့ှု��ဗီီဇနှ်ုင်် ုဆိုကုျွစ်ပု်သောနားပြိုပီ်� ဦး�သောနှ်ုာကုျွ�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောမြပ်ာင်�ုလ�မျိုးမုျိုး�ာ�သညု် အလးနားပု်င်သုောစ်ာသောစ်ာစီ်�စီ်�
မြ�စု်ပ်းာ�သော�ကျွာင်�ု အ�ကံျွမြပ်�ထားာ�ပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါမြ�စု်ပ်းာ�မျိုးနှု်ု�နား�ုမျိုး�ာ�သညု် ကျွမျိုးာာတို့ဝှမုျိုး�ရ့ှှာ လမူျိုး��့�စ်�မျိုး�ာ�
နှ်ုင်် ုလမူျိုး��့�ဆ့ို�င်ရုာာအ�ပု်စ်�မျိုး�ာ��ကျွာ�တို့းင် ုအလာ�တို့မူြ�စု်ပ်းာ�သောသာသော�ကျွာင်် ု၎င်�ုသညု် တို့သီ�တို့မြ�ာ�မြ�စု်သောသာ 
ပ်တုို့ဝနား�ုကျွ�င်ဆ့ုို�င်ရုာာအ��ကုျွမျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ သောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာ အသော�ကျွာင်�ုရာင်�ုမျိုး�ာ�သော�ကျွာင်် ုမြ�စု်သောပ််လာမြ�င်�ု
မျိုးဟု�တုို့သော�ကျွာင်�ု အမျိုး�ာ�စ်�ကျွလကုျွ�ံထားာ�ပ်ါသညု်။

ဒကြောါသုံး

သင််ကုျွလသော�သည် ုအ�မြာ�ကျွလသော�မျိုး�ာ�အတို့းကျွ ုသ�ာဝအတို့့�င်�ု�မြစ်နုားသောသသောာအရာာမျိုး�ာ�နားငှ်် ုရာ�နား�ုကျွနားနုားသောရာ
သည်ကုျွ့� ကျွမြည််ရုာှ�ရာနုားအတို့းကျွ ုအလးနား�ုကျွ�ု�ပ်ါ သည်။ု တို့စ်�ုါတို့စ်ရုာတံို့းင် ုသင်သုည် ုအ�မြာ�သမူျိုး�ာ�၊ သင််ု
အမ့ျိုးထုားသောာင်�ုကျွ၊ု သင်ကုျွ့�ယ်သုင် ုသ့�မ်ျိုးဟု�တို့ ုအထူား�သ�မြင်် ုမျိုးည်သုူက်ျွ့�မျိုး� ှအတို့အ့ကျွ�မျိုး�သောာပု်မြတို့တို့သုသောာ ဒ်သောါသ
ကျွ့� �စံ်ာ�ရာနား့�င်ပု်ါသည်။ု အဆို့�ပ်ါအကျွမြသောာင်�ုအရာာသည် ု�မြစ်ရုာ့���မြစ်စု်ဉ၏ု သ�ာဝအစ်တ့ို့အုပ့်�င်�ုတို့စ်�ု��မြစ်ု
ပ်ါသည်။ု ယ��မျိုးစှ်၍ နားစှ်ပု်သောါင်�ုမျိုး�ာ�စ်းာတို့သောာင်မုျိုးပှ်င် ုအကျွမြသောာင်�ုအရာာမျိုး�ာ�သည် ုတို့ရာာ�မျိုး�ှတို့မျိုးှ�မျိုးရာှဟ့ု� ထားင်ရုာသည််ု
အ��န့ားမုျိုး�ာ�သည် ုသင််အုာ� စ်တ့ို့ဆုို့��ဒ်သောါသထားးကျွစု်သောမျိုးည်�ုမြစ်ပု်ါသည်။ု သင််အုာ�နားာကျွ�င်စု်သောသည် ုသ့�မ်ျိုးဟု�တို့ု 
သင်အုကျွအူည်လီ့�အပ်နုား့�င်သုည်ကုျွ့� အ�မြာ�သမူျိုး�ာ�ကျွ အ�ါပ်သောါင်�ုမျိုး�ာ�စ်းာ နားာ�မျိုးလည်နုား့�င်ပု်ါ။ အလာ�တို့ူ 
အတို့းသောအ်ကျွမြ�မံျိုး�ာ�ရ့ှာသည်် ုအ�မြာ�လပူ်�ဂါဂ္ါ့�လမုျိုး�ာ�နှားင်် ုမျိုး�့မျိုး�ာ�နားငှ်် ုစ်ကျွာ�ပ်မြသောာဆို့�ရာာတို့းင် ု၎င်�ုအကျွမြသောာငု်�အရာာ
သည် ုအလးနုားအထားသောာကျွအုကျွ�ူမြစ်စု်သောနား့�င်ပု်ါသည်။ု

အုထ�ီကိုျနမ်ျားှု 

အဆို့�ပ်ါအရာာသည် ုလ�ပ်�ဂါဂ္ါ့�လမုျိုး�ာ�နားငှ်် ုမျိုးသနားစု်းမျိုး�ုမျိုးှ�တို့စ်�ု� �မြစ်နုားသောသည်် ုကျွ လသော�၏ မျိုး�့မျိုး�ာ�တို့းငု် မျိုးကျွမြာ�ဏာ
ဆို့�သလ့�ပ်င် ုဝင်လု့�ကျွထုားးကျွလု့�ကျွလု�ပ်နုား့�င်ပု်ါသည်။ု မျိုးည်သုမူျိုး� ှနားာ�မျိုးလည်နုား့�င်သုလ့� အ�မြာ�သမူျိုး�ာ�သည်လုည်�ု 
အလာ�တို့ရူာ�နား�ုကျွနားမှုျိုး�မျိုး�ာ�ကျွ့� ကျွ�သောာ�ုမြတို့ရုာ�မြင်�ုမျိုးရ့ှာဟု� ထားင်ကုျွသောာင်�ုထားင်နုား့�င်ပု်ါသည်။ု မျိုးသနားမုျိုးစ်းမျိုး�ုမျိုးှ�တို့စ်�ု�ကျွ့� မျိုး
ကျွမြ�တံို့းသောရ်ာ��ူသည်် ုအ�မြာ�သမူျိုး�ာ� သ့�မ်ျိုးဟု�တို့ ုမျိုးသနားမုျိုးစ်းမျိုး�ုမှျိုးတူို့စ်�ု�ရာှသ့ည်် ုကျွလသော�တို့စ်ဦုး�သည် ုသင် ုကျွ�သောာု
�မြတို့နုားသောရာသည််အုရာာကျွ့� နားာ�လည်သု�သောာပ်သောါကျွရုာနား ု�ကျွ�ု�ကျွမြသောာငု်� တို့းသောရ်ာှရ့ာန့ား�င်ပု်သောသည်။ု ၎င်�ုတို့့�သ်ည် ုသင််ု
အာ� ကျွညီူ်ပ်ံပ့််��ပ်သော�နား့�င်သုသောာကျွမြသောာင်် ု၎င်�ုမျိုးသနားစု်းမျိုး�ုမျိုးှ�သည် ုမျိုးည်သုည်နုားငှ််တုို့သူည်ဆုို့�သည်ကုျွ့� ၎င်�ုတို့့�အ်ာ� 
ပ်မြသောာပ်မြနား့�င်ရုာနား ုသင််အုပ်သောါတုို့းင် ုမျိုးတူို့ည်နုားသောပ်ါသည်။ု 

လုကို�်း�ပြုင�် 

လကုျွ�ံသညု််ကျွာလမျိုး�ာ�သညု် ASD သောရာာဂါါမြ�င််သုောနားထ့ား�င်မုြ�င်�ု၏အမြ�စု်မှျိုးနားက့ုျွ� သင်တုို့နား�့ု��ထားာ�န်ု့�င်ပုြိုပီ်� သင် ု
သ့� မျိုးဟု�တုို့ သင််မ့ုျိုးသာ�စ်�အတို့းကုျွ လ့�အပု်သညု်မျိုး�ာ�က့ျွ� သောထားာကုျွ�ံအာ�သောပ်�ရာနား ုအဆိုင်သုင််မုြ�စု်သောနားပြိုပီ်ဟု� ဆ့ို�လ့�
မြ�င်�ုမြ�စု်န်ု့�င်ပု်ါ သညု်။ လကုျွ�ံမြ�င်�ုသညု် ပြိုပီ်�ဆံို��သညု််အဆိုင််တုို့စု်��မျိုးဟု�တုို့�� ဆိုကုျွလကုျွလ�ပု် သောဆိုာင်သုောနား
သညု်် လ�ပု်င်နား�ုစ်ဉု်တို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။



Autism Speaks

(www autismspeaks org) 

သည့်အိ်�်�က်ဖြချိင််�၊ ရေးမွာ�ချိျင််�မာျာ�

ကိ� ကူ ည့်�်ံီ�ိ��ရေး��ဖြချိင််�၊ အ�ိ�မာကျ

ဖြ��်ဖြချိင််�မာျာ�ကိ� �ီမံာချိန်း ်ခ်ွဲချိွ�ဖြချိင််�နှာင််် 

ရေးန်းာက်ထံ�်အရေး�ကာင််�အ�ာမာျာ�

နှာင်််�တ်သက်၍ မိာသာ� ��ဝင််မာျာ�

အတွက် အချိမာ�်ရေး�ါင််����်ဆွ�နိှ�င််

ရေးသာ ကိ�ိယူာမာျာ� အ�ံ�အ�င််�ါ�ာ ိ

သည့််အ်ရေး�ကာင််�အ�ာမာျာ�ကိ� �န်းတီ်�

ဖြ�ု���်ချိ�်�ါသည့်။်
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လူု ပု်ဂုုါုလ်ုများျာ�

ဆိုယုသောကျွ�ာုသကုျွအရား ယုတို့စု်ဦး� အသောနားမြ�င်် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ အရား ယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သ ူတို့စု်ဦး�အသောနားမြ�င်် ုသင််တုို့းင် ု
သောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါရ့ှှာသော�ကျွာင်�ု သောလ်လာသင်ယုူ မြ�င်�ုသညု် မှျိုးတုို့သာ�စ်ရာာမျိုး�ာ�စ်းာရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ သင်၏ုသောရာာဂါါ
လကျွခဏာာရှှာာသော�း မြ�င်�ုနှ်ုင်် ုသင််အုတို့းကုျွ ၎င်�ုသောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�း မြ�င်�ုသညု် မျိုးညု်သညု််အရာာက့ျွ�ဆ့ို�လ့�သညု်
ဆ့ို�သညု်နှ်ုင််ပု်တုို့သကုျွ၍ သောဆိုး�သောန်ုး�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ အမြ�ာ�သူမျိုး�ာ�က့ျွ� သင်ရှုှာာသော�းရာနား ုအသောရာ�ကြီးကီျွ�ပ်ါသညု်။ သင််ု
အာ� နားာမျိုးညု်အသစု်တို့ပု်မြ�င်�ုမြ�င်် ုသင်သုညု် အရာာအာ�လံ��က့ျွ�ရှု�တုို့��ညု်�ကျွနား ်သုတုို့�ံလ့�ကုျွရာသညု်ဟု� 
ဆ့ို�လ့�မြ�င်�ုမျိုးဟု�တုို့ပ်ါ။  ၎င်�ုအစ်ာ� ၎င်�ုနားာမျိုးညု်အသစု်တို့ပု်မြ�င်�ုသညု်  “သင််က့ုျွ� ယံ��ကျွညု်မျိုးု မြ�စု်သောစ်သညု်” ဟုူ
သညု််အရာာက့ျွ� ပ့်�၍နားာ�လညု်သသော�ာသောပ်ါကုျွန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ က့ျွရ့ာယာမျိုး�ာ�က့ျွ� သင််အုာ�သောပ်�စ်းမုျိုး�လ့မု်ျိုးမျိုးညု်မြ�စု်
ပြိုပီ်� သင််အုာ� တ့ို့��တို့ကုျွကြီးကီျွ�ပ်းာ�သောစ်လ့မု်ျိုးမျိုးညု်ဟု� သောမျိုး်ာုလင််ပု်ါသညု်။ သင်သုညု် အလာ�တို့ူပ်င် ုအလာ�အလာ
ရ့ှှာသောသာ လူသာ�တို့စု်ဦး�အမြ�စု် ရ့ှှာသောနားဆို�ပ်င်မုြ�စု်ပ်ါသညု်။ သင််အုတို့းကုျွ သောကျွာင်�ုသောကျွာင်�ုအလ�ပု်မြ�စု်သောစ်မျိုးညု််
အရာာက့ျွ� နားာ�လညု်သသော�ာ သောပ်ါကုျွမြ�င်�ုနှ်ုင်် ုသင််အုတို့းကုျွ �ကုျွ��သောသာအရာာမျိုး�ာ�အတို့းကုျွ အကျွူအညီ်က့ျွ�
ရှှာာသော�း မြ�င်�ုသညု် အသောရာ�ကြီးကီျွ�မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ သင််အုတို့းကုျွ အလ�ပု်မြ�စု်သောစ်မျိုးညု်် တ့ို့ကျွ�သောသာနားညု်�ဗီ��ဟုာမျိုး�ာ� 
သောပ််သောပ်ါကုျွလာသောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ သင််အုာ� ကျွူညီ်သောပ်�န်ု့�င်ရုာနား ုသောရာာဂါါကျွ�ထံား��ပ်ည်ာရှှာင်တုို့စု်ဦး� သ့� မျိုးဟု�တုို့ စ့်တုို့
ကျွ�နား�ုမျိုးာသောရာ�ပ်ည်ာရှှာင်တုို့စု်ဦး�နှ်ုင်် ုလကုျွတို့း�လ�ပု်သောဆိုာင်ရုာနားအုတို့းကုျွ မျိုးသော�ကျွာကုျွပ်ါနှ်ုင််။ု

ကြောမွျား��ျင်�များျာ� 

ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသောသာ ကျွသောလ�င်ယုတို့စု်ဦး�၏ သောမျိုးး���င်�ုမျိုး�ာ�တို့းင် ု၎င်�ုတ့ို့�  က့ျွ�ယုပ့်�င်�ုနားတီုို့�ထားာ�သောသာ
သောမျိုး��းနား�ုမျိုး�ာ�၊ စ့်တုို့�့စီ်�မျိုးု မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုစ့်နားသုော�်မျိုးု မျိုး�ာ� မျိုး�ကျွာ�ဏာ ရ့ှှာတို့တုို့�ကျွပ်ါသညု်။ သင်သုညု်လညု်� ၎င်�ု
တ့ို့� ၏လ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� မြ�ညု််ဆိုညု်�သောပ်�န်ု့�င်ရုာနား ုအ တို့းကုျွ အသောရာ�ကြီးကီျွ�ပြိုပီ်� ၎င်�ုတ့ို့� နှ်ုင််အုတို့ ူသောနားထ့ား�င်သုောနားရာင်�ုပ်င် ု
သင် ုတို့စု်သောယာကုျွ တို့ညု်� သောနားထ့ား�င်နု်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ အ��န့ားယုူန်ု့�င်ရုာနားလုညု်� အသောရာ�ကြီးကီျွ�ပ်ါသညု်။ ၎င်�ုတ့ို့� သညု် 
ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသောသာ ၎င်�ုတ့ို့� ၏သောမျိုးး���င်�ု၏သောတို့ာင်�ုဆ့ို�မျိုးု မျိုး�ာ�သော�ကျွာင်် ုအလးယုတို့ကျွ ူအရ့ာပု်သ�းယုလဲ မုျိုး�မ့ျိုး��
�ံရာန်ု့�င်ပုြိုပီ်� ၎င်�ုတ့ို့� ၏က့ျွ�ယုပ့်�င်သုောရာာဂါါကျွ�ထံား��မျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ သင်နှု်ုင််အုတို့ ူကျွ�နားဆံုို��သညု်် အထား�ူအ��န့ားမုျိုး�ာ�မှျိုး
သောနား၍ ၎င်�ုတ့ို့� သညု် အကျွ��့��ံစ်ာ��းင််ရုာရ့ှှာန်ု့�င်�ုကျွပ်ါသညု်။ ၎င်�ုသညု် သောမျိုးး���င်�ုမျိုး�ာ� အတို့ူတို့ူသောပ်�ာုသောမ့ျိုး န်ု့�င်သုောသာ 
လု ပု်ရှှာာ�သောဆိုာင်ရုား ကုျွမျိုးု မျိုး�ာ�က့ျွ� ရှှာာသော�းန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ အသောထားာကုျွအကျွူမြ�စု်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ Autism Speaks 
တို့းင် ုသောမျိုးး���င်�ုမျိုး�ာ�အတို့းကုျွ အထား�ူသီ�သနား ်ဖုြမြ�စု်သောသာ (www autismspeaks org) တို့းင် ုသင်သုောဒ်ါင်�ုလ�ဒု်
လ�ပု်န်ု့�င်သုောသာ စ်ာအ�ပု်င်ယုတို့စု်အ�ပု်ရ့ှှာပ်ါသညု်။ 

မုျားသုံးာ�စုာဝင်များျာ�

လူတို့စု်ဦး�စီ်တ့ို့�င်�ုသညု် ASD သောရာာဂါါက့ျွ� တို့မျိုးူထား�ူမြ�ာ�စ်းာ ဆိုကုျွဆံို�ကျွသကျွ� ်သ့� ပ်င် ုသင််မ့ုျိုးသာ�စ်�ရ့ှှာ အမြ�ာ�
သူမျိုး�ာ�သညု် မျိုးတို့ူညီ်သောသာနားညု်�လမုျိုး�မျိုး�ာ�မြ�င်် ုသောရာာဂါါလကျွခဏာာသောတ့ို့ ရ့ှှာ��ကုျွအသစု်တို့စု်��က့ျွ� တံို့� ပြမြပ်နား�ုကျွမျိုးညု်
မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ၎င်�ုတ့ို့� သညု် သင််တုို့းင်ရ့ှုှာသောသာ အ��ကုျွအလကုျွအာ�လံ��က့ျွ� လကုျွ�ံန်ု့�င်မုြ�င်�ုမျိုးရ့ှှာပ်ါ။ တို့�ါတို့ရံာ
တို့းင် ုမ့ျိုး�မျိုး�ာ�သညု် ASD သောရာာဂါါနှ်ုင််ပု်တုို့သကုျွ၍ သူင်ယု��င်�ုမျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ မ့ျိုးသာ�စ်�နှ်ုင်် ုမျိုးသောမြပ်ာဆ့ို�မီျိုး ၎င်�ု
တ့ို့�  ပ့်�၍စ့်တုို့သကုျွသောတို့ာင််သုကုျွသာမြ�စု်သညု််အ��န့ားအုထ့ား သောစ်ာင််ဆ့ုို�င်�ုရာနား ုသောရား���ယု�ကျွပ်ါသညု်။ သင်နှု်ုင်် ုသင််ု
ကျွသောလ�အာ� ��စု်သောသာအမြ�ာ�သူမျိုး�ာ�သညု်လညု်� စ့်တုို့ထ့ား�့�ကုျွ မြ�င်�ု၊ သောဒ်ါသထားးကုျွမြ�င်�ု သ့� မျိုးဟု�တုို့ စ့်တုို့ရုှု ပု်
သောထားး�မြ�င်�ုတ့ို့� က့ျွ� �ံစ်ာ�ရာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ သောအာကုျွပ်ါက့ျွစ်စရာပု်မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ၎င်�ုတ့ို့� က့ျွ� အာ�သောပ်�အာ�သောမြမျိုးာိကုျွ
မြပ်�လ�ပု်သောပ်�ပ်ါ -

• သင််ကုျွသောလ�အတို့းကုျွ သင်လု�ပု်သောဆိုာင်သုောနားသောသာ ဆံို��မြ�တုို့��ကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� သောလ� စ်ာ�မျိုးု ရ့ှှာပြိုပီ်� ၎င်�ု
ဆံို��မြ�တုို့��ကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� သောထားာကုျွ�ံမျိုးု ရ့ှှာပ်ါသောစ်။

• ASD သောရာာဂါါအသော�ကျွာင်�ုက့ျွ� ပ့်�မ့ျိုး�သောလ်လာပ်ါ။

• သင််ကုျွသောလ� အသံ��မြပ်�သောလ်ရ့ှှာ��်သညု်် ပံ်�မှျိုးနားလု�ပု်ရ့ှု�� 
လ�ပု်စ်ဉု်မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုစ်နားစု်မျိုး�ာ�အတ့ို့�င်�ု လ့�ကုျွနားာပ်ါ။

• ၎င်�ုတ့ို့� �ာသာ၎င်�ုတ့ို့�  ကျွူညီ်ပ်ံ်ပ့်��န်ု့�င်သုညု််အ�့�တို့စု်�့�က့ျွ� ရှှာာသော�းသောပ်�ပ်ါ။
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 ကွန်ှ��်သည့် ်အသက် 36 နှာ�်တွင်် အာရံို� ရေး�ကာ�ံွဖြိုး�ို�မုာဆိ�င််�ာက�ဉ်််က�ျာ�ရေး�ာဂါါကိ� ��်ရေးဆ�ရေးတ့
�ာ ိချိ�်�ါသည့်။် ၎င််�သည့် ်ရေး�ျာ�ှ်င််��ာရေးကာင််�သည့်် ်သမာရိို� �ကျအချိျနိ်းတ်�်ချိျနိ်းဖ်ြ��်ချိ�်�ါသည့် ်— ၎င််�
သည့် ်ရေးန်းာက်ဆံ��တွင်် ကွန်ှ��်အာ� �ံ�မာာန်းဖ်ြ�န်းဖ်ြ��်ရေးအာင်် ကြိုးကို��ာ�ဖြချိင််�ကိ� ��်တန်း ်နိ်ှ�င််�န်းအ်တွက် ကူည့်ီ
ရေး��ချိ�်�ါသည့်။် ASDs (အရေးတွ�အဖြမာင််�ိ�င််�ဆိ�င််�ာ ရေးအာတ်�်ဇင််ရေး�ာဂါါမာျာ�) အရေး�ကာင််�ကိ� ကွန်ှ��်
�ိ�၍ရေး�်�ာချိ�်�ရေး�ရေး�၊ �က်ရေးတက့ျရေးသာ န်းည့်�်�မ်ာ�တ�်ချိ�နှာင်် ်ရေး�ျာ�ှ်င််��ာရေးကာင််�သည့်် ်န်းည့်�်
�မ်ာ�တ�်ချိ�ဖြ�င်် ်�ိ�က်ရေး�ျာည့်ရီေးထွံဖြ��်ရေးအာင်် ကွန်ှ��်ရေးန်းထိံ�င််နိှ�င််ချိ�်ရေး�ရေး�ဖြ��်�ါသည့်။် ထူံ�ဖြချိာ�မုာ
မာာာ �က်ရေးတအ့သံ��တည့််ရံ်ို� သာမာကဘ�  ၎င််�သည့် ်အမာာန်းတ်ကယ်ူရေး�ျာ�ှ်င််��ာရေးကာင််�သည့်ဆိ်�သည့််
ကိ� ထွံက်ရေး�်�ာရေး��ါသည့်။် ကွန်ှ��် ASD ရေး�ာဂါါမာျာ�ကိ� အ�ွန်းအ်ရေး��အန်းက်ထံာ�၍ သ�ရေးတသန်း
ဖြ�ုချိ�်�ါသည့်။် မိာဘမာျာ�၊ ဆ�ာသမာာ�မာျာ�၊ OT မာျာ�နှာင်် ်�ိတ်�ည့်ာ�ာ င််မာျာ�၊ အာရံို� ရေး�ကာ�ည့်ာ�ာ င််မာျာ�
ကိ� ကွန်ှ��်အင််တာဗျူးျး�ချိ�်�ါသည့် ်—သင််သည့် ်၎င််�ရေး�ာဂါါကိ� အမာည့်တ်�်ရေး��ချိ�်�ါသည့်။် ကွန်ှ��်ရေးတ့
�ာ ိချိ�်�သည့််အ်�ာမာာာ �ိမာာာ�ါ�န်း�်မုာ�ာ ိသည့်် ်အ�ွယ်ူရေး�ာက်ဖြိုး�ီ�သူရေးတာရ်ေးတာမ်ာျာ�မာျာ�သည့် ်ရေးအအက်
�်/ရေးအာတ်�်ဇင််ရေး�ာဂါါ၏  “မာျ ို �ရေး�်ကိ��င််ဆိ�င််�ျက်”  မာန်းာ�တမ်ာ�အ���်���်ကိ�င််ရေးန်းချိ�်�ကသည့််
ဟူု၍ ဖြ��်�ါသည့်။် ၎င််�တိ�သည့်�်ည့်�် �ိတ်�ျက်အာ�ရေး�ျာခ်ျိ�်�ကဖြိုး�ီ� �င််�န်း�်ချိ�်�က�ါသည့်။် ယူင််�
အချိျနိ်းအ်ချိျ�ိတွင်် ခွျိန်းအ်ာ�နှာင်် ်ရေးဝ�န်းာကိ�ကူမာှ၍ မိာဘအချိျ�ိနှာင်် ်ဆ�ာအချိျ�ိကိ� ကယ်ူတင််နိှ�င််ရေး��န်း ်
ရေးမာှာ�်င််ခ်ျိျက်ဖြ�င်် ်၎င််�တိ�အတွက် "အ�ကံဖြ�ုချိျက်မာျာ�'"ဆိ�င််�ာ�ာ�င််�တ�်ချိ�ကိ� ကွန်ှ��်ဖြ�ု��ထံာ�ဖြိုး�ီ�
ဖြ��်�ါသည့်။် ၎င််�တိ�သည့် ်ကွန်ှ��်တိ�  “ဥာာဉ််” ဟု�ရေးချိ်ဆိ�ရေးသာ ထူံ�ဆန်း�်ရေးသာသက်�ာ ိသတတ ဝါမာျာ�ကိ� 
အမာာန်းတ်ကယ်ူနှာ�်သက်ရေးသာ Aspie တ�်ဦး�၏ �ိတ်နှာ�ံ��မာာရေးန်း၍ ဆင််�သက်�ာဖြချိင််�ဖြ��်�ါသည့်။်

— Jennifer Mcllwee Myers
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သောက��ဇူ�မြပ်�၍ ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� "ပံ်�မှျိုးန"် မြ�စ််သောအာင်် မျိုးကြိုးကး��စ်ာ�ပ်ါနှ်ုင််။် ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် လ�ပ််သောဆိုာင််န်ုး�င််စ်း မ်ျိုး�ကး� ပ်း�၍လး�လာ�ပ်ါ�ည််။ �င်််
အ�� းနနှ််ုင်် ်စ်း မ်ျိုး�အင််အာ�လံ��ကး� မျိုး�က်လံ����င််�ဆံို�သောအာင််မြပ်�လ�ပ််�ည််် အာရံုံ� စ်း�က်မြ�င််��းင််�ာ �င်် မြ��န�်�ီ�လး�က်သော�ာအ�ါ�းင််နှ်ုင်် ်�င်််
သောမြ� သော�ာက်မျိုး�ာ� စ်ည််���က်လး�က်မြ�င််�မျိုးရှှိးသော�ာအ�ါ�းင်် လ�ပ််သောဆိုာင််န်ုး�င််စ်း မ်ျိုး�ကး� ရာရှှိးန်ုး�င််ရာနအ်�းက် �က်��ပ်ါ�ည််။

သောက��ဇူ�မြပ်�၍ ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� လးနလ်းနမ်ျိုးင််�မျိုးင််� မျိုးကာကးယ်ပ်ါနှ်ုင််၊် ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� မျိုး�က်နှ်ုာ�ာမျိုးသောပ်�ပ်ါနှ်ုင််၊် �း� မျိုးဟာ��် ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� အလး�မျိုး
လး�က်ပ်ါနှ်ုင််။် ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် အက�င််ပ််�က်မြ�င််�နှ်ုင်် ်စ်း�်အလး�လး�က်လးန�်မြ�င််�ကး� နှ်ု�းက်နှ်ု�းက် �ွ�်�ွ�် သောလ်လာ�င််ယူ မြ�င််�မြပ်�စ်ရာာမျိုးလး�
ဘဲ� ကွန်ု်�ပ််�း� တွ�း င်် လူ မုျိုး သောရာ�မြပ်ဿနာမျိုး�ာ�လံ�လံ�သောလာက်သောလာက် ရှှိးနှ်ုင််ပ်ြီးပီ်��ာ�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

ကမျိုးာာကြိုးကီ�ကး� �င််မျိုးည််�း� ဖြမြ�စ််သောစ်လး��ည်် �း� မျိုးဟာ��် ၎င််�ကး� �င်် မျိုးည််က�်�း� ပ်င််�င််မြမျိုးင််ယူ ဆို�ည််နှ်ုင််အ်ညီ် လူ မုျိုး ဆိုက်ဆံိုသောရာ�
ဆိုး�င််ရာာစ်း မ်ျိုး�ရာည််မျိုး�ာ�ကး� ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� မျိုး�င််ကြံကာ�သောပ်�ပ်ါနှ်ုင််။် အမှျိုးန�်ကယ်မြ�စ််ပ်�က်သောန�ည်််အရာာမျိုး�ာ�ကး� သော�သော���ာ��ာကြံကည်််ပြီးပီ်� 
လက်သော�့ ကမျိုးာာ၏ စ်ည််�ကမ်ျိုး���က်မျိုး�ာ�ကး��ာ ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� �င််ကြံကာ�သောပ်�ပ်ါ။

�င််�်း င်် "မူျိုး မှျိုးနသ်ော�ာ" ကသောလ��စ််သောယာက်ရှှိးပ်ါက �င််ဘ်ဲဝ�ည်် ပြီးပီ်�မြပ်ည်််စံ်�လးမ််ျိုးမျိုးည်် �း� မျိုးဟာ��် အလးနလ်းယ်ကူ သောပ်လးမ််ျိုးမျိုးည််ဆိုး��ည််် 
စ်ကာ�မျိုး� း��ကး� မျိုးသောမြပ်ာဆိုး�ပ်ါနှ်ုင်် ်နှ်ုင််/်�း� မျိုးဟာ��် အမူျိုး အရာာကး� မျိုးမြပ်ပ်ါနှ်ုင််။်  ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် �င််အလး�မျိုးရှှိး��်သော�ာ �ာ��မီျိုး�မျိုး�ာ�မြ�စ််ကြံက
�ည််ဆိုး��ည်််အ�းမျိုး� း�� ကွန်ု်�ပ််�း� တွ�း င်် �းန်ုး�င််စ်း မ်ျိုး�မျိုးရှှိးကြံကပ်ါ။

ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� ပံ်�မှျိုးနအ်�း�င််�သောနပံ်��း�င််ပံ်�မြပ်�မူျိုး ဆိုက်ဆံိုပံ်�ကး� �င််ကြံကာ�သောပ်�မြ�င််�နှ်ုင်် ်သောအာင််မြမျိုးင််သော�ာမျိုး�က်နှ်ုာ�ံ��စ်း ပ််မြ�င််�ဆိုး��ည််မှျိုးာ 
ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� "အက�င်် ်ဆိုး��ကး� က��သောပ်��ည််" ဟာ� သော�း��င််မြ�င််�မျိုး� း��ကး�မြ�စ််သောစ်�ည််် အမှျိုးာ�မျိုး� း��ကး� မျိုးမြပ်�လ�ပ််မျိုးးပ်ါသောစ်နှ်ုင််။် ကွန်ု်�ပ််
�း� ၏သောနပံ်��း�င််ပံ်�မြပ်�မူျိုး ဆိုက်ဆံိုပံ်��ည်် ပ်း�၍ပံ်�မှျိုးနမ်ြ�စ််ပံ်�ရာသောလသောလ ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် အလ�ပ််လ�ပ််ရာာ�းင်် ပ်း�၍�က်��သောလသောလမြ�စ််သောကြံကာင််� 
သောက��ဇူ�မြပ်�၍ ��းရာသောပ်�ပ်ါ။ �င််အ်�းက် �ဘဲာဝက�သော�ာ ရုံး� �ရှှိင််�သော�ာ အမြပ်�အမူျိုး �ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� အ�းက်သော�ာ ်�ပ််ကာ�ပ််ကာ 
မြပ်င််�မြပ်င််��န�်န ်ကြိုးကး��စ်ာ�အာ����်မုျိုး �စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

သောက��ဇူ�မြပ်�၍ ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� ဆို����ီမြမှျိုးင််မ်ြ�င််�မြ�င်် ်မြပ်စ််ဒါါဏ်သောပ်�မြ�င််�မျိုး� း�� မျိုးမြပ်�လ�ပ််ပ်ါနှ်ုင်် ်�း� မျိုးဟာ��် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� မြပ်စ််ဒါဏ်မျိုး�ာ�
သောပ်�မြ�င််�မြ�င်် ်အမြပ်စ်် သောပ်�မြ�င််�မျိုး� း�� မျိုးမြပ်�လ�ပ််ပ်ါနှ်ုင််။် စ်ာ�င််သောက�ာင််�၏  စ်း�်�းစီ်�မုျိုး အမျိုး�ာ�ဆံို��မြ�စ််သော�ာအပ်း�င််��းင်် အာ�လပ််�� းနက်း�
ရှှိာသော�းသောနသော�ာ ကွန်ု်�ပ််�း� အ�းက် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� အာ�လပ််�� းနမှ်ျိုးသောန၍ ဆိုက်လက်�င််ယူ န်ုး�င််သောစ်မျိုးည်််အရာာ�စ််��မြ�စ််�ည််် မျိုးည််�ည်််
လ�ပ််သောဆိုာင််��က်ကး�မျိုးဆိုး� ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် အစ်ဉ််�စ််စ်း�က် �စ််သောက�ာမ်ြပ်န၍် �ပ််�ါ�ပ််�ါ သောလ်လာ�င််ယူ မျိုးည််မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ �က်ရှှိင််က�
သော�ာ်လည််� အမှျိုးန�်ကယ်ယာ�ယံသော�ာအဝ�်အစ်ာ�မျိုး�ာ�မြ�င်် ်သောကာင််�မျိုးးနသ်ော�ာအမြပ်�အမူျိုး အ�းက် ဆို����ီမြမှျိုးင််မ်ြ�င််��ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� 
သောကာင််�သောကာင််�မျိုးးနမ်ျိုးး နမ်ျိုးဆိုက်ဆံို��်သောစ်ရာန ်သောလ်က�င််သ်ောပ်�လးမ််ျိုးမျိုးည််မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

အကယ်၍ �င််�ည်် အမြ�ာ�ကသောလ�မျိုး�ာ�၏ အမူျိုး အက�င််မ်ျိုး�ာ�ကး� အ��ယူ ပြီးပီ်� ၎င််�အမူျိုး အက�င််မ်ျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်လး�က်သောလ�ာညီ်သော�း မြ�စ််သောအာင်် 
ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� ဇး�သောကာင််�သောကာင််�နှ်ုင်် ်သောလ်က�င််သ်ောပ်�မျိုးည််ဆိုး�ပ်ါက ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် ဆို�သောရာ��း�င််� �းာ��်လာသောအာင််၊ သောရာပ်န�်စ်ာ�
�ည်််အရုံ� ပ််မျိုး�ာ�ကး� ည်ည််��းာ���်လာသောအာင််၊ �င််မျိုးကြိုးကး�က်�ည်််ပံ်�စံ်မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်ဝ�်စ်ာ�ဆိုင််ယင််ပြီးပီ်� သောနာက်ဆံို���းင်် အရာက်သော�ာက်၊ 
သောဆို�လးပ််သော�ာက်ပြီးပီ်� ဆိုယ်သောက�ာ်�က်မျိုး�ာ�က�်�း�  လးင််ဆိုက်ဆံိုမြ�င််�ကး� လး�က်လံရှှိာသော�းရာနအ်�းက် ကြိုးကး��စ်ာ�မျိုးည််ဆိုး�ပ်ါက �င််မျိုး
��နလု် ပ််ပ်ါသောစ်နှ်ုင််။် “��စ််စ်ရာာသောကာင််��ည်််ကသောလ�င်ယ်မျိုး�ာ�” �ည်် �င််မျိုး�း�ည်််အရာာသော�ာ်သော�ာ်မျိုး�ာ�မျိုး�ာ�ကး� လ�ပ််လးမ််ျိုးမျိုးည််ဟာ� �င်် 
လးနလ်းနက်�က� သော�း���်ပ်ါ�ည်် — �း� မျိုးဟာ��် အ�က်�န�်သောက�ာင််�ကး� �င််မျိုးမှျိုး�်မျိုးးဘူဲ�လာ�။  

ဂါျန�ီာ၏အုကြံကိုးပြုပ်ု�ျက်ိုများျာ�
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သောက��ဇူ�မြပ်�၍ ကွန်ု်�ပ််�း�  နာ�လည််န်ုး�င််သော�ာအသောနအ�ာ��းင်် ASD/Asperger ၏ ကနဦး�သောရာာဂါါနှ်ုင််ပ််�်�က်၍ အ��က်အလက်မျိုး�ာ�
ကး� ကွန်ု်�ပ််�း� အာ�သောပ်�ပ်ါ။ ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် မြ�စ််ပ်�က်သောန�ည်််အရာာမျိုး�ာ�ကး� �းရာနလ်း�အပ်် — ပြီးပီ်� �င်် ကွန်ု်�ပ််�း� ကး�သောမြပ်ာ�ည််မြ�စ််သောစ် 
�း� မျိုးဟာ��် မျိုးသောမြပ်ာ�ည််မြ�စ််သောစ် ကွန်ု်�ပ််�း� အ�းက် �စ််စံ်��စ််�� "မှျိုးာ�ယး င််�သောန�ည််" ကး� ကွန်ု်�ပ််�း�  အသောမြ�ရှှိာန်ုး�င််မျိုးည််မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� နာမျိုးည််�ပ််မြ�င််��ံရာမျိုးည််ကး� �င််သောကြံကာက်သော�ာသောကြံကာင်် ်ကွန်ု်�ပ််�း� အ�းက်သောရာာဂါါလကခ ဏာရှှိာသော�း မြ�င််��စ််��ကး� မြပ်�လ�ပ််
သောပ်�ရာန ်�င်် မျိုးသောရှှိာင််ပ်ါနှ်ုင်် ်�း� မျိုးဟာ��် အကူ အညီ်�စ််��သောပ်�ရာန ်�င််မျိုးသောရှှိာင််ပ်ါနှ်ုင််။် ယင််�သောရာာဂါါလကခ ဏာရှှိာသော�း မုျိုး နှ်ုင်် ်�င််သ်ောလ�ာ်သော�ာ
ပ်ံ်ပ်း��ကူညီ်မုျိုး မျိုးရှှိးဘဲ� ကွန်ု်�ပ််�း� ၏ဆိုရာာမျိုး�ာ�၊ မျိုးး�ာ�စ်�နှ်ုင်် ်အ�့�ဝင််မြ�စ််သော�ာသောက�ာင််��ာ�မျိုး�ာ��ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� နာမျိုးည််�ပ််မုျိုး သောပ်ါင််�
မျိုး�ာ�စ်းာကး� သောပ်�လးမ််ျိုးမျိုးည််မြ�စ်် — ပြီးပီ်� ၎င််��း� ကး� ကွန်ု်�ပ််�း�  မျိုးကြံကာ�ဏကြံကာ�ရာလှင်် ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် ၎င််��း� ကး� ယံ� ကြံကည််သောကာင််�ယံ�ကြံကည််
ရံုံ�  မြ�စ််�းာ�န်ုး�င််ပ်ါ�ည််။

ကွန်ု်�ပ််�း�  မျိုးလ�ပ််န်ုး�င််�ည််် အရာာမျိုး�ာ�ကး� ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� အ�င််�အက�ပ်် မျိုးလ�ပ််�း�င််�ပ်ါနှ်ုင််။် အ�င််�အကြံကပ််�း�င််�သောစ်သော�ာလူ မုျိုး ဆိုက်ဆံိုသောရာ�
ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာအသောမြ�အသောန�စ််��မှျိုးာ ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� ပ်စ်း�း�်�မျိုး�ဒါဒရာာအလယ်�းင်် စ်းန ်ပ််စ််မြ�င််��ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� သောရာကူ���်
လာသောအာင်် �င််ကြံကာ�သောပ်�လးမ််ျိုးမျိုးည််ဆိုး��ည််�က် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� လူ မုျိုး ဆိုက်ဆံိုသောရာပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာစ်း မ်ျိုး�ရာည််ကး� သောနာက်�ပ်် �င််ကြံကာ�သောပ်�
လးမ််ျိုးမျိုးည်် မျိုးဟာ��်သောပ်။

အမြ�ာ�ကသောလ�မျိုး�ာ�လ�ပ််�ည်််အရာာအ�းက် ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� အမြပ်စ််အသောပ်�ပ်ါနှ်ုင််။် နူ်ု�ည်ံ်�းမ်ျိုးသောမ့ျိုး သော�ာ “သောအာ်�စ််ဇင််သောရာာဂါါဆိုး�င််ရာာ” 
အမြပ်�အမူျိုး မျိုး�ာ� ရှှိး�ည််် အ�းက် အမြ�ာ�ကသောလ�မျိုး�ာ�က ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� က�စီ်ယ်၍ ည်ဉ်ှ်�ပ်န�်နှ်ုးပ််စ်က်�ည််် အ��က်�ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် 
သောမြပ်ာင််�လ�ရာန ်လး�အပ််�ည််ဟာ� မျိုးဆိုး�လး�ပ်ါ၊ ၎င််��း� �ည်် ယင််��း� ဖြမြပ်�မူျိုး ဆိုက်ဆံို��်�ည််ကး� ဆိုး�လး�ပ်ါ�ည််။ အာ�လပ််�� းန�်စ််��လံ���း င်် 
��နသ်ောပ်ါက်ရာန ်�း� မျိုးဟာ��် လးာ��န�သောမြပ်�ရာန ်လး�အပ််မြ�င််��ည်် အက�င််စ််ာရား�တ ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာအရာ  မှျိုးာ�ယး င််�မုျိုး မျိုးရှှိးပ်ါ။ ၎င််��ည်် အာရံုံ� သောကြံကာ
ဆိုး�င််ရာာ မျိုး�နစ််း မ်ျိုး�မုျိုး ရှှိး�ည်််�စ််စံ်��စ််ဦး�ကး�မူျိုး ည်ဉ်ှ်�ပ်န�်နှ်ုးပ််စ်က်မြ�င််�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

“ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� �င််�န�်စ်ာ�စ််�� �င််သောပ်�” ရာနအ်�းက် အရှှိက်�ကး�မြ�စ််သောစ်မြ�င််� �း� မျိုးဟာ��် အမျိုး�ာ��ူ ငှ်ာသောရှှိ��းင်် က�းကသောအာက်
မြ�စ််သောစ်မြ�င််�မျိုး� း��ကး� က�င််�ံ်��ရာန ်မျိုးကြိုးကး��စ်ာ�ပ်ါနှ်ုင််။် ကွန်ု်�ပ််�း� �ည်် ယင််��င််�န�်စ်ာကး� အမြ�ာ��ူ မျိုး�ာ��ံမှျိုး အလးနအ်မျိုးင််� �ံစ်ာ��ာ�ရာပြီးပီ်� 
�င််ယူ ��်ရာ�ည််် �စ််���ည််�သော�ာ �င််�န�်စ်ာမှျိုးာ �င််ကး�လည််� ကွန်ု်�ပ််�း�  မျိုးယံ�ကြံကည််န်ုး�င််သော�ာသ်ောပ်။

�း��း� �င််�န�်စ်ာသောပ်�ရာန ်လး�အပ််�ည်််အ�ါ ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� အမြပ်စ််သောပ်�ပ်ါ (�း� မျိုး ဟာ��် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� “အက� း��ဆိုက်မျိုး�ာ�” ကး�ရှှိင််�မြပ်သောပ်�
ပ်ါ၊ ဘဲ�ရာာ���င််က ကွန်ု်�ပ််�း� ကး�ကူညီ်သောပ်�ပ်ါ) – �း� သော�ာ် အသောကြံကာင််��ရာာ�နှ်ုင်် ်အက� း���ရာာ�အကြံကာ� ဆိုက်စ်ပ််မုျိုး ကး� အလးန ်အ်လးန ်
ရှှိင််�ရှှိင််�လင််�လင််��းန်ုး�င််သောအာင်် ရှှိင််�လ�ပ််သောပ်�ပ်ါ။ ကွန်ု်�ပ််�း� ၏အမြပ်�အမူျိုး �ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� အ�းက် မျိုးလး�လာ�အပ််သော�ာရာလဒ်ါကး� မျိုးည််�း�
မြ�စ််သောစ်န်ုး�င််�ည််ကး� နာ�လည််ရာန ်ရုံ� ပ််ပံ်�မြပ်�င််သော�ာက်ကူ ပ်စ်စ ည််�မျိုး�ာ� လး�အပ််ပ်ါ�ည််။

ကွန်ု်�ပ််�း� ၏အမြပ်�အမူျိုး �ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� အ�းက် အန်ုတ ရာာယ်ရှှိးန်ုး�င််သော�ာအ�ါ�းင်် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� အလးနအ်မျိုးင််� သောပ်ါသ်ောပ်ါဆ်ိုဆို မျိုး�ာ�
ပ်ါနှ်ုင််။် ဥပ်မျိုးာအာ�မြ�င်် ်ဆိုယ်သောက�ာ်�က်အရား ယ်�းင်် အသောစ်ာပ်း�င််��း��သောကြံကာင််�း��ဝှက်အမြပ်�အမူျိုး �ည်် ကြိုးကီ�သောလ�သော�ာအက� း��ဆိုက်မျိုး�ာ� 
မြ�စ််သောပ််သောစ်�င််�်ည်် - အဘဲယ််သောကြံကာင််ဆ်ိုး�သော�ာ် ကွန်ု်�ပ််�း�  င်ယ်ရား ယ်စ်ဉ််က ယင််�အမြပ်�အမူျိုး ကး� အသောလ�အနက်မျိုး�ာ�ဘဲ� ကွန်ု်�ပ််�း�
အ�က်ကြိုးကီ�လာသော�ာအ�ါ�းင်် ၎င််�အမြပ်�အမူျိုး �ည်် �ရာာ�ဥပ်သောဒါစ်း��မျိုးး��သောရာ�ဆိုး�င််ရာာ မြပ်ဿနာမျိုး�ာ�ကး� မြ�စ််သောပ််လာန်ုး�င််ပ်ါ �ည််။



15ohsu.edu/doernbecher

Asperger သောရာာဂါါကး�ကး�င််�းယ်သောမြ�ရှှိင််�န်ုး�င််သောစ်ရာနအ်�းက် သောလ်က�င််မ်ျိုး�ာ�သော�ာ သောလ်က�င််သ်ောရာ�စ်�န�်အကြံကံသောပ်�မျိုး�ာ�၊ "၎င််��း� နည််��ူ 
�က်�ူ ရား ယ်�ူ မျိုး�ာ�" �း� မျိုးဟာ��် လူ င်ယ်�င််�အ�ပ််ဆိုရာာမျိုး�ာ�ကး�မျိုးယံ�ကြံကည််ပ်ါနှ်ုင််။် ကွန်ု်�ပ််�း� ၏မြပ်ဿနာမျိုး�ာ�အ�းက် ၎င််��း� ၏အသောမြ�
မျိုး�ာ��ည်် မျိုးကြံကာ�ဏဆိုး��လး� “ပ်း�ကြိုးကး��စ်ာ�ပ်ါ” “�င်် အမှျိုးန�်ကယ် လ�ပ််��င််ပ်ါက �င်် လ�ပ််န်ုး�င််ပ်ါ�ည််” နှ်ုင်် ်“၎င််�ကး� စ်း�်ည်စ််မျိုးသောနပ်ါ
နှ်ုင််”် က�်�း� သော�ာ အလးန�်�က်လး���က်စီ်�န်ုး�င််သော�ာ စ်ကာ�စ်�မျိုး�ာ� ပ်ါရှှိးပ်ါ�ည််။

�စ််����ကး� စံ်နမူျိုး နာမျိုး�ာ�ဘဲ�နှ်ုင်် ်အမြ�ာ��စ််��ကး� မျိုး�င််သောပ်�ပ်ါနှ်ုင််။် �င််စ်း�်ဆိုး���ည်််အ�ါ �င််သောအာ်ဟာစ််ပြီးပီ်� ရုံး� က်နှ်ုက်မျိုးည််ဆိုး�ပ်ါက 
ကွန်ု်�ပ််�း� လည််� �င််က်�်�း� ပ်င်် လ�ပ််မျိုးည််မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ အကယ်၍ �င််�ည်် ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� သောဒါါ��းက်သောန�ည််ဆိုး�ပ်ါက ကွန်ု်�ပ််�း� ၏ 
"သောအာ်�စ််ဇင််သောရာာဂါါပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာသောဒါါ��းက်မုျိုး မျိုး�ာ�" ကး� �င်် မျိုး��နလု် ပ််ပ်ါနှ်ုင််။်  သောနာက်ပြီးပီ်�လှင်် �င််သောဆို�လးပ််သော�ာက်သောနစ်ဉ််�းင်် �င်််
သောမြ�သော�ာက်မျိုး�ာ�ကး� ပ်��်၍ �င််၏ လက်�ည််�ကး� ဆိုး�်ကာဆိုး�်ကာ ကစ်ာ�သောနပြီးပီ်� ယသောန�်င််၏ ��းယအကြိုးကးမ်ျိုးသောမြမျိုးာက် လက်သော��
နှ်ုစ််ဆိုပ်ါသော�ာသောကာ်�ီကး� ဌဲ့��သောနစ်ဉ််�းင်် ကွန်ု်�ပ််�း� ၏ အသောကြံကာ�င််�မုျိုး မျိုး�ာ�အသောကြံကာင််�နှ်ုင်် ်ပ်�်�က်၍ ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� မြပ်စ််�င််ဆံို��မျိုးမြ�င််�
မျိုးမြပ်�ပ်ါနှ်ုင််။် 

“�� း�ယး င််���က်ရှှိးသော�ာ” ကသောလ��စ််ဦး�ရှှိး�ည်််အ�းက် ၎င််��ည်် �င််အ်�တ ကး� �း�း�က်သောစ်သော�ာသောကြံကာင်် ်�စ််စံ်��စ််���းင်် 
အကြိုးကီ�အက�ယ်သောအာင််မြမျိုးင််မုျိုး ရာသောစ်ရာနအ်�းက် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ� မျိုးသော�ာင််�ဆိုး�ပ်ါနှ်ုင််။် ကွန်ု်�ပ််�း� အာ�လံ�� Temple Grandin မျိုးမြ�စ််န်ုး�င််
ကြံကသောပ်။ �င််၏�ူ င်ယ်��င််�မျိုး�ာ�ကး� ကွန်ု်�ပ််�း� အသောကြံကာင််� မျိုးကြွားကာ�န်ုး�င််လှင််ပ်င််သော�ာင််မှျိုး ရုံး� ��ာ��ည်််အလ�ပ််အာ�လံ���ည်် မျိုးးနမ်ြမျိုး�်�ည််
ဆိုး��ည််ကး���းရာသောပ်�ပ်ါ။

အကယ်၍ �င််�ည်် �း��း�  မြပ်�လ�ပ််သောပ်�န်ုး�င််ရာနအ်�းက် အနာ�ယူ မြ�င််�ဆိုး�င်် ရာာ မြပ်�စ်�သောစ်ာင််သ်ောရှှိာက်မုျိုး သောပ်�န်ုး�င််ရာန ် စီ်စ်ဉ််ရာနလ်း�အပ််�ည််ဆိုး�
လှင််သော�ာင််မှျိုး ကွန်ု်�ပ််�း� ၏ သောမျိုးာင််နှ်ုမျိုးမျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်အ�� းနမ်ြ��န�်သောပ်�ပ်ါ။ �စ််ပ်�်လှင်် �စ််ကြိုးကးမ်ျိုး �း� မျိုးဟာ��် �း� �က်မျိုးက စ်ာ�ရာ�ည််် အမြမျိုးန်
စ်ာ�အစ်ာ�အစ်ာအသောရာာအသောနှ်ုာ�းင်် သောနလ်ယ်စ်ာ�ာ စ်ာ�ရာနရှ်ှိးသော�ာ်လည််� ကွန်ု်�ပ််�း� မျိုးပ်ါဘဲ� ၎င််��း� အ�းက် အ�ူ�စ်ာ�စ်ရာာ�စ််����ကး� 
စီ်စ်ဉ််သောပ်�ပ်ါ။

လး�အပ််�လး� �င််က်း�ယ်�င််အ�းက် အကူ အညီ်သော�ာင််�ပ်ါ။ ��်န်ုး�င််�မျိုးှ စ်း�်�က်�ာရာာရာသောရာ�ဆိုး�င််ရာာ မြပ်�စ်�သောစ်ာင််သ်ောရှှိာက်မြ�င််�၏ 
အ က� း��သောက�� ဇူ�ကး� အ�ံ����ပ်ါ။ �င်် စ်း�်ဓိာ�်က�သောန�� းန�်း င်် �းမြမျိုးင််မုျိုး ပ်း�င််� - အမြပ်�အမူျိုး ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ အကြံကံဉာာဏ်သောပ်�မြ�င််� နှ်ုင််/်
�း� မျိုးဟာ��် သောဆို�ဝါ�ကး� ရာယူ ပ်ါ။ ၎င််�အရာာအာ�လံ��ကး� �စ််သောယာက်�ည််�လ�ပ််သောဆိုာင််ရာန ်မျိုးကြိုးကး��စ်ာ�ပ်ါနှ်ုင််။် မှျိုး�်�ာ�ရာန ်- ကွန်ု်�ပ််�း� တွ�း င်် 
�ပ််ရာပ််�န ်ရှ်ှိင််��ည််် အးမ်ျိုး�စ််လံ��ရှှိး�း� �က် �င််�ည်် သော��တ �ဏ အးပ််စ်က်မြ�င််�ကး� ရာရှှိးန်ုး�င််ရာန ်နှ်ုင်် ် အာဟာာရာမြ�စ််သောစ်သော�ာ အစ်ာ�အစ်ာ 
�စ််��ကး� ရာရှှိးန်ုး�င််ရာန ်ပ်း�၍ အသောရာ�ကြိုးကီ�ပ်ါ�ည််။

အသောရာ�ကြိုးကီ�ဆံို��သော�ာအ��က် - သောက��ဇူ�မြပ်�၍ သောက��ဇူ�မြပ်�၍ သောက��ဇူ�မြပ်�၍ ကွန်ု်�ပ််�း� ကး� ��စ််�င််န်ုး�င််ရာနနှ််ုင်် ်လက်�င််�ံ်န်ုး�င််ရာနအ်�းက် 
ကွန်ု်�ပ််�း� "သောပ်�ာက်ကင််��းာ��ည််" အ�း �း� မျိုး ဟာ��် "မြပ်နလ်ည််သောကာင််�မျိုးးနလ်ာ�ည််" အ�း မျိုးသောစ်ာင််ဆ်ိုး�င််�ပ်ါနှ်ုင််။် ၎င််�နည််�လမ်ျိုး�ကး� 
အ�ံ��မြပ်�ပ်ါက ကွန်ု်�ပ််�း� ၏ ဘဲဝအ�� းန�်စ််��လံ��ကး� �င််ဆံို��ရှုံးရံုုံ��းာ�န်ုး�င််ပ်ါ�ည််။ 

* Asperger ၏ သောရာာဂါါလကခ ဏာစ်� ကး� 2013 ��နှ်ုစ််မှျိုး စ်�င််၍ ယ�� အသော�း�အမြမျိုးင််ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ သောအာ်�စ််ဇင််သောရာာဂါါ အမြ�စ်် ရုံး� �ရှှိင််�
စ်းာ သော�်ဆိုး�သောကြံကာင််� သောက��ဇူ�မြပ်�၍ ��းမြပ်�ပ်ါ။ �း� သော�ာ် Asperger၏ သောရာာဂါါလကခ ဏာစ်�ဆိုး�င််ရာာ သောရာာဂါါလကခ ဏာရှှိး�ာ��ည််် 
လူ သော�ာ်သော�ာ်မျိုး�ာ�မျိုး�ာ��ည်် အဆိုး�ပ်ါ ကနဦး�သောရာာဂါါလကခ ဏာရှှိာ သော�းသောရာ�ဆိုး�င််ရာာဘဲာ�ာစ်ကာ�ကး� ဆိုက်လက်�းန�်�းမ်ျိုး��ာ�ရာန ်
အဆိုင််သောမြပ်ဆံို��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ 
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"အသောတို့း�အမြမျိုးင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာနားယုပ်ယု" ဟုသူောသာအသံ��အနှ်ု�နား�ုသညု် လတူို့စု်
ဦး���င်�ုစီ်အတို့းကုျွ သောရာာဂါါလကျွခဏာာမျိုး�ာ� အလးနားကုျွး�မြပ်ာ�မြ�ာ�နားာ�မျိုးရ့ှုှာန်ု့�င်သုညု်
ဟု�ဆ့ို�လ့�မြ�င်�ု မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါဆ့ို�င်ရုာာ သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�း
မြ�င်�ုက့ျွ� သတုို့မှျိုးတုို့ရာာတို့းင်ရှုှာင်�ုလင်�ုသောသာပံ်�စံ်မျိုး�ာ�ရ့ှှာသောနားသောသာုလညု်� မျိုးတို့ညီူ်
သောသာ သောရာာဂါါလကျွခဏာာမျိုး�ာ�သညု် မျိုးတို့ညီူ်သညု််လသူာ�မျိုး�ာ�အသောပ်် အကျွ��့�
သကုျွသောရာာကုျွမျိုးအုမျိုး��့�မျိုး��့�ရ့ှှာပ်ါသညု်။ 

သောရာာဂါါမြပ်င်�ုထားနားမုျိုးမုြမျိုးင််မုျိုးာ�လာမြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ အသောရာအတို့းကုျွမြပ်မျိုး�ဉု်�တို့စု်သော�ကျွာင်�ုက့ျွ� သောတို့း�မြ�င်�ုထားကုျွ 
ASD သောရာာဂါါက့ျွ� "�သူော��" တို့စု်��ကျွ�သ့်�  သင်သုောတို့း��ကျွညု််န်ု့�င်ပု်ါသညု် - စ်ာ�ပ်း�ရ့ှှာ လတ့ူို့�င်�ုသညု် တို့ညီူ်
မျိုးရ့ှုှာသောသာ အသောမြ��ံသင်တုို့နား�ုမျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာ�ကျွသောသာုလညု်� အစ်ာ�အစ်ာ�း�တို့မုျိုး���မြ�င်�ုနှ်ုင်် ုအစ်ာ�အစ်ာ
မျိုး�ာ�သညု် တို့စု်ဦး���င်�ုစီ်အတို့းကုျွမျိုး ူတို့စု်မျိုးထူား�ူမြ�ာ�မျိုးရ့ှုှာမျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ 

ထ့ား� အတို့းကုျွသော�ကျွာင်် ုASD သောရာာဂါါသညု် လတူို့စု်ဦး�စီ်တို့းင် ုအလးနားကုျွး�မြပ်ာ�မြ�ာ�နားာ�မျိုးရ့ှုှာပံ်�သောပ်် န်ု့�င်ပုြိုပီ်� ၎င်�ု
သောရာာဂါါသညု် �ဝတို့စု်သကုျွတို့ာ တို့စု်သောလ်ာကုျွတို့းင်လုညု်� သောမြပ်ာင်�ုလ�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ဥပ်မျိုးာအာ�မြ�င်် ု
ကျွသောလ�တို့စု်ဦး�သညု် လမူျိုးဆုိုကုျွဆံိုသောရာ�ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ စ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�တို့းင် ုအလးနား�ုကုျွ��သောသာအ��န့ား ု
ရ့ှှာသောနားန်ု့�င်ပုြိုပီ်� ၎င်�ုတို့းင် ုအလးနားနုားညု်�ပ်ါ�သညု်် ထားပု်�ါတို့လ�လ�မြပ်�လ�ပု်သညု်် အမြပ်�မျိုးမူျိုးမုျိုး�ာ�ရ့ှှာသောနားန်ု့�င်ု
ပ်ါသညု်။ အမြ�ာ�ကျွသောလ�သညု် ပံ်�မှျိုးနားလု�ပု်ရ့ှု��လ�ပု်စ်ဉုု်မျိုး�ာ�အရာ �ာသာစ်ကျွာ�နှ်ုင်် ုထ့ားသောတ့ို့မှုမျိုး ုရ့ှှာသောကျွာင်�ု
ရ့ှှာန်ု့�င်ပုြိုပီ်� ၎င်�ု�ာသာစ်ကျွာ�နှ်ုင်် ုအလးယုတို့ကျွရူာင်�ုနှ်ု�ီန်ု့�င်သုညု်် အ��န့ားတုို့စု်�� ရ့ှှာသောကျွာင်�ုရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ 
သငူ်ယုတို့နား�ုတို့းင် ုရှှာကုျွတို့ကုျွပံ်�သောပ််သောသာ မ့ျိုးနား�ုကျွသောလ�တို့စု်ဦး�သညု် အလယု တို့နား�ုသောကျွ�ာင်�ုတို့းင် ု
စ်ကျွာ�သောမြပ်ာဆ့ို�မျိုးအုာ� ပ့်�သောကျွာင်�ုလာန်ု့�င်သုောသာုလညု်� စ့်��  ရ့ာမုျိုးစ့်တုို့ သ့� မျိုးဟု�တုို့ စ့်တုို့ဓာာတုို့ကျွ�မြ�င်�ုတ့ို့�
မြ�င််လုညု်� စ်တို့င်ရုှု�နား�ုကျွနားရုာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။

ASD ကြောရာာဂါါလုကိုခဏာာကုုို များည်သု်ုံး�  ရှှာာကြော�ွကြော�ာထု်တ်ွရာများည်န်ည်�်။ 

သောသး�စ်စု်သောဆို�မျိုးမုျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ ဦး�သောနှ်ုာကုျွပံ်�ရ့ာပု်သော�ာုမြ�င်�ုအပ်ါအဝင် ုASD သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�း
မျိုးက့ုျွ� လ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်သုောသာ သောဆို��ကုျွဆ့ို�င်ရုာာ စ်မုျိုး� သပု်စ်စု်သောဆို�မျိုးမူျိုးရ့ှှာပ်ါ။ သ့� သောသာု ASD သောရာာဂါါ
တို့စု်��အတို့းကုျွ အကျွ�မြ�တုို့မျိုးတုို့စု်��၏ တို့စု်စ့်တုို့တို့စု် ပ့်�င်�ုအမြ�စု် ပြိုပီ်�သောမြမျိုးာကုျွသောအာင်လု�ပု်သောဆိုာင်သုင််ု
သောသာ အကျွ�မြ�တုို့မျိုးသုောပ်ါင်�ုမျိုး�ာ�စ်းာ ရ့ှှာပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါစ်မုျိုး�သပု်စ်စု်သောဆို�မျိုးအုမျိုး�ာ�စ်�က့ျွ� "စံ်သတုို့မှျိုးတုို့
ထားာ�သောသာ" သ့� မျိုးဟု�တုို့ "အတို့ညု်မြပ်�ထားာ�သောသာ" စ်စု်သောဆို�မျိုးမုျိုး�ာ�ဟု�သော�်ဆ့ို�ပ်ါသညု်။ ၎င်�ုတ့ို့� သညု် 
အလးနားတ့ုို့ကျွ�သောသာ အမြပ်�အမျိုးပ့ူ်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာပံ်�စံ်အ���့က့ျွ� ရှှာာသော�းသောနားစ်ဉု်တို့းင် ုလပူ်�ဂ့ုါ�လုတို့စု်ဦး���င်�ုစီ်
နှ်ုင်် ုအမြပ်နားအုလှနား ုတံို့� ပြမြပ်နားသုောမြပ်ာဆ့ို�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောကျွာင်�ုမျိုးးနားစု်းာ သောလ်ကျွ�င််ထုားာ�သောသာ ပ်�ဂ့ုါ�လု တို့စု်
ဦး� (ဆိုရာာဝနားတုို့စု်ဦး� သ့� မျိုးဟု�တုို့ စ့်တုို့ပ်ည်ာရှှာင်တုို့စု်ဦး�) က့ျွ� လ့�အပု်ပ်ါသညု်။ အမြ�ာ�အကျွ�မြ�တုို့
��ကုျွမျိုး�ာ�သညု် ASD သောရာာဂါါကျွ�သ့်�  သ့� မျိုးဟု�တုို့ ASD သောရာာ ဂါါ (ADHD သောရာာဂါါကျွ�သ့်� ) နှ်ုင််အုတို့ ူ
ယှဉု်တို့း�မြ�စု်သောပ််သောလ်ရ့ှှာသောသာ အမြ�ာ� စ့်တုို့ကျွစ်ဉ််ကုျွလ�ာ�သောရာာဂါါမျိုး�ာ�က့ျွ� �ယုရှှာာ�ရာနားအုတို့းကုျွ သောဆို�
�ကုျွဆ့ို�င်ရုာာအ�့�က့ျွ� ကျွညီူ်သောပ်�ပ်ါသညု်။ အ�့�သညု် ကျွညီူ်ပ်ံ်ပ့်��မျိုးမုျိုး�ာ�၊ �ကျွာ�ဝင်သုောမြ�ရှှာင်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွ
သောပ်�မျိုးမုျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုပ်နား�ု တ့ို့�င်က့ုျွ�သတုို့မှျိုးတုို့ရာာတို့းင် ုမှျိုးနားကုျွနားသုောသာအစီ်အစ်ဥုမျိုး�ာ�က့ျွ� သောသ��ာသောအာင် ု
သောဆိုာင်ရုားကုျွန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ တို့စု်ဦး���င်�ုစီ်၏ အာ�သာ��ကုျွမျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုအာ� နားညု်���ကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� နားာ�လညု်
သသော�ာသောပ်ါကုျွသောစ်ရာနား ု၎င်�ုအ�့�အာ� ကျွညီူ်သောပ်�ရာနားအုတို့းကုျွ အ���့သောသာ စ်မုျိုး�သပု်စ်စု်သောဆို�မျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� 
အသံ��မြပ်�ပ်ါသညု်။ 

အကျွ�မြ�တုို့�ံရာသတူို့စု်ဦး���င်�ုစီ်နှ်ုင်် ုတ့ို့�ကုျွရ့ှု�ကုျွစ်စု်သောဆို�သညု်် စ်မုျိုး�သပု်စ်စု် သောဆို�မျိုးမုျိုး�ာ�ဆ့ို�င်ရုာာ 
သောပ်ါင်�ုစ်ပု်စ်စု်သောဆို�မျိုးတုို့စု်��အမြပ်င် ုမ့ျိုး�အစီ်ရာင်�ံုစ်ာ သ့� မျိုး ဟု�တုို့ ဆိုရာာ/မြပ်�စ်�သောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွသောပ်� သမူျိုး�ာ�/
အလ�ပု်ရှှာင်မုျိုး�ာ�ထံားမှျိုး အ��ကုျွအ လကုျွထားညု််သးင်�ုမျိုး ုအသောပ််အာ�က့ျွ��အာ�ထားာ�မြပ်�သညု်် အင်တုို့ာဗီ���
မျိုး�ာ�လညု်� မျိုး�ာ�သောသာအာ�မြ�င်် ုရ့ှှာမျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ အ��ကုျွအလကုျွနှ်ုစု်မျိုး��့�စ်လံ�� (တ့ို့�ကုျွရ့ှု�ကုျွနှ်ုင်် ု
သးယုဝ့�ကုျွ) သညု် သောရာာဂါါလကျွခဏာာတို့စု်�� ရှှာာသော�းမြ�င်�ုအတို့းကုျွ အသောရာ�ကြီးကီျွ�ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါအရာာ
သညု် သောဆို��ကုျွဆ့ို�င်ရုာာအ�့�အာ� သောကျွာင်�ုမျိုးးနားသုောသာအမြပ်�အမျိုးဆ့ူို�င်ရုာာ “လ်ပု်တို့စု်မြပ်ကုျွရ့ှု�ကုျွ��ကုျွ” 

အုတွွကြော�အုများပြုင်
ပ်ုုင်��ုုင်ရာာ
နယ််ပ်ယ််ကိုုု
သုံးတွ်များှတွ်�ပြုင်�
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တို့စု်��က့ျွ�ရာရ့ှှာသောစ်သညု််အမြပ်င် ု ရာကုျွ��န့ား�ုမျိုး�ာ�အတို့းင်�ု ၎င်�ုတ့ို့�  မျိုးသောစ်ာင််�ုကျွညု််မျိုးသောလ်လာန်ု့�င်သုောသာ 
မျိုးညု်သညု််အမြပ်�အမျိုးမူျိုး�ာ�၏သမ့ျိုး�င်�ုသော�ကျွာင်�ုတို့စု်��က့ျွ�မျိုးဆ့ို�လညု်� ရာရ့ှှာန်ု့�င်သုောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ ကျွညီူ်သောပ်�
ပ်ါသညု်။

ASD ကြောရာာဂါါကုုို နာ�လုည်သ်ုံးကြော�ာကြောပ်ါက်ိုပြု�င်�

ASD သောရာာဂါါသညု် ဦး�သောနှ်ုာကုျွ�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုး ုအာ�နားညု်�မြ�င်�ုသော�ကျွာင်် ုမြ�စု်သောပ််လာသောသာ �ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ 
မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးတုို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါ၏ လကျွခဏာာမျိုး�ာ�သညု် င်ယုရားယုစ်ဉု် ကျွသောလ��ဝ
တို့းင် ုသောပ်် သောပ်ါကုျွပ်ါသညု် (၎င်�ုတ့ို့� သညု် သောနားာကုျွပ့်�င်�ုအထ့ားတ့ို့�င်သုောအာင် ုသောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းသောတ့ို့
ရ့ှှာမြ�င်�ု မျိုးရ့ှှာန်ု့�င်သုောသာုလညု်�) နှ်ုင်် ုအမြ�ာ�သမူျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုဆိုကုျွဆံိုန်ု့�င်ရုာနားနှု်ုင်် ုဆိုကုျွသးယုသောမြပ်ာဆ့ို�န်ု့�င်ရုာနားု
အတို့းကုျွ လတူို့စု်ဦး�၏ စ်းမုျိုး�ရာညု်ပ့်�င်�ုတို့းင် ုသ့ သာထားင်ရှုှာာ�သောသာ စ့်နားသုော�်မျိုးမုျိုး�ာ� ပ်ါဝင်ပု်ါသညု်။

အသောတို့း�အမြမျိုးင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါ (ASD) ဆ့ို�င်ရုာာ သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းမြ�င်�ု
အတို့းကုျွ သောဆို�ကျွ�သမျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ စံ်သတုို့မှျိုးတုို့��ကုျွမျိုး�ာ�သညု် စ့်တုို့ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ���့ယးင်�ုမျိုးမုျိုး�ာ�၏ 
သောရာာဂါါရှှာာသော�းသောရာ�နှ်ုင်် ုက့ျွနား�ုဂါ ဏာာနား�ု စ်ာရာင်�ုအင်�ုလကုျွစ်း�စ်ာအ�ပု်၊ ပ်ဥစမျိုးအကြီးက့ျွမုျိုးထား�တုို့သောဝမြ�င်�ု 
(DSM-5) အသောပ််တို့းင် ုအသောမြ��ံထားာ�ပ်ါသညု်။ အသောစ်ာပ့်�င်�ုစ်တို့�တို့ထ အကြီးက့ျွမုျိုးထား�တုို့သောဝမျိုးမှုျိုး အဓ့ာကျွ
သောမြပ်ာင်�ုလ�မျိုးတုို့စု်ရာပု်မှျိုးာ ASD သောရာာဂါါက့ျွ� အမျိုး��့�အစ်ာ��း�သောပ်ါင်�ုမျိုး�ာ�စ်းာ (PDD-NOS၊ Asperger's 
Disorder နှ်ုင်် ုAutistic Disorder ကျွ�သ့်� ) မျိုးဟု�တုို့�� ယ��အ�ါတို့းင် ုတို့စု်��တို့ညု်�သောသာ 
အသောတို့း�အမြမျိုးင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာနားယုပ်ယုတို့စု်��အမြ�စု် စ်ဉု်�စ်ာ�မြ�င်�ုမြ�စု်ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါသောမြပ်ာင်�ုလ�
မျိုး၏ုအသော�ကျွာင်�ုရာင်�ုမှျိုးာ လးနား�ု�်သညု််ဆိုယုစ်�နှ်ုစု်မျိုး�ာ�အတို့းင်�ု သ�သောတို့သနားမြပ်���ကုျွမျိုး�ာ�အရာ အမျိုး��့�
အစ်ာ��း�တို့စု်��စီ်ရ့ှှာ ပ်င်မုျိုးသောရာာဂါါလကျွခဏာာမျိုး�ာ�သညု် အမှျိုးနားတုို့ကျွယုဆိုင်တုို့မူျိုးရ့ှုှာ��်�ကျွပြိုပီ်� အ��န့ား�ုကျွာ
လာသညု်နှ်ုင််အုမျိုး် သောရာာဂါါမြပ်င်�ုထားနားမုျိုး ုမြပ်င်�ုအာ� သောမြပ်ာင်�ုလ�သးာ�သော�ကျွာင်�ု မြပ်သ��်ပ်ါသညု်။ 

ASD သောရာာဂါါက့ျွ� အမျိုး�ာ�အာ�မြ�င်် ုအဓ့ာကျွအမြပ်�အမျိုး�ာ�၏ အစ်�တို့စု်��ကျွ သတုို့မှျိုးတုို့ထားာ�
သောသာသော�ကျွာင်် ု၎င်�ုက့ျွ� တို့စု်��တို့ညု်�သောသာ သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းမြ�င်�ုတို့စု်ရာပု်အမြ�စု် အသောကျွာင်�ု
ဆံို��က့ျွ�ယုစ်ာ�မြပ်�ပ်ါသညု်။

အဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါက့ျွ� တို့စု်��တို့ညု်�သောသာ သောရာာဂါါလကျွခဏာာ ရှှာာသော�းမြ�င်�ုတို့စု်ရာပု်အမြ�စု် မျိုးသောမြပ်ာင်�ုလ�မီျိုး 
ASD သောရာာဂါါအမျိုး��့�အစ်ာ�တို့စု်����  ရ့ှှာထားာ�သတ့ူို့�င်�ုသညု် ASD သောရာာဂါါအတို့းကုျွ စံ်သတုို့မှျိုးတုို့��ကုျွ
အသစု်မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုက့ျွ�ကုျွညီ်မျိုးရ့ှုှာသောနားသောသ�သော�ကျွာင်�ု သ့ရ့ှှာထားာ�ရာနား ုအသောရာ�ကြီးကီျွ�ပ်ါသညု်။
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 ASD သောရာာဂါါလကခဏာရှှိး�ာ�သော�ာ ကသောလ��စ််ဦး��းင်် �ရုံ�ပ််မြပ်ရာမျိုးည််် သောရာာဂါါလကခဏာမျိုး�ာ�ကး� သောအာက်ပ်ါအ�း�င််� သော�ာ်မြပ်�ာ�ပ်ါ�ည်် -

လူုမုျားကြောရာ�ပုု်င်��ုုင်ရာာ အုပြုပ်နအ်ုလှုန�်က်ို�းကြောရာ�နှ်ုင် ်�က်ိုသွုံးယ််ကြောပြုပ်ာ�ုုမုျားပုု်င်��ုုင်ရာာ အု�က်ိုအု�ဲများျာ� (�က်ိုတွင်များျာ�တွစ်ာကြောလုာာက်ိုတွွင်) -

• လူမုျိုးသောရာ�- စ်း�်�ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ အမြပ်နအ်လှန ်�လှယ်မြ�င််� (စ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုးမျိုး�ာ� �း�မျိုးဟာ��် စ်း�်�ံစ်ာ�မုျိုးမျိုး�ာ�ကး� မျိုးှသောဝမြ�င််�၊ အရာာဝ�တ �
မျိုး�ာ�ကး� ညွှးနမ်ြပ်မြ�င််�၊ လူမုျိုးသောရာ�ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာအသောမြ�အသောနမျိုး�ာ�ကး� အစ်ပ်� း��လ�ပ််သောဆိုာင််မြ�င််�၊ အမြပ်နမ်ြပ်နအ်လှနလှ်န ်စ်ကာ�စ်မြမျိုးည််သောမြပ်ာဆိုး�
မြ�င််�)

• နှ်ု��်မြ�င််သ်ောမြပ်ာဆိုး�မြ�င််�မျိုးဟာ��်သော�ာ ဆိုက်�းယ်သောမြပ်ာဆိုး�မုျိုးကး� အ�ံ��မြပ်�မြ�င််�နှ်ုင်် ်နာ�လည််�သောဘဲာသောပ်ါက်မြ�င််� (မျိုး�က်လံ����င််�ဆံို�မြ�င််�၊ 
မျိုး�က်နှ်ုာအမူျိုးအရာာမျိုး�ာ�၊ လက်ဟာနသ်ောမြ�ဟာနအ်မူျိုးအရာာမျိုး�ာ�၊ ကး�ယ်ဟာနမ်ြပ်ဘဲာ�ာစ်ကာ�၊ နှ်ု��်မြ�င််သ်ောမြပ်ာဆိုး�မြ�င််�နှ်ုင်် ်နှ်ု��်မြ�င််သ်ောမြပ်ာဆိုး�မြ�င််�
မျိုးဟာ��်သော�ာ အာ����်မုျိုးမျိုး�ာ�ကး� သောပ်ါင််�စ်ပ််မြ�င််�)

• အ�က်အရားယ်အလး�က် ပံ်�မှျိုးနလူ်မုျိုးသောရာ�ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာဆိုက်ဆံိုသောရာ�မျိုး�ာ�ကး� မြပ်� လ�ပ််မြ�င််�နှ်ုင်် ်�းန�်�းမ်ျိုး�မြ�င််� (အမြ�ာ��ူမျိုး�ာ�ကး� 
စ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုးမြပ်�မြ�င််�၊ စ်း�်ကူ�ယဉ််ကစ်ာ�ကးက်ကး� မျိုးှသောဝမြ�င််�၊ အသောမြ�အသောနမျိုး�ာ�ကး� �ဟာဇာ�မြ�စ််သောစ်ရာနအ်�းက် အမြပ်�အမူျိုးကး� 
အလး�က်�င််မ်ြပ်�မူျိုးသောန�း�င််မြ�င််�)

ကိုန ်သ်ုံးတ်ွထာ�ပြီးပီ်� ထပ််�ါတွလဲုလဲုပြုပ်ုလုုပ််သုံးည််အ်ုပြုပ်ုအုမူျားပုု်င်��ုုင်ရာာ ပ်းုစားများျာ�၊ စုာတ်ွဝင်စာာ�မုျားများျာ� သုုံး�များဟုတ်ွ လုုပ််ရှှာာ�ကြော�ာင်ရွာက်ိုမုျားများျာ� 
(၎င်�တုွ�ထဲမှျား နှ်ုစ်ာ�ု သုုံး�များဟုတ်ွ နှ်ုစ်ာ�ုထက်ိုပုု်၍) -

• �ပ််�ါ�လ�လ� သောမြပ်ာဆိုး�မြ�င််�၊ သောရား�လ�ာ�သောနသော�ာလုပ််ရှှိာ�မုျိုးမျိုး�ာ� �း�မျိုးဟာ��် အရာာဝ�ု�မျိုး�ာ�ကး�အ�ံ��မြပ်�မြ�င််� (လက်��ပ််�ီ�မြ�င််�၊ 
�ံသောယာင််လး�က်မြ�င််�၊ လကသော�မ့ျိုးက�သော�ာ အရာာဝ�ု�မျိုး�ာ�ကး� အ�ံ��မြပ်�မြ�င််�)

• လ�ပ််ရုံး� �လ�ပ််စ်ဉ််မျိုး�ာ�၊ �ပ််�ါ�လ�လ�မြပ်�မူျိုးပံ်�မျိုး�ာ�အသောကြံကာင််� �း�မျိုးဟာ��်သောမြပ်ာင််�လ�မုျိုးမြပ်�လ�ပ််ရာနအ်�းက် မြပ်င််��နသ်ော�ာ �ံန်ုး�င််ရာည််အာ�ရှှိး
မြ�င််�နှ်ုင်် ်ပ်�်�က်၍ မြပ်�မြပ်င််သောမြပ်ာင််�လ�၍မျိုးရာမြ�င််� (�ူညီ်မုျိုးရှှိးသော�ာ သောမျိုးာင််�နှ်ုင််မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာလမ်ျိုး�သောကြံကာင််�သောပ််�းင်် အမျိုးးအရာ�း�က်�းန�်
မြ�င််�၊ �ပ််�ါ�လ�လ� သောမျိုး��းန�်���်မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် သော��င်ယ်သော�ာသောမြပ်ာင််�လ�မုျိုးမျိုး�ာ��းင်် အလးနအ်မျိုးင််�စ်း�်ပူ်ပ်င််သော�ာကမြ�စ််မြ�င််�)

• အဆိုမျိုး�န ်မြပ်င််��နသ်ော�ာ �း�မျိုးဟာ��် အာရံုံ� စူ်�စ်း�က်မုျိုးရှှိးသော�ာ ကန ်�်�်�ာ�သော�ာ၊ အစ်း�အလမ်ျိုး�ကြိုးကီ�သော�ာစ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုးမျိုး�ာ� (အရာာဝ�ု�
မျိုး�ာ�အ သောပ််�းယ်�ာမုျိုး၊ အလးနအ်မျိုးင််�နည််�ပ်ါ�သော�ာ စ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုးမျိုး�ာ� �း�မျိုးဟာ��် အာရံုံ� စူ်�စ်း�က်မုျိုးရှှိးသော�ာ စ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုးမျိုး�ာ�)

• အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ အ��က်အလက်�ည်််�းင််�မုျိုးသောပ််�းင်် �ံ� ဖြမြပ်နမု်ျိုးလးနက်�မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် �ံ� ဖြမြပ်နမု်ျိုးနည််�ပ်ါ�မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် 
ပ်�်ဝန�်က�င်် ၏ အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ အာရံုံ� �ံ�းင််မြပ်င််မျိုး�ာ�သောပ််�းင်် �မူျိုး�ူ�မြ�ာ�သော�ာ စ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုး (နာက�င််မုျိုး/ အပူ်/အသောအ�၊ �း
က�သော���ာသော�ာ အ�ံမျိုး�ာ��း�မျိုးဟာ��် အ�းင််အမြပ်င််မျိုး�ာ�၊ အရာာဝ�ု�မျိုး�ာ�ကး� အနံ�ံ်မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��်�းမျိုးးမြ�င််�၊ မီျိုး�သောရာာင််မျိုး�ာ� �း�မျိုးဟာ��် 
လှည်််သောနသော�ာ အရာာဝ�ု�မျိုး�ာ�ကး� စ်း�မျိုးက်မြ�င််�)

အု�ုုပ်ါအု�က်ိုအု�ဲများျာ�သုံးည် ်ငယ််ရွာယ််စာဉ်် ကိုကြောလု��ဝတွွင် ရုှှာကြောနရာပ်ါများည် ်(သုုံး�ကြောသုံးာ ်လူုမုျားကြောရာ�ပုု်င်��ုုင်ရာာလုုုအုပ််�ျက်ိုများျာ�သုံးည် ်လူုတွစ်ာ
ဦး�၏ စွာမ်ျား�ကြော�ာင်ရာည်မ်ျားျာ�ထက်ို များကြောကိုျာလွ်ုနက်ြောသုံး�သုံးကြောရွာ� အုပြုပ်ည််အ်ု များကြောတွရုှ့ှာနုု်ုင်ကြောပ်)။ 

အု�ုုပ်ါအု�က်ိုအု�ဲများျာ�သုံးည် ် ကြောနစ်ာဉ််လုုပ််ငန�်ကြော�ာင်တွာများျာ�ကုုို ကိုန ်သ်ုံးတ်ွထာ�ပြီးပီ်� ထု�ုုက်ိုကြောစာပ်ါသုံးည်။် 
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�န�်သုံးစ်ာကြောသုံးာအုကြောတွွ�အုပြုများင်

�ာသာရာပု်တို့စု်��က့ျွ� ကျွွမုျိုး�ကျွ�င်ပ့ု်�င်နု်ု့�င်သုောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ ASD သောရာာဂါါတို့စု်��ရ့ှှာသမူျိုး�ာ�သညု်  
၎င်�ုတ့ို့� ၏ ပ်င်က့ုျွ�ယုအတို့းင်�ုစ့်တုို့ဆိုန်ုဒသော�ကျွာင်် ုအလးနားသုောတို့ာကုျွ ပ်လာန်ု့�င်�ုကျွပြိုပီ်� အလးနားအုမျိုးင်�ု
စ့်တုို့အာ�ထားကုျွသနားလုာန်ု့�င်�ုကျွပ်ါသညု်။ တို့စု်�ါတို့စု်ရံာတို့းင် ု၎င်�ုတ့ို့� သညု် မြပ်င်�ုမြပ်သောသာ
စ့်တုို့ဝင်စု်ာ�မျိုးမုျိုး�ာ�ရ့ှှာပြိုပီ်� ယင်�ုနားယုပ်ယုမျိုး�ာ�တို့းင် ုကျွွမုျိုး�ကျွ�င်သုမူျိုး�ာ�မြ�စု်လာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ သ့မြမျိုးင်ု
မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာစ်မုျိုး�သပု်စ်စု်သောဆို�မျိုးတုို့းင် ုအလးနားအုာ�သောကျွာင်�ုသမူျိုး�ာ�သညု်ပ်င် ုသောအာကုျွပ်ါကျွ�သ့်�
သောသာ နားယုပ်ယုမျိုး�ာ�စ်းာတို့းင် ုအ�ကုျွသောတ့ို့ရာသညု််အ��န့ားတုို့စု်��န့ား ုရ့ှှာသောနားဆို� မြ�စု်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။

• စ့်တုို့ကျွ�ူသကုျွသကုျွမြ�စု်သောသာ အသောတို့း�အမြမျိုးင်ု

• ရှု�ပု်ပံ်�တို့စု်��လံ��က့ျွ�မြမျိုးင်ရုာမြ�င်�ု

• အသောရာ�မျိုးကြီးကီျွ�သညု််အရာာက့ျွ� စ့်စ်စု်ထား�တုို့မြ�င်�ု 

• အ�့�အစ်ညု်�

• အစီ်အစ်ဉု်သောရာ�ဆိုး�မြ�င်�ု

• မြပ်ဿနားာက့ျွ�သောမြ�ရှှာင်�ုမြ�င်�ု

• ၎င်�ုတ့ို့�  သင်ယုထူားာ�ပြိုပီ်�သောသာ အသော�ကျွာင်�ုအရာာတို့စု်����က့ျွ� သောဆိုး�သောန်ုး�သောမြပ်ာဆ့ို�မြ�င်�ု နှ်ုင်် ုမျိုး
တို့ညီူ်သောသာသောနားရာာတို့စု်��တို့းင် ု၎င်�ုက့ျွ�အသံ����မြ�င်�ု 

ကိုများာာလုး�ု�ုုင်ရာာ�့းဖြိုးပြီး�ုု�မုျားပုု်င်�တွွင်ကြောနှ်ုာင်က်ြောနှ်ု�ကြံကိုန ်က်ြာကြံကိုာမုျား (GDD) 

ကျွသောလ�င်ယုမျိုး�ာ�သညု် ၎င်�ုတ့ို့� �ဝမျိုး�ာ�၏ မျိုးတို့ညီူ်သောသာ နားယုပ်ယုမျိုး�ာ� တို့စု်သောလ်ာကုျွတို့းင် ု
သောနှ်ုာင််သုောနှ်ု��ကျွနား ်ဖုြ�ကျွာသောနားသောသာအ�ါ အဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါလကျွခဏာာက့ျွ� (ဥပ်မျိုးာ ဆိုကုျွသးယုသောမြပ်ာဆ့ို�သောရာ�၊ 
သောကျွာင်�ုမျိုးးနားသုောသာသောရား�လ�ာ�မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ စ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�၊ သ့� မျိုးဟု�တုို့ အသကုျွအရားယုအလ့�ကုျွ ပံ်�
မှျိုးနားမီှုျိုး�့�မျိုးကုျွင်�ုကျွင်�ုမြ�င်် ုရာပု်တို့ညု်န်ု့�င်မုြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ စ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�ကျွ�သ့်� သောသာ) မြ�စု်သောပ််သောစ်ပ်ါသညု်။ 
ကျွမျိုးာာလံ��ဆ့ို�င်ရုာာက့ျွ� ရ့ှု��ရ့ှု��ရှှာင်�ုရှှာင်�ုမြ�င်် ုဆ့ို�လ့�ရာင်�ုမှျိုးာ ကျွသောလ�၏စ်းမုျိုး�ရာညု်နားယုပ်ယုအမျိုး�ာ�စ်�တို့းင် ု
သောနှ်ုာင််သုောနှ်ု�မျိုးက့ုျွ� သောတ့ို့ဖြိုးမြမျိုးင်နု်ု့�င်သုညု်က့ျွ� ဆ့ို�လ့�မြ�င်�ုမြ�စု်ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�း
မျိုးသုညု် အသကုျွသောမြ�ာကုျွနှ်ုစု်နှ်ုင်် ု၎င်�ုနှ်ုစု်သောအာကုျွ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွမြ�စု်ပ်ါသညု်။

ဥာာဏ်ာရာည်ပုု််င်��ုုင်ရာာများသုံးနစွ်ာမ်ျား�မုျား (ID)

အကျွယု၍ လတူို့စု်ဦး�တို့းင် ုအ့�င်ကုျွ��နားမု့်ျိုးသောနားပ်ါကျွ (စ့်တုို့ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ စ်းမုျိုး�ရာညု်က့ျွ� တ့ို့�င်�ုတို့ာမျိုးတုို့စု်
��) နှ်ုင်် ု၎င်�ုတ့ို့� ၏ "�ဝပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�" သညု် အသကုျွသောမြ�ာကုျွနှ်ုစု်မြပ်ညု််ပြိုပီ်�သောနားာကုျွတို့းင် ု
သ့သ့သာသာ သောနှ်ုာင််သုောနှ်ု�သောနားပ်ါကျွ ၎င်�ုက့ျွ� ဥာဏုာရာညု်ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာမျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုး ုဟု�သော�်ပ်ါသညု်။ 
ID အာ� အသကုျွ 18 နှ်ုစု်မျိုးတ့ို့�င်မီုျိုးတို့းင် ုသောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းရာမျိုးညု်မြ�စု်ပြိုပီ်� ၎င်�ု ID တို့းင် ု၎င်�ု
တ့ို့� ၏သောနားစ််ဉု်�ဝလပုု်ရှှာာ�မျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� (ဥပ်မျိုးာ- မ့ျိုးမ့ျိုးက့ျွ�ယုက့ျွ�သောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွမြ�င်�ုနှ်ုင်် ုဆိုကုျွသးယု
သောမြပ်ာဆ့ို�မြ�င်�ုကျွ�သ့်� သောသာ) ဆိုကုျွလကုျွလ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ ၎င်�ုတ့ို့� ၏ စ်းမုျိုး�သောဆိုာင်ရုာညု်
တို့းင် ုသ့သာထားင်ရှုှာာ�သောသာကျွနား ်သုတုို့��ကုျွမျိုး�ာ�ရ့ှှာသောသာသမူျိုး�ာ� ပ်ါဝင်သုညု််အမြပ်င် ုမြပ်ဿနားာမျိုး�ာ�
က့ျွ�ဆိုင်မုြ�င်ရုာနား၊ု အစီ်အစ်ဉု်သောရာ�ဆိုး�ရာနားနှု်ုင်် ုသောမြ�ရှှာင်�ုရာနားအုတို့းကုျွ ၎င်�ုတ့ို့� ၏ သောယ�ယူ�စ့်တုို့ပ့်�င်�ု
ဆ့ို�င်ရုာာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�လညု်� ပ်ါဝင်ပု်ါသညု်။   

 ASD ကြောရာာဂါါ၏ 
အုပြု�ာ�
ဝုကြောသုံးသုံးလုကိုခဏာာ
များျာ�
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စာု�ုရာမုျားက်ိုပြုကြောာင်က်ိုပြုမုှျားနငှ် ်စာတုွဓ်ာတွက်ိုျ�ပြုင�်

ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသအူ���့သညု်လညု်� စ့်��ရ့ာမုျိုးသော�ကျွာင််�ုကျွမျိုး ုနှ်ုင််/ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ စ့်တုို့ဓာာတုို့ကျွ�မြ�င်�ုတ့ို့� က့ျွ� �ံစ်ာ��ကျွရာ
ပ်ါသညု်။ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် အသကုျွကြီးကီျွ�လာသညု်နှ်ုင််အုမျိုး် နှ်ုင်် ုလမူျိုးသုောရာ�ပ့်�င်�ုတို့းင် ုပ့်�ပ့်�ပြိုပီ်� သ့ရ့ှှာလာသညု်နှ်ုင််ု
အမျိုး် အဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါသညု် ပ့်�၍အမြ�စု်မျိုး�ာ�လာပ်ါသညု်။ အသကုျွကြီးကီျွ�လာသညု်နှ်ုင််အုမျိုး် လမူျိုးသုောရာ�ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ 
သောမျိုး်ာုလင််�ု�ကုျွမျိုး�ာ�လညု်� တ့ို့��လာသောသာသော�ကျွာင်် ုသကုျွတို့ရူားယုတို့မူျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုလ့�ကုျွသောလ�ာညီ်သောထားးရ့ှှာရာနားအုတို့းကုျွ 
ပ့်�၍ပ်င်�ုကုျွ��လာပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါသော�ကျွာင်် ုစ့်တုို့�့စီ်�မျိုးသုညု် အ��န့ား�ုကျွာလာသညု်နှ်ုင််အုမျိုး် စ်�ပံ်�
မျိုး�ာ�မြပ်ာ�လာန်ု့�င်ပုြိုပီ်�  ၎င်�ုသညု် လတူို့စု်ဦး�အာ� အပြိုမျိုး�တို့သောစ်စ့်��ရ့ာမုျိုးပ်ပူ်နားမုျိုးက့ုျွ� �ံစ်ာ�ရာမြ�င်�ုအတို့းကုျွ သ့� မျိုးဟု�တုို့ 
သောမျိုး်ာုလင််�ု�ကုျွကျွင်�ုမျိုး�မ်ျိုးက့ုျွ� �ံစ်ာ�ရာမြ�င်�ုအတို့းကုျွ ���ံနားင့်စု်းမုျိုး�အာ�နားညု်�လာသောအာင် ုမြပ်�လ�ပု်သောပ်�ပ်ါသညု်။ 
အ��န့ား�ုကျွာလာသညု်နှ်ုင််အုမျိုး် စ့်တုို့�ံစ်ာ���ကုျွနှ်ုင်် ုသံသယမြ�စု်�းယုသောကျွာင်�ု သောသာ အမြပ်�အမျိုးမူျိုး�ာ�သညု် 
သောမြပ်ာင်�ုလ�လာပ်ါကျွ ၎င်�ုတ့ို့� အာ�သောရာာဂါါကျွ�ထံား��ပ်ည်ာရှှာင်မုျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုအဓ့ာကျွဆိုရာာဝနားမုျိုး�ာ�နှ်ုင်် ု 
သောဆိုး�သောန်ုး�သင််ပု်ါသညု်။

များျု�ုရာု�ုဗဇီပ်ုင်ု��ုငုရ်ာာစာတုွက်ိုစာဉ််ကိုလုျာ�ရာကြောာဂါါများျာ�

ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသောသာ အ���့သောသာလမူျိုး�ာ�တို့းင် ု ၎င်�ုသောရာာဂါါသညု် Fragile X Syndrome ကျွ�သ့်� သောသာ မျိုး��့�ရ့ှု��
ဗီီဇပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာစ့်တုို့ကျွစ်ဉ််ကုျွလ�ာ�သောရာာဂါါမျိုး�ာ�၏ အစ့်တုို့အပ့်�င်�ုတို့စု်��အမြ�စု် ရ့ှှာသောနားပ်ါသညု်။ အမြ�ာ�သမူျိုး�ာ�
တို့းင် ုDown Syndrome ကျွ�သ့်� သောသာ အမြ�ာ�သောရာာဂါါလကျွခဏာာတို့စု်��နှ်ုင််အုတို့ ူASD သောရာာဂါါဆ့ို�င်ရုာာ 
သောရာာဂါါလကျွခဏာာနှ်ုစု်မျိုး��့�ရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ မျိုး��့�ရ့ှု��ဗီီဇပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာစ့်တုို့ကျွစ်ဉ််ကုျွလ�ာ�သောရာာဂါါအတို့းကုျွ စ်မုျိုး�သပု်
စ်စု်သောဆို�မြ�င်�ုက့ျွ� ASD သောရာာဂါါလကျွခဏာာရ့ှှာသောသာသမူျိုး�ာ�အတို့းကုျွ အသောကျွာင်�ုဆံို�� လကုျွသောတ့ို့အသောလ်အကျွ�င််ု
ဟု� ယဆူိုပ်ါသညု်။ ၎င်�ုသညု် ASD သောရာာဂါါလကျွခဏာာသောတ့ို့ရ့ှှာ��ကုျွက့ျွ� သောမြပ်ာင်�ုလ�နံ်ု့�င်မုျိုးညု်မျိုးဟု�တုို့သောသာုလညု်� 
၎င်�ုသညု် လတူို့စု်ဦး�တို့းင် ုအ�ယုသော�ကျွာင်် ုအဆ့ို�ပ်ါအ�ကုျွအ��မျိုး�ာ�ရ့ှှာသောနားသညု်က့ျွ� ရှှာင်�ုမြပ်သောပ်�န်ု့�င်ပု်ါသညု် 
သ့� မျိုးဟု�တုို့ အမြ�ာ�သောဆို�ကျွ�သမျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာအသောမြ�အသောနားမျိုး�ာ�က့ျွ� သောစ်ာင််�ုကျွညု််စ်စု်သောဆို�သင််သုညု်ဟု� သောထားာကုျွ
မြပ်သောပ်�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ သောရာာဂါါလကျွခဏာာစ်�တို့စု်��သညု် ၎င်�ုတ့ို့� ၏ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�ထံား ကျွ�ူစ်ကုျွသးာ�မြ�င်�ုအတို့းကုျွ 
မ့ျိုးသာ�စ်�တို့းင်�ုအမြ�ာ�သမူျိုး�ာ�သညု် အန်ုရူာာယုရ့ှှာန်ု့�င်သုော��ရ့ှှာပ်ါကျွ ၎င်�ုသညု် မ့ျိုးသာ�စ်�ဆ့ို�င်ရုာာ အစီ်အစ်ဉု်သောရာ�ဆိုး�
မြ�င်�ုနှ်ုင်် ုနားာ�လညု်သသော�ာသောပ်ါကုျွမျိုးပ့ု်�င်�ုတို့းင်လုညု်� ကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။

အုစာာအုမုျားနှ်င် ်အုလူုများ�်ကိုပြုကြောာင�်�ုငုရ်ာာ ရာကြောာဂါါများျာ�

ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသအူ���့သညု် အစ်ာအ့မုျိုးနှ်ုင်် ုအလူမုျိုး�သော�ကျွာင်�ု (GI) သ့� မျိုးဟု�တုို့ အစ်ာအ့မုျိုးမြပ်ဿနားာမျိုး�ာ�
က့ျွ� အစီ်ရာင်�ံုတို့င်မုြပ်�ကျွပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသောသာကျွသောလ�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုလကူြီးကီျွ�မျိုး�ာ�သညု် တို့စု်�ါတို့စု်ရံာတို့းင် ု
အလးနားဇီုဇာသော�ကျွာင်�ုကျွသမူျိုး�ာ�မြ�စု်ပြိုပီ်� အ���့သောသာအစ်ာ�အစ်ာမျိုး�ာ�က့ျွ� ၎င်�ုတ့ို့� ၏ ပ်ါ�စ်ပု်ထား�သ့�  မျိုး��့��ရာာတို့းင် ု
သ့� မျိုးဟု�တုို့ ထ့ား�သ့� မျိုး��့��ရာာတို့းင် ု�ံန်ု့�င်ရုာညု်ရ့ှှာသညု််�ကျွာ�ကျွပ်င် ုအ�ကုျွအ��ရ့ှှာန်ု့�င်�ုကျွပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါရ့ှှာ
သောသာကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် နားာတို့ာရှှာညု်ဝမုျိုး����ပု်မြ�င်�ု သ့� မျိုးဟု�တုို့ ဝမုျိုး�သောလ်ာမြ�င်�ုကျွ�သ့်� သောသာ မြပ်ဿနားာမျိုး�ာ�ရ့ှှာန်ု့�င်ု
ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါအ�ကုျွအ��မျိုး�ာ�က့ျွ� သင််သုောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးသုောပ်�သမူျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုသောဆိုး�သောန်ုး�သင််ု
ပြိုပီ်� ထ့ား�သ့� သောဆိုး�သောန်ုး�မှျိုးသာလ်င် ု၎င်�ုတ့ို့� က့ျွ� အ��န့ားမုျိုးသောနှ်ုာင်�ု�င် ုအမြမျိုးနားသုောမြ�ရှှာင်�ုန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ၎င်�ုတို့းင် ုGI အထား�ူ
ကျွ�တို့စု်ဦး�ထံားသ့�  လဲ�သောမြပ်ာင်�ုကျွ�သမျိုးတုို့စု်��၊ အစ်ာသောကျွွ�မြ�င်�ု/အစ်ာမျိုး��့��မြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ ကျွ�သသောရာ�သောဆို��နား�ု 
သ့� မျိုးဟု�တုို့ လ�ပု်င်နား�ု�းင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာသောရာာဂါါကျွ�ထံား�� သ့� မျိုးဟု�တုို့ စ်ကျွာ�အသောမြပ်ာအဆ့ို� -�ာသာစ်ကျွာ� ဆ့ို�င်ရုာာ 
သောရာာဂါါကျွ�ထံား��မျိုး�ာ�ကျွ�သ့်�  ပ်ံ်ပ့်��သောပ်�သောသာသောရာာဂါါကျွ�ထံား��မျိုး�ာ� ပ်ါဝင်ပု်ါသညု်။

အုုပ််စာက်ိုပြု�င်��ုုင်ရာာ ပြုပ်ဿနာများျာ� -

ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသအူမျိုး�ာ�စ်�သညု် အ့ပု်င့်�ကုျွမြ�င်�ုနှ်ုင််/ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ ည်�ကုျွတို့းင် ုအ့ပု်သောရာ�ဝဝအ့ပု်ရာနား ု 
အ�ကုျွအ��ရ့ှှာ�ကျွပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါသညု် မ့ျိုးသာ�စ်�တို့စု်��လံ��အတို့းကုျွ အလးနားပု်င်�ုကုျွ��န်ု့�င်ပု်ါ  
သညု်။ သင် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ သင််ကုျွသောလ�သညု် အ့ပု်စ်ကုျွမြ�င်�ုတို့းင် ုမြပ်ဿနားာရ့ှှာသောနားပ်ါကျွ အမြပ်�အမျိုးပ့ူ်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ 
�ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�င့်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�မျိုးမုျိုး�ာ�၊ သောဆို��ကုျွဆ့ို�င်ရုာာကျွ�သမျိုး ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ အ့ပု်စ်ကုျွမြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောလ်လာ
မျိုးတုို့စု်ရာပု်အပ်ါအဝင် ုကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သင်လု�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်သုညု်် အရာာမျိုး�ာ�အသော�ကျွာင်�ုက့ျွ� သင််ု
ဆိုရာာဝနားနှု်ုင််သုောဆိုး�သောန်ုး�ပ်ါ။ 
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များည်သ်ုံးည််အ်ုရာာသုံးည် ်ASD ကြောရာာဂါါကုုို ပြု�စ်ာကြောပ််ကြောစာပ်ါသုံးနည်�်။

သ့ပံံ်ပ်ည်ာရှှာင်မုျိုး�ာ�သညု် မျိုးညု်သညု််အရာာကျွ ASD သောရာာဂါါက့ျွ� မြ�စု်သောပ််သောစ်သညု်ဆ့ို�သညု်က့ျွ� မျိုး
သ့ရ့ှှာ�ကျွပ်ါ။ ယင်�ုသောမျိုး��းနား�ုက့ျွ� သောမြ�ဆ့ို�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သ�သောတို့သနားအမျိုး�ာ�အမြပ်ာ�က့ျွ� လ�ပု်သောနား
ပ်ါသညု်။ အကျွယု၍ သင်ပု်ါဝင်လ့ု�ပ်ါကျွ သင််သုောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာအ�့�အာ� အသ့သောပ်�ပ်ါ။ သောနားာင်ု
လာမျိုးညု််နှ်ုစု်သောပ်ါင်�ု 20 အတို့းင်�ု ကျွမျိုးာာတို့စု်ဝှမုျိုး�ရ့ှှာ ASD သောရာာဂါါ၏ ကျွး�မြပ်ာ�မျိုးနှု်ုင်် ုတို့ညု်ရ့ှှာမျိုးက့ုျွ� ရှှာင်�ု
မြပ်န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောနားာကုျွထားပု်အ��ကုျွအလကုျွသောပ်ါင်�ုသောမြမျိုးာကုျွမျိုး�ာ�စ်းာက့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်�ုးယုရ့ှှာပ်ါသညု်။ 
ယ��အ��န့ားတုို့းင် ုကျွ�ယုကျွ�ယုမြပ်နား ်ဖုြမြပ်နား ် ုလကုျွ�ံထားာ�သညု်် အသော�ကျွာင်�ုအရာာအ���့ ရ့ှှာပ်ါသညု်။ 

• ASD သောရာာဂါါသညု် ဦး�သောနှ်ုာကုျွ�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးတုို့းင် ုအလးနားသုောစ်ာသောစ်ာစီ်�စီ်�စ်တို့င်နု်ု့�င်�ုးယုရ့ှှာသညု်် 
ဦး�သောနှ်ုာကုျွ�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးနုားညု်�မြ�င်�ုသော�ကျွာင််မုြ�စု်ပ်းာ�ပ်ါသညု်။

• ASD သောရာာဂါါမြ�စု်ရာမြ�င်�ုသညု် အသော�ကျွာင်�ုရာင်�ုတို့စု်��တို့ညု်�သော�ကျွာင််မုျိုးဟု�တုို့ပ်ါ။ ကျွသောလ�င်ယု
တို့စု်ဦး�အာ� ASD သောရာာဂါါက့ျွ� �ံစ်ာ�ရာန်ု့�င်သုော��ပ့်�မျိုး�ာ�သောစ်မျိုးညု်် အ သော�ကျွာင်�ုရာင်�ုသောပ်ါင်�ုသောမြမျိုးာကုျွ
မျိုး�ာ�စ်းာရ့ှှာပ်ါသညု်။

• မျိုး��့�ရ့ှု��ဗီီဇသညု် သောရာာဂါါက့ျွ�မြ�စု်သောစ်သောသာ အန်ုရူာာယုဆ့ို�င်ရုာာ အ��ကုျွမျိုး�ာ�ထား�မှျိုး တို့စု်��မြ�စု်
ပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါသညု် မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�တို့းင် ုမျိုး�ကျွာ�ဏာမြ�စု်တို့တုို့ပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါ
ရ့ှှာသောနားသောသာ သောမျိုးး���င်�ုတို့စု်ဦး� သ့� မျိုးဟု�တုို့ ၎င်�ုသောရာာဂါါရ့ှှာသောနားသောသာ မ့ျိုး�က့ျွ� ပ့်�င်ဆ့ုို�င်ထုားာ�သညု်် 
ကျွသောလ�င်ယုတို့စု်ဦး�သညု်လညု်� ASD သောရာာဂါါမြ�စု်န်ု့�င်သုော�� ပ့်�မျိုး�ာ�ပ်ါသညု်။

များည်သ်ုံးည််အ်ုရာာသုံးည် ်ASD ကြောရာာဂါါကုုို များပြု�စ်ာပွ်ာ�ကြောစာပ်ါသုံးနည်�်၊

ASD သောရာာဂါါ၏အသော�ကျွာင်�ုရာင်�ုမျိုး�ာ�က့ျွ� မျိုးဆံို��မြ�တုို့ရာသောသ�သောသာုလညု်� အ���့အရာာမျိုး�ာ�က့ျွ�  
ပ်ယု��ထားာ�ပ်ါသညု်။

• ကြီးကီျွ�မျိုးာ�ပြိုပီ်� အရာညု်အသောသး�မြမျိုးင််သုောသာ သောလ်လာမျိုးမုျိုး�ာ�စ်းာက့ျွ� မြပ်�လ�ပု်��်ပြိုပီ်� ကျွာကျွးယုသောဆို�မျိုး�ာ�
နှ်ုင်် ုASD သောရာာဂါါအ�ကျွာ� ဆိုကုျွစ်ပု်မျိုးက့ုျွ� မျိုးသောတ့ို့ရ့ှှာရာပ်ါ။

• ဆ့ို��ရားာ�သောသာ မ့ျိုး�အ�ပု်ထ့ားနား�ုမျိုးသုညု် ASD သောရာာဂါါမြ�စု်ရာမြ�င်�ု၏ အသော�ကျွာင်�ု ရာင်�ုတို့စု်ရာပု်ဟု� 
တို့စု်��န့ားကုျွ ထားင်မုြမျိုးင်�ု�်မ့ျိုးပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါအ��ကုျွသညု် မျိုးမှျိုးနားကုျွနားပု်ါ။

• က့ျွ�ယုဝနားသုောဆိုာင်�ု�န့ားအုတို့းင်�ု အစ်ာ�အသောသာကုျွသညု် အသော�ကျွာင်�ုရာင်�ုတို့စု်��ဟု�တုို့မျိုးဟု�တုို့
က့ျွ� လအူ���့ကျွ သံသယရ့ှှာ�ကျွသောသာုလညု်� အဆ့ို�ပ်ါအရာာက့ျွ� သောထားာကုျွ�ံန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ 
သ�သောတို့သနားမျိုးရ့ှှာသောပ်။ ကျွမျိုးာာတို့စု်ဝှမုျိုး�ရ့ှှာ လမူျိုး��့�စ်�သောတို့ာုသောတို့ာုမျိုး�ာ�မျိုး�ာ�တို့းင် ုအလာ�တို့ ူASD 
သောရာာဂါါမြ�စု်ပ်းာ�မျိုးနှု်ု�နား�ုမျိုး�ာ� ရ့ှှာ�ကျွပြိုပီ်� ၎င်�ုတ့ို့� ၏ အစ်ာ�အသောသာကုျွမျိုး�ာ�သညု် အလးနားကုျွး�မြပ်ာ�
မြ�ာ�နားာ�မျိုးရ့ှုှာပ်ါသညု်။
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အု�ယ််ကြောကြံကိုာင် ်ASD ကြောရာာဂါါရုှှာသုံးည်် ်ကိုကြောလု�များျာ� အုများျာ�အုပြုပ်ာ� ရုှှာကြောနပ်ါသုံးနည်�်။

အသောမျိုးရ့ာကျွနားမုြပ်ညု်သောထားာင်စု်�တို့းင် ုကျွသောလ� 68 သောယာကုျွတို့းင် ု1 သောယာကုျွသညု် ASD သောရာာဂါါရ့ှှာ
သညု်ဟု� သောရာာဂါါထ့ားနား�ု���ပု်သောရာ�နှ်ုင််ကုျွာကျွးယုသောရာ�စ်င်တုို့ာမျိုး�ာ�ကျွ အစီ်ရာင်�ံုတို့င်မုြပ်�ကျွပ်ါသညု်။ 
အဆ့ို�ပ်ါအသောရာအတို့းကုျွသညု် ပြိုပီ်���်သညု်် ဆိုယုစ်�နှ်ုစု်မျိုး�ာ�အတို့းင်�ု သ့သ့သာ သာ မြမျိုးင််တုို့ကုျွလာ��်
ပ်ါသညု်။ အ�ယုသော�ကျွာင်် ုအဆ့ို�ပ်ါသောရာာဂါါ မြ�စု်ပ်းာ�ပ်ါသနားညု်�။

• 1990 ��နှ်ုစု်မျိုး�ာ�တို့းင် ုစ့်တုို့ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ���့ယးင်�ုမျိုးမုျိုး�ာ�၏ သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းသောရာ�
နှ်ုင်် ုက့ျွနား�ုဂါဏာနား�ုစ်ာရာင်�ုအင်�ုလကုျွစ်း�စ်ာအ�ပု် (DSM) က့ျွ� မြပ်နား ုလညု်မြပ်င်ဆုိုင်�ု�်သောသာအ�ါ 
ပ်ံ်ပ့်��ကျွညီူ်မျိုးမုျိုး�ာ�မှျိုး အကျွ��့��ံစ်ာ��းင််ရုာန်ု့�င်သုမူျိုး�ာ� ပ့်�မ့ျိုး�ပ်ါဝင်လုာသောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ အဓ့ာပံ်ါယု
�းင််ဆ့ုို���ကုျွအာ� ရာညု်ရားယု��ကုျွရ့ှှာရ့ှှာကျွ�ယုမြပ်နား ်သုောစ်��်ပ်ါသညု်။ ယ�င်ကုျွ လသူောတို့ာုသောတို့ာု
မျိုး�ာ�မျိုး�ာ�သညု် သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းရာာတို့းင် ုအ ရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ 
"အကြီးကီျွ�အကျွ�ယု" လံ�သောလာကုျွမျိုးမုျိုးရ့ှှာ��်ပ်ါ။ အဆ့ို�ပ်ါအရာာသညု် က့ျွနား�ုဂါဏာနား�ုမျိုး�ာ� မြမျိုးင််တုို့ကုျွ
လာရာမြ�င်�ု၏ အဓ့ာကျွ အ သော�ကျွာင်�ုအရာင်�ု မြ�စု်ပ်ါသညု်။

• ASD သောရာာဂါါနှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွ၍ အမျိုး�ာ�သငှူ်ာ ပ့်�၍နားာ�လညု်သသော�ာသောပ်ါကုျွမျိုးနှု်ုင်် ုသောရာာဂါါ
ရှှာာသော�းသောတ့ို့ရ့ှှာမျိုးတုို့ဝ့�ကုျွတို့းင် ုလမူျိုးသုောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ အမျိုးညု်�စ်ကုျွ နားညု်�ပ်ါ�ပ်ါသညု်။

• ASD သောရာာဂါါက့ျွ� ပ့်�၍သောစ်ာသောစ်ာရှှာာသော�းစ်စု်သောဆို�န်ု့�င်ရုာနားနှု်ုင်် ု�ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�င့်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွမျိုးမုျိုး�ာ�
နှ်ုင်် ုပ်ံ်ပ့်��မျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� သောပ်�စ်းမုျိုး�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ လးနား�ု�်သောသာဆိုယုစ်�နှ်ုစု်မျိုး�ာ�အတို့းင်�ု ထ့ားသောရာာကုျွ
သောသာကြီးက့ျွ��ပ်မုျိုး�မျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� မြပ်�လ�ပု်��်ပ်ါသညု်။
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အုထူ�ပ်ည်ာကြောရာ� (0–သူုံးငယ််တွန�်)

ကျွသောလ�တို့စု်ဦး�သညု် ASD သောရာာဂါါ၏ သောဆို�ကျွ�သမျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောရာာဂါါလကျွခဏာာရှှာာသော�းသောတ့ို့ရ့ှှာ
မြ�င်�ု�ံရာပြိုပီ်�သညု်နှ်ုင်် ုသ ူသ့� မျိုးဟု�တုို့ သမူျိုးသညု် အထား�ူပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်ု
ရာနားအုတို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးန်ု့�င်�ုးယုရ့ှှာပ်ါသညု်။ သောအာုရီာဂါးနားမုြပ်ညု်နားယုတို့းင် ုစ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ု
�ရ့ှု�င်မုျိုး�ာ�တို့းင် ု၎င်�ုတ့ို့� ၏ က့ျွ�ယုပ့်�င်အုရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာ သတုို့မှျိုးတုို့��ကုျွမျိုး�ာ�ရ့ှှာပြိုပီ်� 
တို့စု်�ါတို့စု်ရံာတို့းင် ု၎င်�ုသညု် သောဆို�ကျွ�သမျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာသတုို့မှျိုးတုို့��ကုျွမျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုကျွး�မြပ်ာ�မြ�ာ�နားာ�
န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါအရာာသညု် စ့်တုို့ရုှုပု်သောထားး�သောစ်န်ု့�င်သုညု််အတို့းကုျွသော�ကျွာင်် ုပ်ည်ာသောရာ�အ�့�က့ျွ� 
သောမျိုး��းနား�ုမျိုး�ာ�သောမျိုး�မြမျိုးနား�ုရာနားအုတို့းကုျွ မျိုးသော�ကျွာကုျွပ်ါနှ်ုင််။ု FACT Oregon ကျွ�သ့်� သောသာ သောမျိုး��းနား�ုမျိုး�ာ�
က့ျွ� သောမြ�ဆ့ို�ရာာတို့းင် ုကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်သုညု်် မြပ်ညု်နားယုတို့စု်ဝှမုျိုး�ရ့ှှာ မ့ျိုး�မျိုး�ာ�ဆ့ို�င်ရုာာအ�့�အစ်ညု်�မျိုး�ာ�
လညု်� ရ့ှှာပ်ါသညု်။ �ကုျွဒ်ရာယုအစ့်��ရာသညု် မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးတုို့စု်��ရ့ှှာသညု််ကျွသောလ�မျိုး�ာ�အာ�လံ��က့ျွ� 
"အ�မျိုး�နှ််ုင်် ုသင််သုောလ�ာုသောသာပ်ည်ာသောရာ�" ရာရ့ှှာသောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ မြပ်ဌာာနား�ုထားာ�ပ်ါ သညု်။

သငူ်ယုတို့နား�ုအထ့ား တို့ကုျွသောရာာကုျွသောနားသညု်် ကျွသောလ�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးု
အမျိုး�ာ�စ်�က့ျွ� ကျွသောလ�၏သောဒ်သတို့းင်�ု ပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုး�ုရ့ှု�င် ု(ESD) မှျိုး ပ်ံ်ပ့်��သောပ်�
ပ်ါသညု်။

• အသကုျွသံ��နှ်ုစု်သောအာကုျွကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် ကျွနားဦး��ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�့င်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�မြ�င်�ု
ဆ့ို�င်ရုာာ (EI) ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� (သောနားအ့မုျိုးနားယုနားမ့ျိုးတုို့တို့းင် ုမျိုး�ကျွာ �ဏာ) လကုျွ�ံရာရ့ှှာ�ကျွ
ပ်ါသညု်။

• အသကုျွသံ��နှ်ုစု်နှ်ုင်် ုသငူ်ယုတို့နား�ု�ကျွာ�ရ့ှှာ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် ကျွနားဦး�ကျွသောလ��ဝ အထား�ူ
ပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ (ECSE) ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� (မျိုးကူြီးက့ျွ�သောကျွ�ာင်�ုတို့စု်သောကျွ�ာင်�ုရ့ှှာစ်ာသင်�ုနား�ုနားယုနား
မ့ျိုးတုို့တို့းင် ုမျိုး�ကျွာ�ဏာ) လကုျွ�ံရာရ့ှှာ�ကျွပ်ါသညု်။

ကျွနားဦး��ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�့င်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�မြ�င်�ု နှ်ုင််/ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ ကျွနားဦး�ကျွသောလ��ဝ အထား�ူပ်ည်ာသောရာ� 
(EI/ECSE) အတို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးသောသာ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ကျွွမုျိုး�ကျွ�င်ပု်ည်ာရှှာင်မုျိုး�ာ�
အ�့�တို့စု်�့�နှ်ုင်် ုကျွသောလ�၏ မ့ျိုး �မျိုး�ာ�သညု် တို့စု်ဦး���င်�ုမ့ျိုးသာ�စ်�ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးဆ့ုို�င်ရုာာ အစီ်အစ်ဉု်
တို့စု်�� (IFSP) က့ျွ� အသောကျွာင်အုထားညု်သော�ာုရာနား ုအတို့တူို့ကျွးလ�ပု်သောဆိုာင်�ုကျွပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါ
အစီ်အစ်ဉု်သညု် ကျွသောလ�အာ� သောနားအ့မုျိုးနှ်ုင်် ုစ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ုတို့းင် ုပ့်�မ့ျိုး�သောအာင်မုြမျိုးင်သုောစ်ရာနားအုတို့းကုျွ 
နားညု်�ဗီ��ဟုာမျိုး�ာ�က့ျွ� သင်ယုရူာာတို့းင် ုကျွညီူ်သောပ်�သောသာ အစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါအ
စီ်အစ်ဥုတို့းင် ုကျွသောလ�သညု် ယ��လကုျွရ့ှှာလ�ပု်သောဆိုာင်သုောနားပံ်�နှ်ုင်် ု၎င်�ုတ့ို့�  သောရှှာ�သောလ်ာကုျွလ�ပု်သောဆိုာင်ရုာ
မျိုးညု်် ပ်နား�ုတ့ို့�င်မုျိုး�ာ� ပ်ါဝင်ပု်ါသညု်။ ESDs ကျွ သောပ်�စ်းမုျိုး�န်ု့�င်သုညု််အရာာအ���့တို့းင် ုသောအာကုျွပ်ါတ့ို့�
ပ်ါဝင်ပု်ါသညု် -

• စ်ကျွာ�အသောမြပ်ာအဆ့ို�ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောရာာဂါါကျွ�ထံား�� (စ်ကျွာ�သောမြပ်ာဆ့ို�မြ�င်�ုနှ်ုင်် ု�ာသာစ်ကျွာ�
အသံ��မြပ်�မြ�င်�ု၊ အစ်ာသောကျွွ�မြ�င်�ု၊စ်သညု်။)

• လ�ပု်င်နား�ု�းင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောရာာဂါါကျွ�ထံား�� (အာရံှု��ံစ်ာ�မျိုး၊ု မ့ျိုးမ့ျိုးက့ျွ�ယုက့ျွ� ဂါရှု�စ့်�ကုျွမျိုး၊ု 
သောကျွာင်�ုမျိုးးနားသုောသာ က့ျွ�ယုလကုျွသောရား�လ�ာ�မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ စ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�၊ စ်သညု်။)

• ရှု�ပု်ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာသောရာာဂါါကျွ�ထံား�� (သောရား�လ�ာ�မျိုး ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ လပုု်ရှှာာ�မျိုး၊ု စ်�စ်�သောပ်ါင်�ု က့ျွ�ယုလကုျွ
သောရား�လ�ာ�မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ စ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�၊ စ်သညု်။)

• အမြပ်�အမျိုးပ့ူ်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ သောရာာဂါါကျွ�ထံား�� (စ်ပု်ကျွ�ူမျိုးပု်ကျွ�ူကျွာလမျိုး�ာ�၊ ကျွစ်ာ�မြ�င်�ု၊ အမြပ်�အမျိုးပ့ူ်�င်�ု
ဆ့ို�င်ရုာာ စ်ညု်�မျိုး�ဉု်�မျိုး�ာ�၊ စ်သမြ�င််။ု)

• မ့ျိုး�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုမ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ သောလ်ကျွ�င််သုောရာ�သင်တုို့နား�ုမျိုး�ာ�

• လမူျိုးဆုိုကုျွဆံိုသောရာ�ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ ကျွစ်ာ�နားညု်�မြပ်သောပ်�သညု််အ�့�မျိုး�ာ�

 အုများျာ�ပြုပ်ည််
သူုံး�ုုင်ရာာ
ဝနက်ြော�ာင်မုျားများျာ�  
ကြောမွျား��ွာ�ပြု�င်� – 21 နှ်ုစ်ာ
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ကျွနားဦး��ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�င့်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�မြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးမျိုး�ာ�သညု် သောဒ်သတို့စု်��နှ်ုင််တုို့စု်�� 
အလးနားကုျွး�မြပ်ာ�မြ�ာ�နားာ�မျိုး ုရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးအု���့က့ျွ� အ့မုျိုးတို့းင် ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�မျိုးညု်
မြ�စု်ပြိုပီ်� အမြ�ာ�ဝနား ုသောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�အာ� ကျွသောလ�၏လ့�အပု်��ကုျွနှ်ုင်် ုESD ၏အရာင်�ုအမြမျိုးစု်မျိုး�ာ�၏ 
လ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ�သောပ််တို့းင် ုမျိုးတူို့ညု်၍ မျိုးကူြီးက့ျွ�သောကျွ�ာင်�ုတို့စု်သောကျွ�ာင်�ု သ့� မျိုးဟု�တုို့ အမြ�ာ�တို့ညု်သောနားရာာ
တို့စု်��တို့းင် ုရာရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်

အုထူ�ပ်ည်ာကြောရာ��ုုင်ရာာဝနက်ြော�ာင်မုျားများျာ� (သူုံးငယ််တွန�်-အုသုံးက်ို 21 နှ်ုစ်ာ)

အသကုျွ နှ်ုစု်မှျိုး နှ်ုစု်�ကျွာ�ရ့ှှာ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် ၎င်�ုတ့ို့� ၏ သောဒ်သတို့းင်�ုရ့ှှာအစ့်��ရာစ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ု
�ရ့ှု�င်မှုျိုးတို့ဆိုင်် ုအထား�ူပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� လကုျွ�ံရာရ့ှှာ�ကျွပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါပ်
ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးမျိုး�ာ�တို့းင် ုတို့စု်ဦး���င်�ုပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုး(IEP) တို့စု်�� အပြိုမျိုး�တို့သောစ် ပ်ါဝင်ပု်ါသညု်။ 
စ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ုတို့းင် ုသောအာင်မုြမျိုးင်မုျိုးရုာရ့ှှာန်ု့�င်သုောစ်ရာနား ုကျွသောလ� လ့�အပု်သညု််အရာာမျိုး�ာ�က့ျွ� ဆံို��မြ�တုို့န်ု့�င်ု
ရာနားအုလ့� ပြဌာာ စ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ုရ့ှှာ ကျွွမုျိုး�ကျွ�င်ပု်ည်ာရှှာင်မုျိုး�ာ�အ�့�တို့စု်�့�နှ်ုင်် ုကျွသောလ�၏မ့ျိုး�မျိုး�ာ�ကျွ 
အဆ့ို�ပ်ါပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးက့ျွ� တီို့ထားးင်ထုားာ�မြ�င်�ုမြ�စု်ပ်ါသညု်။ IEP သညု် စ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ုတို့းင်ထုားာ�ရ့ှှာရာနားု
အတို့းကုျွ လ့�အပု်သညု််အစီ်အစ်ဥုတို့စု်��မြ�စု်ပြိုပီ်� အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးသောသာ မျိုးသနားမုျိုးစ်းမုျိုး�မြ�စု်သောနား
သညု််ကျွသောလ�တို့စု်ဦး�စီ်အတို့းကုျွ လ့�ကုျွနားာသောဆိုာင်ရုားကုျွရာမျိုးညု်် အစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။

စ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ု�ရ့ှု�င်တုို့စု်��မှျိုး သောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�န်ု့�င်သုညု်် ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�ဆ့ို�င်ရုာာ အတ့ို့�င်�ုအတို့ာ
သညု် အလးနားကုျွ�ယုမြပ်နား ်ဖုြပြိုပီ်� ၎င်�ုသညု် ကျွသောလ�၏ လ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ�အသောပ်် တို့းင် ုမျိုးတူို့ညု်ပ်ါသညု်။ 
အ���့ကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သောသာကျွသောလ�မျိုး�ာ�နှ်ုင််အုတို့ ူစ်ာသင်�ုနား�ုတို့စု်�နား�ုထား�တို့းင်ရ့ှုှာသောနား
မြ�င်�ုမှျိုး အကျွ��့��ံစ်ာ��းင််ရုာန်ု့�င်သုောသာုလညု်� အမြ�ာ�ကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် သမျိုးရ့ှု��ကျွ�ပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ
စ်ာသင်�ုနား�ုထား�တို့းင် ုရ့ှှာသောနားပ်ါကျွ ၎င်�ုတ့ို့� သညု် ပ့်�၍ သောကျွာင်�ုသောကျွာင်�ုလ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်�ုကျွပ်ါသညု် 
(အ���့ကျွ နှ်ုစု်��စ် လံ��က့ျွ� သောပ်ါင်�ုစ်ပု်မြ�င်�ုမြ�င်် ုအသောကျွာင်�ုဆံို��လ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်�ုကျွပ်ါသညု်)

၎င်�ုတ့ို့� သာ�သမီျိုး�မျိုး�ာ�၏ ပ်ည်ာသောရာ�က့ျွ� အကျွ��့�သကုျွသောရာာကုျွမျိုးရ့ှုှာသောစ်သောသာ ဆံို��မြ�တုို့��ကုျွမျိုး�ာ�
��မှျိုးတုို့ရာာတို့းင် ုမ့ျိုး�မျိုး�ာ�အာ� ပ်ါင်�ုးင််သုောပ်�ရာနား ုအလးနားအုသောရာ�ကြီးကီျွ�ပ်ါသညု်။ ပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ
လ�ပု်င်နား�ုစ်ဉု်တို့းင် ုမ့ျိုး�မျိုး�ာ�အာ� တို့နား�ုတို့ညီူ်တို့မူြ�စု်သောသာမ့ျိုးတုို့�ကုျွမျိုး�ာ�အမြ�စု် ဆိုကုျွဆံိုသင််ု
ပ်ါသညု်။ တို့�ါတို့ရံာတို့းင် ုမ့ျိုး�မျိုး�ာ�သညု် အ�့�ရ့ှှာ အမြ�ာ�ပ်ည်ာတို့တုို့သမူျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ထားင်ရှုှာာ�
သောပ််လးင်မုျိုးမုျိုးရ့ှှာန်ု့�င်သုောသာ ၎င်�ုတ့ို့� ၏ကျွသောလ�အတို့းကုျွ မျိုးတို့ညီူ်သောသာသောနားရာာ��ထားာ�မျိုးမုျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ 
�ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�့င်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�မျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� သောထားာကုျွ�ံအာ�သောပ်�ရာနား ုလ့�အပု်ပ်ါသညု်။ 
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လူုလုာ�ကြောပြုများာ က်ိုကြောသုံးာအုရွာယ််သုုံး�ကူို�ကြောပြုပ်ာင်�ပြု�င်�

လတူို့စု်ဦး�တို့စု်သောယာကုျွသညု် အသကုျွ 18 နှ်ုစု်မြပ်ညု််သောသာအ�ါ သ ူသ့� မျိုးဟု�တုို့ သမူျိုးသညု် မျိုးသနားမုျိုးစ်းမုျိုး�မြ�စု်
သောသာုမြင်ာ�လညု်� တို့ရာာ�ဝင် ုအရားယုသောရာာကုျွသတူို့စု်ဦး�မြ�စု်လာပ်ါသောတို့ာသ်ညု်။ ဤသညု်မှျိုးာ သတ့ို့ထားာ�ရာမျိုးညု်် 
အသောမြပ်ာင်�ုအလ�အ���့မြ�စု်ပ်ါသညု် - 

1  ဥာ�ရေး�ရေး���ာ – အသောတို့း�အမြမျိုးင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာသောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါသောပ််ရ့ှှာ လတူို့စု်ဦး�၏ ပ်ံ်ပ့်��ကျွညီူ်မျိုးပ့ု်�င်�ု
ဆ့ို�င်ရုာာလ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ�အသောပ််မျိုးတူို့ညု်၍ မ့ျိုး�မျိုး�ာ� သ့� မျိုးဟု�တုို့ အ�ပု်ထ့ားနား�ုသမူျိုး�ာ�သညု် ၎င်�ုတ့ို့� ၏ 
အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သ ူကျွသောလ�အတို့းကုျွ အ�ပု်ထ့ားနား�ုမျိုး၊ု ထ့ားနား�ုသောကျွ�ာင်�ုမျိုး ုနှ်ုင််/ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ သောရှှာ�သောနားအာဏာာ
မျိုး�ာ�ကျွ�သ့်� သောသာ တို့ရာာ�သောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာစ်ာရားကုျွစ်ာတို့မုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ရာယနူ်ု့�င်ရုာနား ုလ့�အပု်ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါ
အရာာမျိုး�ာ�သညု် အ��န့ားယုရူာပြိုပီ်� အသောကျွာင်အုထားညု်သော�ာုန်ု့�င်ရုာနား ုသောစ်��ကြီးကီျွ�သညု််အတို့းကုျွသော�ကျွာင်် ုသင််ု
အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သညု််ကျွသောလ� အသကုျွ18 နှ်ုစု်မျိုးမြပ်ညု််�င် ုအဆ့ို�ပ်ါတ့ို့�င်�ုတို့ာမျိုးက့ုျွရ့ာယာမျိုး�ာ�က့ျွ� 
သောကျွာင်�ုသောကျွာင်�ု သ�သောတို့သနားမြပ်�လ�ပု်န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ စ်တို့င်လု�ပု်သောဆိုာင်ပု်ါ။

2  ရေးဆ�က�သမုာဆိ�င််�ာ – အသကုျွ 18 နှ်ုစု်တို့းင် ုနှ်ုင်် ုတို့စု်�ါတို့စု်ရံာအသောစ်ာပ့်�င်�ုအသောမြ�အသောနားတို့းင် ုမျိုးသနားစု်းမုျိုး�
သောသာသသူညု် သ ူသ့� မျိုးဟု�တုို့ သမူျိုး၏ သောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာမှျိုးတုို့တို့မုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ဝင်သုောရာာကုျွ�ကျွညု််ရှုံးရှု�ုးင််က့ုျွ� 
ထ့ားနား�ု���ပု်ထားာ�ပ်ါသညု်။ အသကုျွ 18 နှ်ုစု်မြပ်ညု််ပြိုပီ်�သောနားာကုျွပ့်�င်�ုတို့းင် ုသင််အုရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သညု်် ကျွ သောလ� 
၏ သောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာမှျိုးတုို့တို့မုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ဝင်သုောရာာကုျွ�ကျွညု််ရှုံးရှုနု်ု့�င်ရုာနား ုအတို့းကုျွ မ့ျိုး�မျိုး�ာ�သညု် ၎င်�ုတ့ို့� ၏ 
အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သကူျွသောလ�၏ စ်ာမြ�င််သုောရာ�သာ�ထားာ�သောသာ �းင််မုြပ်���ကုျွ သ့� မျိုးဟု�တုို့ အဆ့ို�ပ်ါမှျိုးတုို့တို့မုျိုး�မျိုး�ာ�
က့ျွ�ဝင်သုောရာာကုျွ�ကျွညု််ရှုံးရှုရုာနား ုသီ�မြ�ာ�တို့ရာာ�ဝင်အု�းင််အုသောရာ�တို့စု်��က့ျွ� လ့�အပု်မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။

3  �ူမုာ�ူ�ံ�ရေး�� – အသကုျွ 18 နှ်ုစု်တို့းင် ုဝင်သုောင်းနှ်ုင်် ုပ့်�င်ဆ့ုို�င်မုျိုးဆ့ုို�င်ရုာာ အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးမျိုးသုညု် 
မ့ျိုးသာ�စ်�၏ င်သုောင်းနှ်ုင်် ုပ့်�င်ဆ့ုို�င်မုျိုးမုျိုး�ာ�မျိုးဟု�တုို့�� မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သတူို့စု်ဦး�၏ ဝင်သုောင်းနှ်ုင်် ုပ့်�င်ဆ့ုို�င်မုျိုးမုျိုး�ာ�အသောပ််
တို့းင်သုာ အသောမြ��ံမျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ အ�ပု်ထ့ားနား�ုမျိုးကုျွ�သ့်� သောသာ သီ�မြ�ာ�တို့ရာာ�ဝင်အု�းင််အုသောရာ�မျိုး�ာ�က့ျွ� မျိုးသောပ်�
သောဆိုာင်သုောသာုလညု်� မ့ျိုး�တို့စု်ဦး�အာ� သောင်းလကုျွ�ံသက့ျွ�ယုစ်ာ�လှယုအမြ�စု်ရာာထား�ူ�နား ်အုပု်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ SSI 
သ့� မျိုးဟု�တုို့ အမြ�ာ�သောသာ လမူျိုး�ုလံူ�သောရာ� ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးက့ျွ� လကုျွ�ံရာရ့ှှာသတူို့စု်ဦး�အာ� သီ�မြ�ာ�အသောမြ�အသောနားမျိုး�ာ�
တို့းင် ုအလ�ပု်�နား ်အုပု်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသောပ်ါင်�ုမျိုး�ာ�စ်းာရ့ှှာပြိုပီ်� လ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ�သညု် ရှုံးရှုပုု်သောထားး�သးာ�န်ု့�င်ု
သောသာ သော�ကျွာင်် ုသောနားာကုျွထားပု်အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� သ့ရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောကျွ��ဇ�ူမြပ်� ၍ SSA သ့�  ဆိုကုျွ
သးယုသောပ်�ပ်ါ။ လမူျိုး�ုလံူ�သောရာ� မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုး ုပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးမျိုး�ာ�ဆ့ို�င်ရုာာ သောနားာကုျွထားပု်အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� သ့ရ့ှှာ
န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောအာကုျွပ်ါက့ျွ� �ကျွညု််ရှုံးရှုသုောပ်�ပ်ါ။ www ssa gov/disabilityssi

4  အ�ွယ်ူရေး�ာက်ဖြိုး�ီ�သူမာျာ�အတွက် ရေးထံာက်�်ံရေး��ဆိ�င််�ာဝန်းရ်ေးဆာင််မုာမာျာ� – အသကုျွ 18 နှ်ုစု်တို့းင် ု
အသောတို့း�အမြမျိုးင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာသောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါရ့ှှာသောသာသအူတို့းကုျွ �ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�
မျိုးအုတို့းကုျွ ဝနား ုသောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သောပ်�သညု််သောကျွာင်တီုို့ (DD) မှျိုးတို့စု်ဆိုင်် ုဆိုကုျွလကုျွပ်ံ်ပ့်��သောပ်�န်ု့�င်သုညု်် 
သ့� မျိုးဟု�တုို့ အရာစု်ကျွ�သောပ်�သးင်�ုရာသညု်် သောထားာကုျွပ်ံ်သောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�မှျိုးတို့စု်ဆိုင်် ုပ်ံ်ပ့်��သောပ်�ထားာ�
သညု်် ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သညု် အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သအူာ� သောထားာကုျွပ်ံ်သောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သ့�  
ကျွ�ူသောမြပ်ာင်�ုသးာ�ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သညု် �ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာမျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးတုို့စု်��ရ့ှှာသညု််လူ
တို့စု်ဦး�အာ� ၎င်�ုတ့ို့� ၏သောနားအ့မုျိုးတို့းင် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ မ့ျိုးသာ�စ်�နှ်ုင််အုတို့ ူသ့� မျိုး ဟု�တုို့ သငူ်ယု��င်�ုမျိုး�ာ�နှ်ုင််အုတို့ ူ
နှ်ုင်် ုလမူျိုးအုသ့�င်�ုအဝ့�င်�ု�ဝတို့းင် ုအမြပ်ညု််အဝပ်ါဝင်နု်ု့�င်ရုာနား၊ု အလ�ပု်အက့ျွ�င်အုပ်ါအဝင် ု၎င်�ုတ့ို့� အာ�  
ကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ ဒီ်ဇ့�င်�ုသောရာ�ဆိုး�ထားာ�ပ်ါသညု်။ 

အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ လတူို့စု်ဦး�တို့းင် ုမြပ်ညု််စံ်�သောသာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ�  
လကုျွ�ံရာရ့ှှာထားာ�မြ�င်�ုမျိုးရ့ှှာ�� DD ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ု 
မြပ်ညု််မီျိုးန်ု့�င်ရုာနား ုအတို့ညု်မြပ်�ထားာ�သောသာ DD သောရာာဂါါလကျွခဏာာသောတ့ို့ရ့ှှာ��ကုျွတို့စု်�� ရ့ှှာရာပ်ါမျိုးညု်။ သောဒ်သ
တို့းင်�ုရ့ှှာ DD ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးရံှု��မျိုး�ာ�ဆ့ို�င်ရုာာစ်ာရာင်�ုတို့စု်��က့ျွ� သ့ရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောအာကုျွပ်ါလ့ပု်စ်ာထံားသ့�  
သးာ�သောရာာကုျွသောပ်�ပ်ါ။ www oregon gov/DHS/dd/county/county_programs 
သ့� မျိုးဟု�တုို့ သင််သုောဒ်သတို့းင်�ုရ့ှှာ DD ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသောကျွာင်တီုို့ရံှု��က့ျွ� ��နား�ုသော�်ဆ့ို�ပ်ါ၊ သ့� မျိုးဟု�တုို့ 
1 -800-282-8096 က့ျွ� သော�်ဆ့ို�ပ်ါ။ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သတူို့းင် ုDD ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� မျိုးရာရ့ှှာသောသ�ပ်ါကျွ ၎င်�ု



28 အော်� �်တစ်�ဇင်�အော်�်ဂါါကုအုော်�းခန်း�း | ဖုနု်း�း 503-494-8811 

သညု် ပ့်�မ့ျိုး�လးယုကျွသူောသာသော�ကျွာင်် ုသ ူသ့� မျိုးဟု�တုို့ သမူျိုး၏ 22 နှ်ုစု်သောမြမျိုးာကုျွသောမျိုးး�သောနားမ်ျိုးတ့ို့�င်မီုျိုး 
သောလ်ာကုျွထားာ��ကျွညု််ပ်ါ။

e. ပြိုပီ်�မြပ်ညု််စံ်�သောသာ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးလု�ပု်င်နား�ုမျိုး�ာ�သညု် 24 နားာရီာ အကျွအူညီ်မျိုး�ာ�သောပ်�သညု််အတို့းကုျွ
သော�ကျွာင်် ုလသူောနားအ့မုျိုးဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးလု�ပု်င်နား�ုမျိုး�ာ�၊ အ�ပု်စ်�လ့�ကုျွသောနားသောသာအ့မုျိုးမျိုး�ာ�အတို့းကုျွ
နှ်ုင်် ုထ့ားနား�ုသ့မုျိုး�သောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွသောရာ�အ့မုျိုးမျိုး�ာ�အတို့းကုျွကျွ�သ့်� သောသာ ၎င်�ုဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးလု�ပု်င်နား�ု
မျိုး�ာ�သညု် ကျွး�မြပ်ာ�မြ�ာ�နားာ�မျိုးရ့ှုှာ�ကျွပ်ါသညု်။   အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သမူျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ကျွညီူ်ပ်ံ်ပ့်��
မျိုးဆ့ုို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�တို့းင်စု်ာရာင်�ုသးင်�ုမြ�င်�ုသညု် ပြိုပီ်�မြပ်ညု််စံ်�သောသာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� 
သ့� မျိုးဟု�တုို့ ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသ၏ူ သောနားာင်အုနားာဂါတုို့တို့းင် ုလ့�အပု်န်ု့�င်မုျိုးညု်် အမြ�ာ�မျိုးညု်သညု််
ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ�မျိုးဆ့ို� ရာယသံူ��စ်း�န်ု့�င်မုြ�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ အ�းင််အုလမုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ထ့ား�့�ကုျွမျိုးညု်
မျိုးဟု�တုို့ပ်ါ။ 

f. သင်၏ုအရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သညု််ကျွသောလ�သညု် DD ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�ဆ့ို�င်ရုာာသောကျွာင်တီုို့
မှျိုးတို့စု်ဆိုင်် ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ ကျွညီူ်ပ်ံ်ပ့်��မျိုးဆ့ုို�င်ရုာာအကျွ��့�သောဆိုာင်လု�ပု်င်နား�ုတို့စု်��မှျိုးတို့စု်ဆိုင်် ု
ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� လကုျွ�ံရာရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သမူျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးု
မျိုး�ာ�သညု် ကျွညီူ်ပ်ံ်ပ့်��မျိုးဆ့ုို�င်ရုာာအကျွ��့�သောဆိုာင်လု�ပု်င်နားမုျိုး�ာ�မှျိုးတို့စု်ဆိုင််သုာလ်င် ုရာရ့ှှာ
သောသာအ�ါ ၎င်�ုသညု် ယ�င်နှု်ုစု်မျိုး�ာ�မှျိုးသောနား၍ သောမြပ်ာင်�ုလ�မျိုးတုို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။ အ���့သောသာ
အကျွ��့�သောဆိုာင်လု�ပု်င်နား�ုမျိုး�ာ�တို့းင် ုသောစ်ာင််ဆ့ုို�င်�ုစ်ာရာင်�ုမျိုး�ာ�ရ့ှှာသောသာု လညု်� ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�
က့ျွ�လကုျွ�ံရာရ့ှှာသသူညု် ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သောပ်�သညု််သောကျွာင်တီုို့မှျိုး ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သောပ်�သညု်် 
အကျွ��့�သောဆိုာင်လု�ပု်င်နား�ု (နှ်ုင်် ုသောနားာကုျွသော�ကျွာင်�ု) သ့�  အ��န့ားမုျိုးသောရား� သောမြပ်ာင်�ုသောရဲာ�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ 

g. အကျွ��့�သောဆိုာင်လု�ပု်င်နား�ုတို့စု်��မှျိုးတို့စု်ဆိုင်် ုဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� သင်၏ု က့ျွ�ယုသောရာ�က့ျွ�ယုတို့ာ
က့ျွစ်စရာပု်သောဆိုာင်ရုားကုျွသက့ူျွ�ယုစ်ာ�လှယု (PA) မှျိုး ပ်ံ်ပ့်��သောပ်�ပ်ါသညု်။ အကျွ��့�သောဆိုာင်လု�ပု်င်နား�ု
တို့စု်��မှျိုးတို့စု်ဆိုင်် ုဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� သင်၏ု က့ျွ�ယု သောရာ�က့ျွ�ယုတို့ာက့ျွစ်စရာပု်သောဆိုာင်ရုားကုျွ
သက့ူျွ�ယုစ်ာ�လှယု (PA) မှျိုး ပ်ံ်ပ့်��သောပ်�ပ်ါသညု်။ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သညု် အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�
သတူို့စု်ဦး�၏ လ့�အပု်��ကုျွဆ့ို�င်ရုာာအကျွ�မြ�တုို့မျိုးမှုျိုး ဆံို��မြ�တုို့ထားာ�သညု်် လ့�အပု်��ကုျွအသောပ်် 
အသောမြ��ံ၍ သောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�ပ်ါသညု်။ ထ့ား�မှျိုးသောနား၍ တို့စု်ဦး���င်�ုပ်ံ်ပ့်��ကျွညီူ်မျိုးဆ့ုို�င်ရုာာအစီ်အစ်ဉု် 
(ISP) သညု် လတူို့စု်ဦး�က့ျွ� သောနားအ့မုျိုးနှ်ုင်် ုရာပု်ရားာတို့းင် ုတို့တုို့န်ု့�င်သုမျိုး် အမီှျိုးအ�့�ကျွင်�ုကျွင်�ုမြ�င်် ု
လ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်သုောစ်ရာနား ုကျွညီူ်သောပ်�မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� လကုျွ�ံရာရ့ှှာသသူညု် 
၎င်�ုတ့ို့� ၏ PA သ့� မျိုးဟု�တုို့ SC က့ျွ� အ��န့ားမုျိုးသောရား� သောမြပ်ာင်�ုလ�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ 

h. အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သတူို့စု်ဦး�သညု် သ ူသ့� မျိုးဟု�တုို့ သမူျိုး၏ မ့ျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� က့ျွ�ယု သောရာ�က့ျွ�ယု
တို့ာအသောထားာကုျွအကျွမူြပ်�အလ�ပု်သမျိုးာ�မျိုး�ာ�အမြ�စု် ငှ်ာ�ရာမုျိုး�န်ု့�င်သုောသာု လညု်� မ့ျိုး�သညု် မျိုး
သနားစု်းမုျိုး�သ၏ူတို့ရာာ�ဝင်အု�ပု်ထ့ားနား�ုသမူျိုးဟု�တုို့ပ်ါကျွ ထ့ား�သ့� ပြဌာာ�ရာမုျိုး�မြ�င်�ုသညု် အကျွ��့�စီ်�ပ်းာ�
ဆ့ို�င်ရုာာပ်ဋ့ိပ်ကျွခတို့စု်�� မြ�စု်သောနားသောသာသော�ကျွာင်် ုမြ�စု်ပ်ါသညု်။  ယင်�ုအစ်ာ� ယင်�ုဆံို��မြ�တုို့��ကုျွ
က့ျွ� ��မှျိုးတုို့န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ မြပ်င်ပု်အ�့�အစ်ညု်�က့ျွ� �နား ်အုပု်ရာနား ုလ့�အပု်မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။  

5  �ည့်ာရေး�� – အသောတို့း�အမြမျိုးင်ပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာသောအာုတို့စု်ဇင်သုောရာာဂါါရ့ှှာသောသာ လတူို့စု်ဦး�သညု် သာမျိုးနားု
အထားကုျွတို့နား�ုသောကျွ�ာင်�ု ဒီ်ပ်လ့�မျိုးာ�့�တို့စု်��က့ျွ�ရာထားာ�လ်င် ု၎င်�ုတ့ို့� သညု် ပ်ည်ာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ
ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်သုောတို့ာမ်ျိုးညု်မျိုးဟု�တုို့သောပ်။ သ့� သောသာု မျိုးးမုျိုး�မံျိုးထားာ�သောသာ ဒီ်ပ်လ့�မျိုးာတို့စု်��မြ�င်် ု
�့�ရာမြ�င်�ုဆ့ို�သညု်မှျိုးာ ၎င်�ုတ့ို့�  အသကုျွ 21 နှ်ုစု်မြပ်ညု််သညု််အ��န့ားတုို့းင် ုစ်ာသင်နှု်ုစု်ကျွ�နားဆံုို��သညု််
တ့ို့�င်သုောအာင် ုသောပ်ါင်�ုကျွ�ူဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာရာနားအုတို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးမြ�င်�ုက့ျွ�  
ဆ့ို�လ့�ပ်ါသညု်။ 
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6  အသက်ရေးမွာ�ဝမ်ာ�ရေး�ကာင််�ဆိ�င််�ာဖြ�န်း�်ည့်ထူ်ံရေးထံာင််ရေး�����်င်န်း�် –၎င်�ုသညု် မျိုးသနားစု်းမုျိုး�
သမူျိုး�ာ�က့ျွ� သင််သုောလ�ာုသောသာအလ�ပု်အက့ျွ�င်ရှုှာာသော�းသောပ်�ရာနားနှု်ုင်် ုထ့ားနား�ုသ့မုျိုး�သောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွ
သောပ်�ရာနားအုတို့းကုျွ ကျွညီူ်သောပ်�သညု်် အစ့်��ရာသောအဂါ�င်စီု်တို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။ အသကုျွသောမျိုးး�ဝမုျိုး�
သော�ကျွာင်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မြပ်နားလုညု်ထားသူောထားာင်သုောရာ�လ�ပု်င်နား�ုမှျိုးတို့ဆိုင်် ုအကျွအူညီ်ရာယနူ်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ 
အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးရာနား၊ု DD ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုး
ရာနား ုမျိုးလ့�အပု်သောပ်။ အသကုျွသောမျိုးး�ဝမုျိုး�သော�ကျွာင်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မြပ်နားလုညု်ထားသူောထားာင်သုောရာ�လ�ပု်င်နား�ုဆ့ို�င်ရုာာ
ရံှု��မျိုး�ာ�၏ စ်ာရာင်�ုတို့စု်��က့ျွ� သ့ရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောအာကုျွပ်ါတို့းင် ု�ကျွညု််ရှုံးရှုသုောပ်�ပ်ါ - 
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သောအာကုျွပ်ါမျိုး�ာ�မှျိုး အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� ကျွ�ူယသူော�ာုမြပ်ထားာ�ပ်ါသညု် – အရားယုသောရာာကုျွပြိုပီ်�သမူျိုး�ာ�
အတို့းကုျွ ကျွညီူ်ပ်ံ်ပ့်��သောပ်�သညု်် ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ လမုျိုး�မြပ်သောမြမျိုးပံ်�တို့စု်��၊  
3rd Edition၊ DRO၊ OCDD၊ Oregon DHSတ့ို့� ၏ ပ်�ူသောပ်ါင်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွသညု်် ပ်သောရာာ ဂါ�ကုျွ
တို့စု်�� – သကုျွကြီးကီျွ�ရားယုအ့�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုမျိုးသနားစု်းမုျိုး�သမူျိုး�ာ�။

မ့ျိုး�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ASD သောရာာဂါါဆ့ို�င်ရုာာ စ်တို့င်ကုျွ�င််သံု��မျိုးတုို့စု်�� – သောအာုရီာဂါးနားမုြပ်ညု်နားယု၏ လသူာ�
အကျွ��့�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးစု်နားစု်အတို့းကုျွ လမုျိုး�ညဲွှနား�ု�ကုျွတို့စု်��။ သောအာကုျွပ်ါမှျိုး ထား�တုို့သောဝ��်ပ်ါသညု် – 
သောအာုရီာဂါးနားမုြပ်ညု်နားယုရ့ှှာနားညု်�ပ်ည်ာပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာအကျွအူညီ်သောပ်�သောရာ�အ�့�

အုသုံးက်ို 18 နှ်ုစ်ာကြောအုာက်ို ကိုကြောလု�များျာ�အုတွွက်ို များည်သ်ုံးည််ဝ်နက်ြော�ာင်မုျားအုများျ ုု �အုစာာ�များျာ�ကုုို  
ရာရုှှာနုု်ုင်ပ်ါသုံးနည်�်။

မုျားသုံးာ�စုာများျာ�အုတွွက်ို အုကြောထာက်ိုအုပ်း်များျာ�

သောအာုရီာဂါးနားမုြပ်ညု်နားယုရ့ှှာ သောကျွာင်တီုို့တ့ို့�င်�ုတို့းင် ုမ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�က့ျွ� စ့်တုို့သကုျွသာရာာရာသောစ်ရာနား၊ု သောလ်ကျွ�င််သုောရာ�
ဆ့ို�င်ရုာာအ�းင််အုလမုျိုး�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုအထား�ူပ်ည်ာသောရာ�မှျိုး မျိုးပ်ံ်ပ့်��န်ု့�င်သုောသာ အမြ�ာ�သောသာအသောမြ��ံအကျွအူညီ်
မျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွကျွညီူ်သောပ်�န်ု့�င်သုညု်် အစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��ရ့ှှာပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါပ်ံ်ပ့်��ကျွညီူ်မျိုးသုညု် 
သင်၏ု မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သမူျိုး�ာ�အတို့းကုျွ �းံပြို�့��တ့ို့��တို့ကုျွသောရာ�ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးဆ့ို�င်ရုာာသောကျွာင်တီုို့မှျိုး စီ်မံျိုး�နား ်ဖုြ�း�ပ်ါသညု်။ 
သင််ကုျွသောလ�သညု် အဆ့ို�ပ်ါပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသောအာကုျွတို့းင် ုအကျွအူညီ်ရာယနူ်ု့�င်ရုာနား ုအ တို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ု
မြပ်ညု််မီျိုးန်ု့�င်ရုာနား ုသောအာုရီာဂါးနား၏ု "�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မျိုးသနား ုစ်းမုျိုး�သ"ူ ၏ အဓ့ာပံ်ာယု�းင််ဆ့ုို���ကုျွနှ်ုင်် ုက့ျွ�ကုျွ
ညီ်ရာပ်ါမျိုးညု်။ သင််ကုျွသောလ�တို့းင် ုASD သောရာာဂါါရ့ှှာသောနားသော�ကျွာင်�ုမြပ်သသောသာ စ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ုစ်ာသောမျိုး�ပ်း�
ရာလဒု်မျိုး�ာ�နှ်ုင််/ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ ဆိုရာာဝနား၏ုအစီ်ရာင်�ံုစ်ာမျိုး�ာ�က့ျွ� သင်လ့ု�အပု်မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုး
သညု် ဝင်သုောင်းအာ�လံ��၏ အဆိုင််မုျိုး�ာ�အလ့�ကုျွ မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ �းင််လှုစု်ထားာ�ပ်ါသညု်။

အမျိုးတုို့း�မျိုးနားသုောနားဂါ�ာမျိုး�ာ�သညု် သင််ကုျွသောလ�က့ျွ� သောနားအ့မုျိုးတို့းင် ုမြပ်�စ်�သောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွ ရာနားအုတို့းကုျွ သင် ု
လ့�အပု်သောသာ အနားာ�ယမူြ�င်�ုနှ်ုင်် ုသောလ်ကျွ�င််သုောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာအမျိုး��့�အစ်ာ�အသော�ကျွာင်�ုက့ျွ� သင်စု်ဉု်�စ်ာ�န်ု့�င်ရုာနားု
အတို့းကုျွ ကျွညီူ်န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါအသော�ကျွာင်�ုအရာာတို့းင် ုသင်သုညု် ကြီးကီျွ�မျိုးာ�သောသာ အ�နား�ုကျွဏ္ဍ
မှျိုး ပ်ါဝင်လ့ုမု်ျိုးမျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု် — သင်သုညု် မျိုးညု်သညု််သောနားရာာ၊ မျိုးညု်သညု််အ��န့ားတုို့းင် ုအကျွအူညီ် 
လ့�အပု်သနားညု်� နှ်ုင်် ုမျိုးညု်သညု်် အကျွအူညီ်အမျိုး��့�အစ်ာ�က့ျွ� သင်လ့ု�အပု်သညု်က့ျွ� သင်ဆံုို��မြ�တုို့ရာ
ပ်ါသညု်။ အမျိုးတုို့း�မျိုးနားသုောနားဂါ�ာမျိုး�ာ�သညု် သင်လုကုျွ�ံရာရ့ှှာသညု််အကျွအူညီ်က့ျွ� ည့ိ်နှ်ု�င့်�ုမျိုးညု်မြ�စု်ပြိုပီ်� သောစ်ာင််ု
�ကျွညု််မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသညု် သောသ�င်ယုပြိုပီ်� သင််လ့ု�အပု်��ကုျွအာ�လံ��က့ျွ� အကျွ�နားအုစ်င် ု
မျိုးမြ�ညု််ဆိုညု်�သောပ်�န်ု့�င်သုော�ကျွာင်�ုက့ျွ� သတ့ို့မြပ်�သောပ်�ပ်ါ။ သ့� သောသာု ၎င်�ုပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသညု် သင််က့ုျွ� စ်တို့င်ု
လ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်သုောစ်ပ်ါသညု်။ 
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အုထူ�ကြံကိုပ််များတ်ွကွိုပ််ကဲိုမုျားရုှှာကြောသုံးာ အုုမ်ျားတွွင်�ဝနက်ြော�ာင်မုျားများျာ� (အသကုျွ 18 နှ်ုစု်သောအာကုျွ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�
အတို့းကုျွ)

သင််ကုျွသောလ�သညု် အန်ုရူာာယုရ့ှှာသောသာအမြပ်�အမျိုး ူနှ်ုင််/ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ သောဆို�ကျွ�သမျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာမြပ်ဿနားာမျိုး�ာ�
သော�ကျွာင်် ုမြပ်င်�ုထားနားသုောသာကြီးကီျွ��ကျွပု်မျိုး ုသ့� မျိုးဟု�တုို့ �ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�င့်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွမျိုးက့ုျွ� လ့�အပု်ပ်ါကျွ သင််သုောကျွာင်ု
တီို့သညု် သင််အုာ� အထား�ူ�ကျွပု်မျိုးတုို့ကျွးပု်ကျွ�မျိုးရ့ှုှာသောသာ အ့မုျိုးတို့းင်�ုဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ 
မြပ်ညု်တို့းင်�ုအစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��သ့�  ညဲွှနား�ုသောပ်�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ၎င်�ုတ့ို့� ၏ မ့ျိုးသာ�စ်�သညု် တို့စု်က့ျွ�ယုသောရာသောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွမျိုး၊ု 
သော��ကျွင်�ုလံ�မြ�ံ� သောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ မြပ်�မြပ်င်မုျိုးးမုျိုး�မံျိုးမျိုးမုျိုး�ာ�၊ သောလ်ကျွ�င််သုောရာ�၊ အမြပ်�အမျိုးပ့ူ်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာအ�ကံျွသောပ်�မြ�င်�ုနှ်ုင်် ု
အလာ�တို့ ူကျွသောလ�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွသောသာ လ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ� ဆ့ို�င်ရုာာ သ့သာထားင်ရှုှာာ�သောသာ အကျွအူညီ်က့ျွ� 
မျိုးရာရ့ှှာပ်ါကျွ အဆ့ို�ပ်ါ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသညု် သောနားအ့မုျိုးတို့းင် ုမျိုးသောနားန်ု့�င်သုောသာ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ကျွသောလ�၏ 
�ကုျွ��သောသာအမြပ်�အမျိုးမူျိုး�ာ� နှ်ုင််/ုသ့� မျိုးဟု�တုို့သောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာမြပ်ဿနားာမျိုး�ာ�၏ ဆ့ို��ရားာ�မြပ်င်�ုထားနားမုျိုးက့ုျွ� အဆိုင််ု
သတုို့မှျိုးတုို့သညု််စ်စု်သောဆို�မျိုးစု်ာရာင်�ုတို့စု်��သညု် အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးမျိုးက့ုျွ� ဆံို��မြ�တုို့သောပ်�ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါပ်
ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသ့�  ဝင်သုောရာာကုျွရာနား ုမျိုးလးယုကျွသူညု််အမြပ်င် ုဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးသုောပ်�မြ�င်�ု�ံရာသညု်် ကျွသောလ�အသောရာအတို့းကုျွအာ� 
ကျွနား ်သုတုို့��ကုျွတို့စု်�� ထားာ�ရ့ှှာထားာ�ပ်ါသညု်။ သ့� သောသာု ၎င်�ုက့ျွ� လ့�အပု်သညု်ဟု� သင်ထုားင်ပု်ါကျွ သင််၏ု �းံပြို�့��မျိုးု
ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာမျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးမုျိုး�ာ�အတို့းကုျွ သောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�သညု််သောကျွာင်တီုို့ရ့ှှာ အမျိုးတုို့း�မျိုးနားသုောနားဂါ�ာထံားသ့�  ထားညု််သးင်�ု
စ်ဉု်�စ်ာ�သောပ်�ရာနားအုတို့းကုျွ သောတို့ာင်�ုဆ့ို�ပ်ါ။

အုကြံကိုပ််အုတွည်�်များျာ�/ကြောနအုုမ်ျားပြုပ်င်ပ်တွွင်ကြောနရာာ�ျထာ�မုျား (အ သကုျွ 18 နှ်ုစု်သောအာကုျွ ကျွသောလ�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ)

သင််ကုျွသောလ�သညု် အကျွ�ပု်အတို့ညု်�မြ�စု်သောနားပြိုပီ်� အ့မုျိုးတို့းင်မုျိုးသောနားထ့ား�င်နု်ု့�င်ပု်ါကျွသောကျွာင်တီုို့နှ်ုင်် ုတ့ို့�င်�ုသောဒ်သကြီးကီျွ�/
မြပ်ညု်နားယုတို့းင်�ု သောနားရာာ��ထားာ�သောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ ကျွွမုျိုး�ကျွ�င်သုမူျိုး�ာ�သညု် သင််ကုျွသောလ�အတို့းကုျွ ယာယီသောမျိုးး�စ်ာ�အ့မုျိုး 
သ့� မျိုးဟု�တုို့ အ�့�လ့�ကုျွသောနားထ့ား�င်သုညု််အ့မုျိုးရှှာာသော�းရာနားအုတို့းကုျွ သင်နှု်ုင််အုတို့ ူလ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်ပု်ါသညု်။ အ���့
ကျွသောလ�မျိုး�ာ�အာ� ရာကုျွသတူို့ပ်တုို့အနားညု်�င်ယုအ�ကျွာတို့းင် ုသောနားရာာ��ထားာ�မျိုးဆ့ုို�င်ရုာာ နားယုပ်ယုတို့စု်��တို့းင် ုသောနားရာာ
��သောပ်�ပ်ါသညု်၊ ကျွသောလ�နှ်ုင်် ုမ့ျိုးသာ�စ်�၏ အသောမြ�အသောနားသောပ််မျိုးတူို့ညု်၍ အမြ�ာ�သမူျိုး�ာ�အာ� သောနားရာာ��ထားာ�မျိုးသုညု် 
အ��န့ားပ့ု်��ကျွာမြမျိုးင််ပု်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါနှ်ုင်် ုအမြ�ာ��ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးမုျိုး�ာ�ရ့ှှာသညု််ကျွသောလ�မျိုး�ာ�
အာ� ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးသုောပ်�သညု်် မြပ်ညု်နားယုတို့းင် ုသောမျိုးး�စ်ာ�သနှူ်ုင်် ုအ�့�လ့�ကုျွသောနားထ့ား�င်နု်ု့�င်သုညု််အ့မုျိုးအသောရာအတို့းကုျွ
က့ျွ� အကျွနား ်အုသတုို့တို့စု်�� ထားာ�ရ့ှှာထားာ�ပ်ါသညု်။ (သောအာုရီာဂါးနားမုြပ်ညု်နားယုတို့းင် ုASD သောရာာဂါါရ့ှှာသောသာ ကျွသောလ�
မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ သီ� မြ�ာ�တို့ကျွက သ့�လု သ့� မျိုးဟု�တုို့ လသူောနားရာပု်ကျွးကုျွတို့းင်�ုရ့ှှာ အစ့်��ရာစ်ာသင်သုောကျွ�ာင်�ု ဟု၍ူ မျိုးရ့ှှာ
ပ်ါ။ သင််သုောကျွာင်တီုို့တို့းင် ုအကျွ�ပု်အတို့ညု်�အတို့းကုျွ သောမျိုးး�စ်ာ�အ့မုျိုးအ���့ရ့ှှာန်ု့�င်သုောသာု လညု်� ကျွသောလ�မျိုး�ာ�၏ 
အကျွ�ပု်အတို့ညု်�ဆ့ို�င်ရုာာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� က့ျွ�ရာရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ မြပ်ညု်နားယုအစီ်အစ်ဉု်က့ျွ� သင််အုာ� ညဲွှနား�ုသောပ်�
မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ ကံျွမျိုးသောကျွာင်�ုစ်းာမြ�င်် ုအထား�ူမြပ်င်ဆုိုင်မုြပ်�လ�ပု်ထားာ�သောသာ သောနားရာာ��ထားာ�မျိုးမုျိုး�ာ�သညု် မ့ျိုးသာ�စ်�
အ့မုျိုး အနား�ီတို့းင်မုျိုးရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါ။

န်ု့�င်ငု်သံောတို့ာုနှ်ုင်် ုတို့ရာာ�ဝင်သုသော�ာတို့ညီူ်��ကုျွတို့စု်��က့ျွ� ရာရ့ှှာရာနားလ့ု�အပု်ပ်ါသညု်။ ၎င်�ုက့ျွ� �ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ 
မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးမုျိုး�ာ�ရ့ှှာသညု််ကျွသောလ�င်ယုမျိုး�ာ�အတို့းကုျွ သောနားရာာ��ထားာ�သောပ်�သောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ သသော�ာတို့ညီူ်��ကုျွဟု� 
သော�်ပ်ါသညု်။ ထ့ား� အမြပ်င် ုသောနားရာာ��ထားာ�စ်ဉု်အတို့းင်�ု မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�ကျွ ၎င်�ုတ့ို့� ၏ကျွသောလ�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွ
ဆိုကုျွန်ုးယုမျိုးရ့ှုှာသောနားန်ု့�င်သုောစ်မျိုးညု်် နားညု်�လမုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ထားညု််သးင်�ုန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ အစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��က့ျွ� သောရာ�သာ�
သးာ�မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�အာ� ၎င်�ုတ့ို့� ၏ကျွသောလ�မျိုး�ာ�၏ SSI အကျွ��့��ံစ်ာ��းင််မုျိုး�ာ�အ တို့းကုျွ သောင်း
လကုျွ�ံသအူမြ�စု်ထားာ�ရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သကုျွကြီးကီျွ�ရားယုအ့�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုမျိုးသနားစု်းမုျိုး�သမူျိုး�ာ�အတို့းကုျွ သောအာုရီာဂါးနားု
မြပ်ညု်နားယုပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုး (SPD) က့ျွ� လ�ပု်ပ့်�င်�ုးင််သုောပ်�အပု်ရာနား ုလ့�အပု်ပ်ါသညု် (သောအာကုျွတို့းင်�ုကျွညု််ပ်ါ)။ ကျွသောလ�
သညု် လကုျွရ့ှှာတို့းင် ုSSI က့ျွ� မျိုးရာရ့ှှာပ်ါကျွ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသညု် ကျွသောလ�၏ အမျိုးညု်မြ�င်် ုအဆ့ို�ပ်ါ အကျွ��့��ံစ်ာ��းင််မုျိုး�ာ�
က့ျွ� ရာရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောလ်ာကုျွထားာ�မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။ သောနားရာာ��ထားာ�မျိုးဆ့ုို�င်ရုာာကျွ�နားကုျွ�စ်ရ့ာတုို့က့ျွ� မ့ျိုးသာ�စ်�
မျိုး�ာ�အာ� သောကျွာကုျွ�ံမျိုးညု်မျိုးဟု�တုို့သောပ်။ သ့� သောသာု အဆ့ို�ပ်ါကျွ�နားကုျွ�စ်ရ့ာတုို့သညု် သောနားာင်အုနားာဂါါတုို့တို့းင်မုျိုးူ
သောမြပ်ာင်�ုလ�သးာ�န်ု့�င်ပု်ါသညု်။ မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�အာ� ၎င်�ုတ့ို့� ၏ ကျွသောလ�အတို့းကုျွ အဝတုို့အစ်ာ�မျိုး�ာ� ပ်ံ်ပ့်��သောပ်�ရာနားနှု်ုင်် ု
ကျွ�နား�ုမျိုးာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ အာမျိုး�ံထားာ�ရ့ှှာရာနား ုသောမျိုး်ာုလင််ထုားာ�သညု်။ SPD သညု် မ့ျိုးသာ�စ်�၏ ကျွ�နား�ုမျိုးာသောရာ�ဆ့ို�င်ရုာာ
အာမျိုး�ံက့ျွ� ထားပု်မံျိုးမြ�ညု််စ်းကုျွရာနားအုတို့းကုျွ သောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာကျွတုို့မြပ်ာ�က့ျွ�လညု်� သောလ်ာကုျွထားာ� 
မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါ သညု်။ 
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ပြု�ည််စွ်ာက်ိုလုးပုြု�းုကြောရာ��ုုင်ရာာင်ကြောင ွ(SSI)

SSI သညု် မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သောသာ သ့� မျိုးဟု�တုို့ နားာတို့ာရှှာညု်��ာ�နားာသောနားသောသာ ကျွသောလ�မျိုး�ာ� အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးန်ု့�င်ရုာနား ု
နှ်ုင်် ုဝင်သုောင်းအနားညု်�င်ယုသာရ့ှှာသောသာ သ့� မျိုး ဟု�တုို့ ဝင်သုောင်းမျိုးရ့ှှာသောသာ ၎င်�ု၏မ့ျိုးသာ�စ်� သ့� မျိုးဟု�တုို့ သောင်းသော�ကျွ�ဆ့ို�င်ရုာာ
အရာင်�ု အမြမျိုးစု်မျိုး�ာ�မျိုးရ့ှှာသောသာ ၎င်�ု၏မ့ျိုးသာ�စ်�အတို့းကုျွ Medicaid မှျိုးတို့ဆိုင်် ုဝင်သုောင်းနှ်ုင်် ုသောဆို�ကျွ�သမျိုးဆ့ုို�င်ရုာာ
အာမျိုး�ံက့ျွ� သောပ်�ကျွမုျိုး�သညု်် �ကုျွဒ်ရာယုအစီ်အစ်ဉု်တို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု်။ သင််မ့ုျိုးသာ�စ်�သညု် Medicaid အတို့းကုျွ 
အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးပ်ါကျွ သင််ကုျွသောလ�သညု် SSI သောင်းသောပ်�သော��မျိုးမုျိုး�ာ�အတို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ 
SSI အတို့းကုျွ သောလ်ာကုျွထားာ�မြ�င်�ုသညု် စ့်နားသုော�်မျိုးနှု်ုင်် ုရှုံးရှုပုု်သောထားး�မျိုးက့ုျွ� မြ�စု်သောစ်န်ု့�င်သုောသာုလညု်� ၎င်�ုက့ျွ� လ�ပု်သောဆိုာင်နု်ု့�င်ု
ပ်ါသညု်။ သောနားာကုျွထားပု်အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� သ့ရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သင််သုောကျွာင်တီုို့ရ့ှှာစ့်တုို့ကျွ�နား�ုမျိုးာသောရာ�နှ်ုင်် ု�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးု
ပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးမုျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သောပ်�သညု််ရံှု��သ့�  ဆိုကုျွသးယုပ်ါ။

သကုျွကြီးကီျွ�ရားယုအ့�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုမျိုးသနားစု်းမုျိုး�သမူျိုး�ာ� အတို့းကုျွ Oregon မြပ်ညု်နားယု၏ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးသညု် စ့်တုို့သကုျွသာရာာရာ
သောရာ� ဆ့ို�င်ရုာာ မြပ်�စ်�သောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွမျိုးနှု်ုင်် ုနားညု်�ပ်ည်ာပ့်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ တ့ို့�င်ပု်င်သုောဆိုး�သောန်ုး�မြ�င်�ုမှျိုး အထား�ူ�ကျွပု်မျိုးတုို့ကျွးပု်ကျွ�ထားာ�
သောသာ သောနားအ့မုျိုးတို့းင်�ုအကျွအူညီ်သောပ်�မြ�င်�ု၊ အကျွ�ပု်အတို့ညု်�ဆ့ို�င်ရုာာ �ကျွာ�ဝင်ည့ို်နှ်ု�င့်�ုသောဆိုာင်ရုားကုျွမျိုးနှု်ုင်် ုသောနားအ့မုျိုးမြပ်င်ု
ပ်တို့းင်သုောနားရာာ��ထားာ�မျိုးအုထ့ား ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သောပ်�ပ်ါသညု်။ ASD သောရာာဂါါရ့ှှာသ ူတို့စု်ဦး���င်�ုစီ်အတို့းကုျွ သီ�သနား ်ဖုြမြ�စု်
သောသာ၊ သီ�မြ�ာ�မြ�စု်သောသာ ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးဟု၍ူ မျိုးရ့ှှာပ်ါ။ ယင်�ုအစ်ာ� �ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သမူျိုး�ာ�က့ျွ� ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးု
သောပ်�သညု်် သောကျွာင်တီုို့နှ်ုင်် ုမြပ်ညု်နားယုပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးမျိုး�ာ�မှျိုးတို့စု်ဆိုင်် ုဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� သောပ်� ကျွမုျိုး�ပ်ါသညု်။

သင််ကုျွသောလ�သညု် အသကုျွ 18 နှ်ုစု်သောအာကုျွမြ�စု်ပ်ါကျွ သကုျွကြီးကီျွ�ရားယုအ့�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုမျိုးသနားစု်းမုျိုး�သမူျိုး�ာ�ဆ့ို�င်ရုာာပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုး
မှျိုး ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ�"ရာပ့်�င်�ုးင််"ု မျိုးရ့ှှာသော�ကျွာင်�ု နားာ�လညု်သသော�ာသောပ်ါကုျွရာနား ုအသောရာ�ကြီးကီျွ�ပ်ါသညု်။ အထား�ူပ်ည်ာသောရာ�
နှ်ုင််မုျိုးတို့�ူ� မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သောသာကျွသောလ�မျိုး�ာ�သညု် အစ့်��ရာပ်ည်ာ သောရာ�က့ျွ� တို့ရာာ�ဝင်သုင်�ုကျွာ��းင််ရုာရ့ှှာထားာ�သောသာုလညု်� မျိုး
သနားစု်းမုျိုး�သောသာကျွသောလ�မျိုး�ာ� လ့�အပု်သောနားသညု််ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�သောပ်�ရာနားအုတို့းကုျွ ဥပ်သောဒ်မျိုးရ့ှှာပ်ါ – အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုး
လ်င်သုောတို့ာင်မှုျိုးပ်င်။ု

သောယ��ယ�အာ�မြ�င်် ုအကျွ�ပု်အတို့ညု်�အသောမြ�အသောနားမျိုး�ာ�တို့းင်သုာ ရာရ့ှှာန်ု့�င်သုောသာရာနားပံု်�သောင်းမျိုး�ာ�က့ျွ��း�သောဝန်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ 
ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�အာ� အကျွနား ်အုသတုို့ထားာ�ရ့ှှာထားာ�ပ်ါသညု်။ သ့� သောသာုလညု်� လးနား�ု�်သညု်် နှ်ုစု်အနားညု်�င်ယုအတို့းင်�ု 
အသကုျွ 18 နှ်ုစု်သောအာကုျွ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�သောသာကျွသောလ�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ု၎င်�ုတ့ို့� ၏ မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� တ့ို့��
�� ��သောပ်���်ပြိုပီ်� တ့ို့��လာသောအာင်သုောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်���်ပ်ါသညု်။ ယ��အ�ါ သောနားအ့မုျိုးတို့းင် ုမျိုးသနားစု်းမုျိုး�သောသာကျွသောလ�မျိုး�ာ�က့ျွ� 
မြပ်�စ်�သောစ်ာင််သုောရှှာာကုျွသောပ်�သညု်် မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ အကျွအူညီ်မျိုး�ာ� ပ့်�၍ရာရ့ှှာန်ု့�င်ပုြိုပီ်� မ့ျိုးသာ�စ်�တို့းင်�ု အကျွ�ပု်အတို့ညု်�
နှ်ုင်် ုစ့်တုို့အာ�က့ျွ�ယုအာ����ံ����ံ�ကျွ�မြ�င်�ုတ့ို့� က့ျွ� ကျွာကျွးယုတို့ာ�ဆီို�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သောဒ််လာသောင်းမျိုး�ာ�က့ျွ�  
ပ့်�၍ရာရ့ှှာန်ု့�င်ပု်ါသညု်။

သင််ကုျွသောလ�၏အသကုျွအရားယု မျိုးညု်မျိုး်ပ်င်ရ့ှုှာသောနားပ်ါသောစ် ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�ဆီိုသ့�  သးာ�ရာနား“ုတံို့�ါ�သောပ်ါကုျွ” သညု် သင််ု
သောဒ်သတို့းင်�ုရ့ှှာ�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးမုျိုး�ာ�အတို့းကုျွ သောဆိုာင်ရုားကုျွသောပ်�သညု််ပ်ရ့ှု�ဂါရာမုျိုးဆ့ို�င်ရုာာ သောကျွာင်တီုို့မြ�စု်
ပ်ါ သညု်။ ၎င်�ုက့ျွ� မျိုး�ာ�သောသာအာ�မြ�င်် ုစ့်တုို့ကျွ�နား�ုမျိုးာသောရာ�ဌာာနားဆ့ို�င်ရုာာသောကျွာင်တီုို့တို့းင်ထုားာ�ရ့ှှာ သောလ်ရ့ှှာပ်ါသညု် (မြပ်ညု်နားယု
နှ်ုင်် ုသောဒ်သတို့းင်�ု�ံ့ဖြိုးပြို�့��မျိုးပ့ု်�င်�ုဆ့ို�င်ရုာာ မျိုးသနားစု်းမုျိုး�မျိုးအုတို့းကုျွဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ�က့ျွ� �ကျွညု််ရှုံးရှုသုောပ်�ပ်ါ)။ သင််ကုျွသောလ�သညု် 
ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� ရာရ့ှှာရာနားအုတို့းကုျွ အရာညု်အ��င်�ုမြပ်ညု််မီျိုးမြ�င်�ု ရ့ှှာ၊ မျိုးရ့ှှာ သ့ရ့ှှာန်ု့�င်ရုာနား ုသင််သုောကျွာင်တီုို့ရ့ှှာ အမျိုးတုို့း�မျိုးနားသုောနားဂါ�ာ
မျိုး�ာ� (တို့စု်�ါ တို့စု်ရံာ ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးက့ုျွစ်စရာပု်ဆ့ို�င်ရုာာည့ိ်နှ်ု�့င်�ုသောရာ�မျိုး�ူမျိုး�ာ�ဟု� သော�်ပ်ါသညု်) မှျိုး သင််နှု်ုင်် ုသောတ့ို့ဆံို�ပြိုပီ်� သောဆိုး�သောန်ုး�
မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။

• သင််ကုျွသောလ�သညု် အသကုျွ 18 နှ်ုစု်ထားကုျွင်ယုပ်ါကျွ အမျိုးတုို့း�မျိုးနားသုောနားဂါ�ာသညု် သင်လ့ု�အပု်သောသာအကျွအူညီ်
က့ျွ� ဆံို��မြ�တုို့ရာနားအုတို့းကုျွ ကျွညီူ်မျိုးညု်မြ�စု်ပြိုပီ်� ဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးဆ့ုို�င်ရုာာသောရား���ယုစ်ရာာမျိုး�ာ�က့ျွ� မြပ်�လ�ပု်န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ 
ကျွညီူ်မျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။

• သင််ကုျွသောလ�သညု် အသကုျွ 18 နှ်ုစု်နှ်ုင်် ု၎င်�ုနှ်ုစု်အထားကုျွမြ�စု်ပ်ါကျွ အမျိုးတုို့း�မျိုးနားသုောနားဂါ�ာသညု်  
သင််ကုျွသောလ�နှ်ုင််အုတို့ ူသောဆိုာင်ရုားကုျွမျိုးညု်မြ�စု်ပြိုပီ်� သောရား���ယုမျိုးမုျိုး�ာ�နှ်ုင်် ုရာရ့ှှာန်ု့�င်သုောသာဝနားသုောဆိုာင်မုျိုးမုျိုး�ာ� 
က့ျွ� ရာယသံူ��စ်း�န်ု့�င်ရုာနားအုတို့းကုျွ သင်နှု်ုင််အုတို့ ူသောဆိုာင်ရုားကုျွမျိုးညု်မြ�စု်ပ်ါသညု်။
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�က်ိုသွုံးယ််ရာကြော�၊ စာကိုာ�အုပ်ပြုကြောာအု�ုုနှင်် �ာသုံးာစာကိုာ�

အသောာုတို့စု်ဇငု်ရာသောာဂါါ၏ အဓ့ာကျွ အစ့်တုို့အပ့်�ငု်�မျိုး�ာ�ထား�မှျိုး တို့စု်��မှျိုးာ ဆိုကုျွသးယုပ်မြသောာဆ့ို�ရာသော�၊ 
စ်ကျွာ�အပ်မြသောာအဆ့ို�နှားငု်် �ာသာစ်ကျွာ�ဆ့ို�ငု်ရာာ �းံ�်မ့ြ��တ့ို့��တို့ကုျွမှျိုး�တ့ို့� ်�မြစု်ပ်ါသညု်။ အ��့�သ်သောာ
လူပ်�ဂ္ါဂ့ါ�လုမျိုး�ာ�သညု် စ်ကျွာ�အပ်မြသောာအဆ့ို�ကျွသောာငု်�ကျွမြပ်မီြ� အ��့�က်ျွ စ်ကျွာ�ပ်မြသောာအလးနုားကျွသောာငု်�
သသောာုလညု်� လူမှျိုး�ဆိုကုျွဆံိုရာသော� ည်ံ်��ငု်�သသောာစ်းမုျိုး�ရာညု် ရ့ှာကျွမြပ်ါသညု်။ အသောာုတို့စု်ဇငု်ရာသောာဂါါ
ရ့ှာသူမျိုး�ာ�သညု် �ာသာစ်ကျွာ� ပ်မြသောာဆ့ို�အသ��ံပ်မြ�သညု််အဆိုငု်် မျိုးညု်သ့�ပ််ငု်ရ့ှာစ်သောကျွာမူျိုး ၎ငု်�တ့ို့�်
အာ�လ��ံတို့းငု် လူမှျိုး�ဆိုကုျွဆံိုရာသော�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ စ့်နုား�သောါုမှျိုး�အနားသောအထားာ�အ��့�ရ့ှ်ာမျိုးညု်�မြစု်ပ်ါသညု်။ 
စ်ကျွာ�အပ်မြသောာအဆ့ို�နှားငု်် �ာသာစ်ကျွာ�ဆ့ို�ငု်ရာာ ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံက့ျွ� အသကုျွ 18 လတို့းငု် စ်တို့ငု်ကျွ�
သန့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါနားယုပ်ယုတို့းငု် အ�မြစု်မျိုး�ာ�သသောာအ�ကုျွအ��အ��့�မှ်ျိုးာ -

• စ်ကျွာ�လ��ံဝမျိုးပ်မြသောာ�မြငု်�

• မျိုးသော��းနုား�မျိုး�ာ�က့ျွ��မြသောဆ့ို�ရာနုား သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ ပ်�ပံ်မြငု်တို့စု်ပ်�ဒု်က့ျွ�ပ်မြသောာပ်မြရာနုား �ကုျွ���မြငု်�

• စ်ကျွာ�စ်မျိုးမြညု်ပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်�တို့းငု် ("အပ်မြနုားပ်မြနုားအလှနုားလှနုား") ပ်မြသောာဆ့ို�ဆိုကုျွဆံိုမှျိုး�မျိုးရ့ှာ�မြငု်�

• သ�ာဝမျိုးကျွ�သသောာ အသံအနားသောအထားာ� (“အလင္ု်ကျွာ”) သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ ပ်�မှံျိုးနုားမျိုး ဟု�တုို့သသောာ 
အသံမျိုး�ာ�က့ျွ� အသ��ံပ်မြ��မြငု်� 

• အ�မြာ�သူတို့စု်ဦး�ပ်မြသောာသညု််စ်ကျွာ�က့ျွ� ထားပု်�ါတို့လ�လ�ပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်� ("ထားပု်တို့ လ�လ��မြစု်ပ်သောါု
သသောာ စ့်တုို့ရာသောာဂါါတို့စု်မျိုး�့��")

• စ့်တ္ို့တို့ဇဆိုနုားသသောာ စ်ကျွာ�လ��ံအဓ့ာပ္်ပ်ါယုမျိုး�ာ� သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ စ်ကျွာ�စ်ပု်နှားငု််ကျွး�လး�နားသော သသောာ 
စ်ကျွာ�လ��ံမျိုး�ာ�

• မျိုး�ကုျွလ��ံ��ငု်�ဆို��ံမြငု်�၊ က့ျွ�ယုဟုနုားပ်မြ�ာသာစ်ကျွာ�/ နှား�တုို့�မြငု််ပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်�မျိုး ဟု�တုို့သသောာ 
သင္ု်ကျွသောတို့မျိုး�ာ�က့ျွ� အသ��ံပ်မြ�မှျိုး� ညံ်��ငု်��မြငု်�နှားငု်် နားာ�လညု်မှျိုး�ည်ံ်��ငု်��မြငု်�

• အလးတုို့ကျွ�ကုျွမှျိုးတုို့သညု််ပ်�စံံ်တို့စု်���မြငု်် အလးတုို့ကျွ�ကုျွမှျိုးတုို့ထားာ�သသောာ စ် ကျွာ�လ��ံမျိုး�ာ� 
သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ စ်ကျွာ�စ်�မျိုး�ာ�က့ျွ� ထားပု်�ါတို့လ�လ�ပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်�၊ တို့စု်�ါတို့စု်ရံာ စ်ကျွာ�စ်ပု်မျိုး�ာ�တို့းငု်

စ်ကျွာ�အပ်မြသောာအဆ့ို��ာသာစ်ကျွာ�ဆ့ို�ငု်ရာာ ရာသောာဂါါဗီသောဒ်ပ်ည်ာရှာငု် (SLP) အာ� စ်ကျွာ�
အပ်မြသောာအဆ့ို�၊ �ာသာစ်ကျွာ�နှားငု်် ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို�မှျိုး�၊ နှား�တုို့�မြငု််ပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်� မျိုးဟု�တုို့သသောာ 
ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို�မှျိုး�နှားငု်် တို့စု်�ါတို့စု်ရံာတို့းငု် နှား�တုို့တ့ို့�ကုျွရားတုို့�မြငု်�တ့ို့�က့်ျွ� လ�ပု်ဆိုသောာငု်န့ား�ငု်ရာနုားအတို့းကုုျွ 
လသ်ောကျွ�ငု််ပ်သော�ထားာ�ပ်ါသညု်။ အသောာကုျွပ်ါတ့ို့�က်ျွ�သ့်�သ်သောာ ပ်မြဿနားာမျိုး�ာ�စ်းာက့ျွ� ၎ငု်�တ့ို့�သ်ညု် ကူျွညီ်
ပ်သော�န့ား�ငု်ပ်ါ သညု် -

• အကူျွအညီ်တို့သောာငု်��ံ�မြငု်�နှားငု်် အလ�ငု်�သငု််လ�ှငု် သငု််သလ့� ဆိုန္ားဒ်ပ်မြ�မြငု်�

• ကျွစ်ာ�ကျွးကုျွက့ျွ� အစ်ပ်�့���မြငု်�နှားငု်် ထ့ားနုား�ကျွ�သောာငု်�ပ်မြ�ပ်မြငု်�မြငု်�

• ပ်သောါငု်�သငု်�ဆိုကုျွဆံိုရာသော�မျိုး�ာ�က့ျွ� တို့ညု်ဆိုသောာကုျွရာာတို့းငု် အထားသောာကုျွအကူျွ�မြစု်စ်သောရာနုား
အတို့းကုျွ စ်ကျွာ�ပ်မြသောာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�

• နှား�တုို့�မြငု််ပ်မြသောာဆ့ို�သသောာ စ်ကျွာ�အရ့ာပု်အမျိုးမြးကုျွမျိုး�ာ�နှားငု်် နှား�တုို့�မြငု််ပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်�မျိုးဟု�တုို့သသောာ 
စ်ကျွာ�အရ့ာပု်အမျိုးမြးကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� အသ့အမှျိုးတုို့ပ်မြ��မြငု်�

ASD ရာကြောာဂါါ
ကိုုု ကုိုသုံး�ပြုင�် 
- များကိုပြုာ�ဏာ
အုကိုပြုးပ်ပြုုထာ�သုံးကြောာ 
ရာကြောာဂါါကိုုထုး�များျာ�
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• သီ��မြာ�  ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို�ရာသော�မျိုး�ာ�က့ျွ� သငု််လ�သောာုသသောာအ��့နုားမျိုး�ာ�တို့းငု် သငု်ယူ�မြငု်� 
(မျိုးင္ု်ဂါလာပ်ါ ၊ နှား�တုို့ဆိုကုျွစ်ကျွာ�၊ စ်သညု်�မြငု််။)

• တ့ို့��တို့ကုျွလာသသောာ ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်� နှားငု်် သမျိုးရ့ာ��ကျွ�မျိုးဟု�တုို့သသောာ ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်� 
(AAC) - ရာ�ပု်ပ်�လံ�လှယု၍ ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာစ်နားစု်တို့စု်�� (PECS)၊ ကျွးနုားပ်�ူ တို့ာ
မျိုး�ာ�၊ စ်ာလ��ံထားးငု်���တုို့ပ်မြာ�မျိုး�ာ�နှားငု်် တို့ကုျွ�လကုျွမျိုး�ာ�အပ်ါအဝငု် စ်နားစု်အမျိုး�့��မျိုး�့��မှျိုးတို့စု်ဆိုငု်် 
ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို�ရာသော�တို့းငု် စ်ကျွာ�ပ်မြသောာဆ့ို��မြငု်�မျိုးရ့ှာသသောာ ကျွလသော�အတို့းကုျွ နားညု်�လမုျိုး�မျိုး�ာ�။

 လုုပ််ငန်��ွင်ပုု်င်��ုုင်ရာာ ရာကြောာဂါါကုိုထုး�

ASD ရာသောာဂါါရ့ှာသူမျိုး�ာ�သညု် လ�ပု်င်နုား��းငု်ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံ (OT) မှျိုး မျိုးကျွမြာ�ဏာ 
အကျွ�့���ံစ်ာ��းငု််ရာရ့ှာန့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ လ�ပု်င်နုား��းငု်ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံပ်ည်ာရှာငု်တို့စု်ဦး�သညု် 
လူနားသောမှျိုး�� ဆ့ို�ငု်ရာာ "အသကုျွမျိုးးသော�ဝမုျိုး�ကျွမြသောာငု်�အလ�ပု်" (ဆ့ို�လ့�သညု်မှျိုးာ ကျွစ်ာ��မြငု်�နှားငု်် ကျွလသော�
မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ကျွ�သောာငု်�တို့ကုျွ�မြငု်�) တို့းငု် ၎ငု်�တ့ို့�၏် ကျွ�းမုျိုး�ကျွ�ငု်မှျိုး�မျိုး�ာ� တ့ို့��မျိုးမြငု််လာစ်သောရာနုားအတို့းကုျွ 
လူသာ�မျိုး�ာ�နှားငု်် လကုျွတို့း�ဆိုသောာငု်ရားကုျွပ်ါသညု်။ ၎ငု်�တ့ို့�သ်ညု် ASD ရာသောာဂါါရ့ှာသူအာ� နားသ်ောစ်ဉု
�ဝ၏ ပ်�မှံျိုးနုားလ�ပု်င်နုား�ဆိုသောာငု် တို့ာမျိုး�ာ�တို့းငု် အပ်မြညု််အဝပ်ါဝငု်�မြငု်�မှျိုး တို့ာ�ဆီို�ပ်သော�သညု််အရာာ
မျိုး�ာ�က့ျွ� �း��မြာ�သတုို့မှျိုးတုို့ရာနုား ကူျွညီ်ပ်သော�ပ်ါသညု် (စ်ာ�သသောာကုျွ�မြငု်�၊ သနု်ားရှာငု်�ရာသော�လ�ပု်�မြငု်�၊ �သော�
ကျွငု်��မြငု်�၊ ကျွစ်ာ��မြငု်�၊ စ်ာရာသော��မြငု်�၊ စ်ာရ့ာ�ကုျွ�မြငု်�၊ ကျွ�သောာငု်�သးာ��မြငု်� သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ အလ�ပု်သးာ�
�မြငု်� စ်သညု်�မြငု််။)။ 

ASD ရာသောာဂါါရ့ှာသူအမျိုး�ာ�စ်�သညု် အာရာ��ံံစ်ာ�မှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ အ��ကုျွအလကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� လ�ပု်ဆိုသောာငု်
ရာာတို့းငု် သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ ၎ငု်�တ့ို့�ပ််တုို့ဝနုား�ကျွ�ငု်ရ့ှာ အ��ကုျွအ လကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� ထ့ားရာသောာကုျွသသောာနားညု်�လမုျိုး� 
(ထ့ားတို့းသ်ောမှျိုး�၊ အန်ံား၊ အမျိုးမြငု်၊ အသံ) �မြငု်် မှျိုးတုို့သာ�ရာာတို့းငု် အ�ကုျွအ��ရ့ှာကျွမြပ်ါသညု်။ ဥပ်မျိုးာအာ��မြငု်် 
၎ငု်�တ့ို့�သ်ညု် ကျွ�ယုလသောာငု်သသောာဆူိုညံ်သံမျိုး�ာ� သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ ၎ငု်�တ့ို့�၏် အရာသောပ်မြာ�ပ်သောါုရ့ှာ အရာာမျိုး�ာ�
က့ျွ� �ံစ်ာ�ရာသညု််ပ်�စံံ်�မြငု်် လးမုှျိုး�မ့ျိုး���မြငု်��ံရာန့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါအရာာသညု် ၎ငု်�တ့ို့�၏် အပ်မြ�အမှျိုး�
မျိုး�ာ�၊ အာရာ�စူံ်�စ့်�ကုျွမှျိုး�နှားငု်် စ့်တုို့�ံစ်ာ�မှျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ထ့ားနုား�ည့ှ်ရာနုား �ကုျွ��စ်သောပ်ါသညု်။ အာရာ��ံံစ်ာ�မှျိုး�ပ့်�ငု်�
ဆ့ို�ငု်ရာာပ်သောါငု်�စ်ပု်သ့မျိုးမြငု်မှျိုး�အတို့းကုျွ (SI) ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံသညု်အဆ့ို�ပ်ါပ်မြဿနားာမျိုး�ာ�က့ျွ� �မြသောရှာငု်�ပ်သော�
ပ်မီြ� OT သညု် မျိုး�ာ�သသောာအာ��မြငု်် အ ဆ့ို�ပ်ါ နားယုပ်ယုတို့းငု် ဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာအစီ်အစ်ဉု
မျိုး�ာ�က့ျွ� ပ်မြ�လ�ပု်ရာာ တို့းငု် ပ်ါဝငု်သသောာ အဓ့ာကျွကျွ�သသောာအထူား�ပ်မြ�ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံ�မြစု်ပ်ါသညု်။ 

• OT သညု် အမျိုး�ာ�အာ��မြငု်် ကျွ�သောာငု်�နားသောအရားယုကျွလသော�မျိုး�ာ� ကျွ�သောာငု်�တို့းငု် �ံယူလသ်ောရ့ှာသသောာ 
ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံတို့စု်���မြစု်ပ်ါသညု်။ 

• ၎ငု်�ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံသညု် နားသောအ့မုျိုးတို့းငု်၊ ဆိုသော��နုား�တို့စု်��တို့းငု်၊ သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ ရာပု်ရားာတို့းငု်  
ကျွ�သန့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ 

• အဆ့ို�ပ်ါရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံသညု် လူတို့စု်ဦး���ငု်�စီ်၏ လ့�အပု်��ကုျွမျိုး�ာ�အပ်သောါု အ �မြသော�ံထားာ�ပ်မီြ� 
၎ငု်�သညု် အလးနုားပ်ငု်သီ��မြာ�ဆိုနုားပ်ါသညု်။ 

OT ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံတို့စု်��က့ျွ� လ�ပု်ဆိုသောာငု်န့ား�ငု်သညု်် ဥပ်မျိုးာအ��့� ်-

• လကုျွ-မျိုး�ကုျွလ��ံ လှ�ပု်ရှာာ�ဆိုသောာငု်ရားကုျွမှျိုး�က့ျွ� တ့ို့��မျိုးမှြငု််ပ်သော�သသောာ ဂ့ါမုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� စီ်စ်ဉုပ်ါ

• လ�ပု်ဆိုသောာငု်န့ား�ငု်စ်းမုျိုး�က့ျွ� မျိုးမှြငု််တို့ငု်န့ား�ငု်ရာနုားအတို့းကုျွ အာရာ��ံံစ်ာ�မှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ စူ်�စ့်�ကုျွမှျိုး�က့ျွ� ��့နုားည့ှ်
ပ်သော�ပ်ါ (ကျွ�ယုလးနုား�ပ်ါကျွ နားာ�ကျွမြပု်မျိုး�ာ�တို့ပု်�မြငု်�)



35ohsu.edu/doernbecher

• နားညု်�ပ်ည်ာ သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ စ်ကုျွပ်စ္်စ်ညု်�အမျိုး�့��မျိုး�့���မြငု်် ပ်တုို့ဝနုား�ကျွ�ငု်က့ျွ� ပ်မြသောာငု်� လ�ပ်ါ (စ်ာရာသော�
ရာနုားအတို့းကုျွ ��တံို့တို့စု်��သောာငု်�က့ျွ� ဆို�ပု်က့ျွ�ငု်ထားာ��မြငု်�၊သ့�မ်ျိုး ဟု�တုို့ နူား�ည်ံ်သသောာအဝတုို့အစ်ာ�
မျိုး�ာ� ဝတုို့ဆိုငု်�မြငု်�ကျွ�သ့်�ပ််ငု် ရ့ာ��ရှာငု်�န့ား�ငု်ပ်ါသညု်)

• မျိုးကျွမြာ�ဏာဆ့ို�သလ့� OT တို့းငု် ကျွလသော�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ က့ျွ�ယုလကုျွလှ�ပု်ရှာာ�မှျိုး�က့ျွ� ပ်သောါငု်�စ်ပု်
လ�ပု်ဆိုသောာငု်န့ား�ငု်ရာနုားအတို့းကုျွ လးာှ��နား�ပ်မြသော��မြငု်�မျိုး�ာ�၊ အမျိုးမြငု််��နုားရာနုားအတို့းကုျွ စ်ပ်ရ့ာနုားပ်ါရ့ှာသညု်် 
အသောာကုျွ�ံပ့်တုို့စ်နှားငု်် အ�မြာ�နားညု်�လမုျိုး�မျိုး�ာ� ပ်ါဝငု်ပ်ါသညု်။

ရုာပ််ပုု်င်��ုုင်ရာာရာကြောာဂါါကုိုထုး�

ရားသ်ောလ�ာ�မှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�သညု် အလ�ပု်တို့စု်��က့ျွ�ဆိုသောာငု်ရားကုျွန့ား�ငု်ရာနုားအတို့းကုျွ လူ
တို့စု်ဦး�သညု် ၎ငု်�တ့ို့�၏် �န္ားဓာာက့ျွ�ယုက့ျွ� ရားသ်ောလ�ာ�န့ား�ငု်စ်းမုျိုး�ရ့ှာသညု်် ပ်မြ�မူျိုးပ်�အံနားသောအထားာ�အပ်သောါု
တို့းငု် အကျွ�့��သကုျွရာသောာကုျွစ်သောပ်ါသညု်။ တို့စု်�ါတို့စု်ရံာတို့းငု် အသောာုတို့စု်ဇငု်ရာသောာဂါါရ့ှာသူမျိုး�ာ�သညု် 
ရားသ်ောလ�ာ�မှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ� နားညု်�ပ်ါ�ပ်ါသညု်။ ဤသ့�ဆ့်ို�လ�ှငု် ရာ�ပု်ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာရာသောာဂါါကျွ�
ထား��ံ (PT) ကျွ ကူျွညီ်ပ်သော�န့ား�ငု်ပ်ါ သညု်။ ရာ�ပု်ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံပ်ည်ာရှာငု်သညု် လူတို့စု်ဦး�
အာ� နားသ်ောစ်ဥုလှ�ပု်ရှာာ�ဆိုသောာငု်ရားကုျွမှျိုး�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ လ့�အပု်သသောာ ကျွမြးကုျွသာ�မျိုး�ာ�၊ ဟုနုား��ကုျွညီ်မှျိုး�
နှားငု်် ပ်သောါငု်�စ်ပု်ည့ှ်န့ှား�ငု်�မှျိုး�က့ျွ� �းံ�်မ့ြ��တ့ို့��တို့ကုျွလာအသောာငု် ကူျွညီ်ပ်သော�န့ား�ငု်ရာနုားအတို့းကုျွ ရာ�ပု်ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ
ကျွနု်ားသတုို့��ကုျွမျိုး�ာ�အပ်သောါုတို့းငု် လ�ပု်ဆိုသောာငု်ပ်သော�ပ်ါသညု်။
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အုပ်ပုြုအုမူျားပုု်င်��ုုင်ရာာရာကြောာဂါါကုိုထုး�

လက်�းသ်ောအ���ံ��နး�င််�သောာ အပ်မြ�အမူျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ �း��မြမ်ျိုး�စ်း�်�မြာ�မြင််� (ABA)

ABA သညု် ASD ရာသောာဂါါအတို့းကုျွ အကျွသောာငု်�မျိုးးနုားဆို��ံ ပ်ံ်ပ့်��ကူျွညီ်မှျိုး�ပ်သော�သညု်် ကျွမြာ�ဝငု်ည့ှ်န့ှား�ငု်�
ဆိုသောာငု်ရားကုျွ��ကုျွ�မြစု်ပ်မီြ� ၎ငု်�အာ� သ�တို့သောသနားအပ်သောါုတို့းငု် အ �မြသော�ံထားာ�ပ်ါသညု်။ ABA သညု် 
နားသ်ောစ်ဉုအ�မြသောအနားသောမျိုး�ာ�တို့းငု် သ့ပ္်ပံ်နားညု်�ကျွ�အ�မြသောပ်မြ�ထားာ�သသောာအပ်မြ�အမူျိုးပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ အ�မြသော�ံမူျိုး
မျိုး�ာ�က့ျွ� အသ��ံပ်မြ��မြငု်��မြစု်ပ်မီြ� ABA ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံသညု် မျိုးတူို့ညီ်သသောာ အပ်မြ�အမူျိုးမျိုး�ာ�က့ျွ� တ့ို့��မျိုးမှြငု််
ရာနုား သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ လ�ှသောာ်��ရာနုားအတို့းကုျွ ကူျွညီ်ပ်သော�သညု်် ပ်နုား�တ့ို့�ငု်မျိုး�ာ�ဆီိုသ့� ်ဦး�တို့ညု်လ�ပု်ဆိုသောာငု်
ပ်ါသညု်။ ဥပ်မျိုးာအာ��မြငု်် မ့ျိုးသာ�စ်�တို့စု်စ်�သညု် ၎ငု်�တ့ို့�က်ျွလသော�၏ �သောါငု်��ဏာ�ဏာ�ါရာမုျိုး��မြငု်�က့ျွ� 
လ�သောာ်ကျွ�အသောာငု်ပ်မြ�လ�ပု်နားသောစ်ဉုတို့းငု် ၎ငု်�တ့ို့�က်ျွလသော�၏ အစ်ာ� အစ်ာစ်ာ�သ��ံမှျိုး�က့ျွ� တ့ို့��မျိုးမှြငု််လ့�ပ်သော
မျိုးညု်။ မျိုးညု်သညု််အပ်မြ�အမူျိုးမျိုး�ာ�သညု် ရာညု်မှျိုးနုား���ကုျွအတို့းကုျွ အထားသောာကုျွအကူျွအရ့ှာဆို��ံ�မြစု်သနားညု်� 
ဆ့ို�သညု်မှျိုးာ သီ��မြာ�အ�မြသောအနားသောပ်သောါုတို့းငု်မူျိုးတို့ညု်ပ်ါသညု်။ ABA ပ်ရ့ာ�ဂါရာမုျိုးအာ�လ��ံသညု် နားသောအ့မုျိုး၊ 
စ်ာသငု်ကျွ�သောာငု်�နှားငု်် အ�မြာ�နားသောရာာမျိုး�ာ�တို့းငု် အသ��ံပ်မြ�န့ား�ငု်သညု်် အထူား�ပ်မြ�သငု်ကျွမြာ�မှျိုး�၊ မ့ျိုး�ပ်ါဝငု်
ပ်တုို့သကုျွမှျိုး�နှားငု်် သငု်ကျွမြာ�မှျိုး�ဆ့ို�ငု်ရာာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�အပ်ါအဝငု် အလာ�တူို့အစ့်တုို့အပ့်�ငု်�မျိုး�ာ�က့ျွ� မျိုး�ှဝသော
ပ်ါသညု်။ ABA အာ� ကျွလသော�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ပ်�သောာုစ်သောပ်�ကုျွစ်သောသ�သောာနှားငု်် ပ်မြ�လ�ပု်ပ်သော�သငု််ပ်မီြ� ၎ငု်�
အာ� ကျွလသော�မျိုး�ာ� စ့်တုို့ပ်ါလာအသောာငု် ဆိုး�ဆိုသောာငု်ပ်သော�သငု််ပ်ါသညု်။

• ABA သညု် လူတို့စု်ဦး�၏နားသ်ောစ်ဉု�ဝတို့းငု် ပ့်�မ့ျိုး�မျိုးမြငု််မျိုးာ�သသောာအနားသောအထားာ�တို့စု်��တို့းငု် 
လ�ပု်ဆိုသောာငု်န့ား�ငု်စ်သောရာနုားအတို့းကုျွ စ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�က့ျွ�တို့ညု်ဆိုသောာကုျွရာာတို့းငု် ကူျွညီ်ပ်သော�န့ား�ငု်ပ်ါသညု်။  
ABA က့ျွ� �ာသာစ်ကျွာ�၊ ကျွစ်ာ�ကျွးကုျွ၊ အပ်မြ�အမူျိုး၊ အာရာ�စူံ်�စ့်�ကုျွမှျိုး� နှားငု်် သငု်ယူန့ား�ငု်စ်းမုျိုး�ဆ့ို�ငု်ရာာ 
နားယုပ်ယုမျိုး�ာ�တို့းငု် စ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ� တ့ို့��မျိုးမြငု််လာစ်သောရာနုားအတို့းကုျွ မျိုးကျွမြာ�ဏာ အသ��ံပ်မြ�လသ်ောရ့ှာ��်
ပ်ါသညု်။

• အ��့�သ်သောာ သ�တို့သောသနားပ်မြ���ကုျွမျိုး�ာ�သညု် အဆ့ို�ပ်ါ ��ဉု�ကျွပု်နားညု်�က့ျွ� စ်သောာ စ်သောာစီ်�စီ်� အသ��ံပ်မြ�
လသောလသော ပ့်�ကျွသောာငု်�လသောလသောဟု� အကျွမံြပ်မြ�ထားာ�သသောာု လညု်�အသကုျွအရားယုမျိုးရားသော�လူတ့ို့�ငု်� 
ABA မှျိုး အကျွ�့���ံစ်ာ��းငု််က့ျွ� ရာရ့ှာန့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ 

• ABA သညု် ASD ရာသောာဂါါရ့ှာသူမျိုး�ာ�သာမျိုးကျွ အပ်မြ�အမူျိုးပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ လ့�အပု် ��ကုျွမျိုး�ာ�ရ့ှာသညု်် 
လူမျိုး�့��နားးယုစ်�အာ�လ��ံအတို့းကုျွ အသ��ံပ်မြ�သညု်် ဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး�တို့စု်���မြစု်ပ်ါသညု်။

အသောာကုျွ�သောာုပ်မြပ်ါ ��ဉု�ကျွပု်နားညု်�မျိုး�ာ�က့ျွ� ABA ၏ သ့ပ္်ပံ်ပ်ည်ာရာပု်တို့းငု်လညု်�အ�မြသော�ံထားာ�
ပ်ါသညု်။ 

• ကျွနားဦး�စ်တို့ငု်အသ��ံပ်မြ�သညု်် Denver မျိုးသောာုဒ်ယု (ESDM)

• အ�ရာာ�မြစု်သသောာ တို့�ံပ််မြနုားမှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး� (PRT)

• ဆိုကုျွဆံိုရာသော��းံ�်မ့ြ��တ့ို့��တို့ကုျွမှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ကျွမြာ�ဝငု်ည့ှ်န့ှား�ငု်�ဆိုသောာငု်ရားကုျွမှျိုး� (RDI)

• Floortime သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ �းံ�်မ့ြ��မှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ တို့စု်ဦး���ငု်�အလ့�ကုျွကျွးာ�မြာ�မှျိုး�ရ့ှာသညု်် ဆိုကုျွဆံို
ရာသော� (DIR)

• အသောာုတို့စု်ဇငု်ရာသောာဂါါနှားငု်် ဆိုကုျွစ်ပု်နားသောသသောာ ပ်မြသောာဆ့ို�ဆိုကုျွဆံိုရာသော� (TEACCH) ဆ့ို�ငု်ရာာ 
ဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး�နှားငု်် ပ်ည်ာရာသော�

• သီ��မြာ�စ်မုျိုး�သပု်သငု်ကျွမြာ��မြငု်� (DTT)
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�းမျိုးမြင််မှျိုး� အပ်မြ�အမူျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ  ရာသောာဂါါက����ံ (CBT)

CBT သညု် ကျွလသော�မျိုး�ာ�နှားငု်် လူကျွမီြ�မျိုး�ာ� တို့းသ်ောကျွမြ�ရံာသညု်် အ�ကုျွအ��မျိုး�ာ�က့ျွ� ကျွ�သရာာတို့းငု် 
ထ့ားရာသောာကုျွသသောာ ကျွသောာငု်�စ်းာ သ�တို့သောသနားပ်မြ�ထားာ�သသောာ နားညု်�ပ်ည်ာမျိုး�ာ�ဆ့ို�ငု်ရာာ အ�ပု်စ်�တို့စု်��
က့ျွ� ရာညု်ည်းနုှား�ပ်ါသညု်။ CBT သညု် စ့်��ရ့ာမုျိုးစ့်တုို့နှားငု်် စ့်တုို့ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ��့�ယ်းငု်�မှျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ကျွ�သ
ပ်သော��မြငု်�၊ စ့်တုို့�့စီ်�မှျိုး�နှားငု်် ဒ်သောါသက့ျွ� စီ်မံျိုး�နု်ား�း��မြငု်�တ့ို့�က့်ျွ� သငု်ကျွမြာ�ပ်သော��မြငု်�၊ နှားငု်် လူအ��ငု်���ငု်� 
ပ်မြသောာဆ့ို�ဆိုကုျွဆံိုမှျိုး�ဆ့ို�ငု်ရာာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�က့ျွ� မျိုးမှြငု််တို့ငု်ပ်သော��မြငု်�တ့ို့�အ်တို့းကုျွ ကျွသောာငု်�စ်းာလ�ပု်ဆိုသောာငု်
ပ်သော�ပ်ါသညု်။ CBT ၏ ရာညု်မှျိုးနုား���ကုျွမှျိုးာ စ့်တုို့�ံစ်ာ�မှျိုး�မျိုး�ာ�၊ အတို့းသော�မျိုး�ာ�နှားငု်် အပ်မြ�အမူျိုးမျိုး�ာ� 
မျိုးညု်သ့�ဆ်ိုကုျွစ်ပု်နားသောပ်�က့ံျွ� လူသာ�တ့ို့� ်လသောလာ်သငု်ယူရာာတို့းငု် ကူျွညီ်ပ်သော�န့ား�ငု်ရာနုား �မြစု်ပ်ါသညု်။ 
CBT သညု် လူသာ�တ့ို့�အ်ာ� အထားသောာကုျွအကူျွမျိုးပ်မြ�သသောာ ယ�ကံျွမြညု်��ကုျွမျိုး�ာ�က့ျွ� �း��မြာ�
သတုို့မှျိုးတုို့နားညု်�နှားငု်် ပ့်�၍အပ်မြ�သ�သောာဆိုသောာငု်သသောာ အပ်မြ�အမူျိုးပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာပ်�စံံ်မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ ပ်မြ�စ်�
ပ်�့��ထားသောာငု်နားညု်�က့ျွ� သငု်ကျွမြာ�ပ်သော�ပ်ါသညု်။ ဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး�သညု် ပ်�မှံျိုးနုားအာ��မြငု်် ကျွ�းမုျိုး�ကျွ�ငု်မှျိုး�မျိုး�ာ�
အပ်သောါုအ�မြသော�ံထားာ�ပ်မီြ� ကျွ လသော�မျိုး�ာ�အတို့းကုျွ တို့ကုျွကျွမြးမှျိုး�ရ့ှာသသောာ မ့ျိုးသာ�စ်�ပ်ါဝငု်ဆိုသောာငု်ရားကုျွမှျိုး� 
ပ်ါဝငု်ပ်ါ သညု်။ 

• CBT သညု် လ�လံသောာကုျွသသောာ အပ်မြသောာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�နှားငု်် ၎ငု်�တ့ို့�၏် အတို့းသော�အမျိုးမြငု်မျိုး�ာ�
နှားငု်် အပ်မြ�အမူျိုးနှားငု်် ပ်တုို့သကုျွ၍ တို့းသော�တို့သောာန့ား�ငု်စ်းမုျိုး�ရ့ှာသသောာ ASD ရာသောာဂါါရ့ှာသူ တို့စု်ဦး���ငု်�စီ်
အတို့းကုျွ အထားသောာကုျွအကူျွ�မြစု်စ်သောပ်ါသညု်။ 

• အမျိုးမြငု်အာရာ�ပ့ံ်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာအကူျွအညီ်မျိုး�ာ�က့ျွ� အသ��ံပ်မြ��မြငု်�နှားငု်် ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံဆ့ို�ငု်ရာာ 
လ�ပု်ဆိုသောာငု်��ကုျွမျိုး�ာ�တို့းငု် တို့စု်ဦး���ငု်�စီ်၏ အထူား�စ့်တုို့ဝငု်စ်ာ�မှျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ပ်သောါငု်�စ်ပု်�မြငု်�
သညု် မျိုးကျွမြာ�ဏာ အထားသောာကုျွအကူျွ�မြစု်စ်သောပ်ါသညု်။ 

• လ့�ငု်စ်ငု်ရာ စ့်တုို့ကျွ�နုား�မျိုးာရာသော�ပ်ည်ာရှာငု်မျိုး�ာ�သညု် စ့်တုို့ပ်ည်ာရှာငု်မျိုး�ာ�၊ ဆိုသော��ကုျွဆ့ို�ငု်ရာာ
လူမှျိုး�ရာသော�လ�ပု်သာ�မျိုး�ာ�၊ စ့်တုို့ရာသောာဂါါအထူား�ကျွ�မျိုး�ာ�နှားငု်် အတို့တုို့ ပ်ည်ာပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ 
အတ့ို့�ငု်ပ်ငု်�ံမျိုး�ာ�အပ်ါအဝငု် CBT က့ျွ� ပ်ံ်ပ့်��ပ်သော�န့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ 

• CBT က့ျွ� တို့စု်ဦး���ငု်�စီ်အလ့�ကုျွ သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ အ�း�လ့်�ကုျွ လ�ပု်ဆိုသောာငု်န့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ CBT 
သညု် လူမှျိုး�ရာသော�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ဆိုကုျွဆံိုပ်မြသောာဆ့ို�ရာသော�နှားငု်် လူမှျိုး�ရာသော�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာတို့းသော��သောါုမှျိုး�က့ျွ� 
ပ့်�မ့ျိုး�ကျွသောာငု်�မျိုးးနုားလာစ်သောရာနုား ရာညု်ရားယုသညု်် ကျွ�ထား��ံဆ့ို�ငု်ရာာ လူမှျိုး�ရာသော�ပ့်�ငု်�ကျွ�းမုျိုး�ကျွ�ငု်မှျိုး�မျိုး�ာ�ရ့ှာ
သညု်် အ�ပု်စ်�မျိုး�ာ�၏ ကျွမီြ�မျိုးာ�သသောာ အစ့်တုို့အပ့်�ငု်�တို့စု်�� �မြစု်ပ်ါသညု်။ 

အသောာကုျွ�သောာုပ်မြပ်ါ ဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး�ဆ့ို�ငု်ရာာနားညု်�လမုျိုး�မျိုး�ာ�သညု်  သ့မျိုးမြငု်မှျိုး� - အပ်မြ�အမူျိုးပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ 
သီအ့�ရီာ၏ ရှာ�ထားသောာငု််မျိုး�ာ�က့ျွ� ထ့ားထ့ားရာသောာကုျွရာသောာကုျွ ပ်သောါငု်�စ်ပု်ထားာ�ပ်ါသညု် -

• Dialectic အပ်မြ�အမူျိုးပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံက့ျွ� ယ�တ္ို့တ့ို့ရ့ှာရ့ှာ ဆိုနုား�စ်စု်ရှာာ�းသော�မြငု်� 
(DBT)

• မ့ျိုး�-ကျွလသော� အပ်မြနုားအလှနုားဆိုကုျွဆံိုမှျိုး�ဆ့ို�ငု်ရာာ ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံ (PCIT)

• သတ့ို့မူျိုး�မြငု်�က့ျွ� အ�မြသော�ံထားာ�သသောာ CBT 
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ကူိုညီ်ပ်းပုု််�ပ်ကြော�သုံးကြောာ အု�ပြုာ�ရာကြောာဂါါကုိုထုး�များျာ�နှင်် ကိုပြုာ�ဝင်ညုှ်နုုှင်��ကြောာင်ရွာက်ိုပ်ကြော�မုှျားများျာ�

ဂီါတို့၊ အနား�ပ်ည်ာ၊ လ့�ကုျွလ�သောာညီ်ထားးသောမှျိုး�ရ့ှာသသောာလသ်ောကျွ�ငု််�နုား�နှားငု်် တ့ို့ရာစ္်ဆိုာနုားဆ့ို�ငု်ရာာ ရာသောာဂါါကျွ�
ထား��ံ - ASD ရာသောာဂါါကျွ�သမှျိုး�အတို့းကုျွ ကျွသောာငု်�စ်းာသ�တို့သောသနားမျိုးပ်မြ�ရာသသော�သသောာ ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံမျိုး�ာ�
စ်းာရ့ှာသသောာုလညု်� အဆ့ို�ပ်ါရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံသညု် အထားသောာကုျွအကူျွ�မြစု်စ်သောန့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ အဆ့ို�ပ်ါ
ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံမျိုး�ာ�သညု် လူမှျိုး�ဆိုကုျွဆံိုရာသော�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာစ်းမုျိုး�ရာညု်မျိုး�ာ�က့ျွ� ပ်ံ်ပ့်��ပ်သော��မြငု်�၊ မ့ျိုးမ့ျိုးက့ျွ�ယု
က့ျွ� လသော�စ်ာ�မှျိုး� မျိုးမှြငု််တို့ငု်ရာနုားနှားငု်် ယ�ကံျွမြညု်မှျိုး�က့ျွ�တို့ညု်ဆိုသောာကုျွ�မြငု်�၊ ရားသ်ောလ�ာ�မှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာစ်းမုျိုး�
ရာညု်မျိုး�ာ� �းံ�်မ့ြ��တ့ို့��တို့ကုျွလာစ်သောရာနုားနှားငု်် ASD ရာသောာဂါါရ့ှာသူ တို့စု်ဦး���ငု်�စီ်အတို့းကုျွ �ဝတို့စု်သကုျွ
တို့ာအရာညု်အသးသော�က့ျွ� မျိုးမှြငု််တို့ငု်ပ်သော�န့ား�ငု်ပ်ါသညု်။

�ကြော�ဝါ�များျာ�အုတွွက်ို �ကြော�ညှွ်န်�

ASD ရာသောာဂါါက့ျွ�ကျွ�သရာနုား ဒီ်ဇ့�ငု်�ထား�တုို့ထားာ�သသောာ ဆိုသော�ည်းနုှား�မျိုးရ့ှာသသောာုလညု်� အ��့�သ်သောာဆိုသော�ဝါ�
မျိုး�ာ�သညု် အင်မ့ြမုျိုးမျိုးနားသောတို့တုို့�မြငု်�၊ အာရာ�မံျိုးစ့်�ကုျွ�မြငု်�၊ ရာနုားလ့��မြငု်�၊ စ့်တုို့ပူ်ပ်နုား�မြငု်�၊ စ့်တုို့ဓာာတုို့ကျွ�
�မြငု်�၊ အ့ပု်ရာသော�ပ်�ကုျွ�မြငု်�နှားငု်် စ့်တုို့�ံစ်ာ�မှျိုး�ပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ အပ်မြသောာငု်�အလ�မျိုး�ာ� ကျွ�သ့်�သ်သောာ ဆိုကုျွစ်ပု်
နားသောသသောာရာသောာဂါါလက္ျွ�ဏာာမျိုး�ာ�က့ျွ� ထ့ားရာသောာကုျွစ်းာကျွ�သန့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ ဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး�၏တို့စု်စ့်တုို့
တို့စု်ပ့်�ငု်�အနားသော�မြငု်် ဆိုသော�ဝါ�အတို့းကုျွ ဆိုသော�ည်းနုှား�ပ်ါ ဝငု်�မြငု်�၏ ပ်နုား�တ့ို့�ငု်မှျိုးာ မျိုးကျွမြာ�ဏာဆ့ို�သလ့� 
အနှားသောာငု််အယှကုျွ�မြစု်စ်သောသသောာ ရာသောာဂါါလက္ျွ�ဏာာမျိုး�ာ�က့ျွ� လ�ှသောာ်��ရာနုား�မြစု်ပ်မီြ� လူတို့စု်ဦး�သညု် 
အ�မြာ�ရာသောာဂါါကျွ�ထား��ံအမျိုး�့��အစ်ာ�မျိုး�ာ� သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ ပ်ည်ာရာသော�ဆ့ို�ငု်ရာာ အ�းငု််အလမုျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� ပ့်�မ့ျိုး�
ကျွသောာငု်�မျိုးးနုားစ်းာ တို့�ံပ််မြနုားန့ား�ငု်စ်သောရာနုား�မြစု်ပ်ါသညု်။ သငု်် PCP နှားငု်် အပ်မြ�အမူျိုးပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ပ်မြသောာငု်�လ�မှျိုး�
မျိုး�ာ�က့ျွ� ဆိုးသော�နားးသော�ရာနုား အရာသော�ကျွမီြ�ပ်မီြ� ဆိုကုျွစ်ပု်နားသောသသောာ အကျွ�့��သကုျွရာသောာကုျွမှျိုး� သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ �သော�
ထားးကုျွဆ့ို��ကျွ�့��မျိုး�ာ�က့ျွ� စ်သောာငု််ကျွမြညု််စ်စု်ဆိုသော�ရာနုားအတို့းကုျွ (ဆိုသော�ဝါ�အရာသောာငု်�ဆ့ို�ငု် သ့�မ်ျိုးဟု�တုို့ 
ဗီီတို့ာမျိုးငု်/ဆိုသော��ကုျွဝငု်အပ်ငု်မျိုး�ာ� အပ်ါအဝငု်) ဆိုသော�ဝါ�မျိုး�ာ�အာ�လ��ံက့ျွ� သငု််ဆိုသော�ကျွ�သမှျိုး�
ဆ့ို�ငု်ရာာအ�း�အ်ာ� အသ့ပ်သော�ထားာ�ရာနုား အရာသော�ကျွမီြ�ပ်ါသညု်။

အုစာာ�အုသုံးကြောာက်ိုပုု်င်��ုုင်ရာာ ကိုပြုာ�ဝင်ညုှ်နုုှင်��ကြောာင်ရွာက်ိုပ်ကြော�မုှျားများျာ�

လူတို့စု်��့�သ်ညု် ၎ငု်�တ့ို့�၏် အစ်ာ�အသသောာကုျွက့ျွ� ပ်မြသောာငု်�လ�ပ်မီြ�နားသောာကုျွ လ�ပု် ဆိုသောာငု်��ကုျွပ့်�ငု်�
တို့းငု် တ့ို့��တို့ကုျွလာမှျိုး�မျိုး�ာ�က့ျွ� အစီ်ရာငု်�ံတို့ငု်ပ်မြကျွမြပ်ါသညု်။ ASD ရာသောာဂါါက့ျွ� တို့းသ်ောကျွမြ��ံံစ်ာ�နားသော
ရာသသောာ မ့ျိုးသာ�စ်�မျိုး�ာ�မှျိုး အသ��ံပ်မြ�သညု်် အသ��ံအမျိုး�ာ�ဆို��ံ အစ်ာ�အသသောာကုျွပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာ ကျွမြာ�
ဝငု်ည့ှ်န့ှား�ငု်�ဆိုသောာငု်ရားကုျွပ်သော�မှျိုး�နှားစု်မျိုး�့��မှျိုးာ ကျွစီ်ဓာါတုို့ နှားငု်် ဒ့်နုား��ဓာါတုို့ကျွငု်�သသောာ အစ်ာ�အစ်ာမျိုး�ာ�
နှားငု်် တို့ဆိုသော�ကျွငု်�သသောာအစ်ာ�အစ်ာမျိုး�ာ��မြစု်ပ်ါသညု်။ သငု်် အဓ့ာကျွဆိုရာာဝနုား၏ အကျွမံြဉာဏုာ
က့ျွ� ရာယူနားသောစ်ဉုတို့းငု် အဆ့ို�ပ်ါနားယုပ်ယုတို့းငု် လမုျိုး�ည်းနုှားမှျိုး�ပ်သော�န့ား�ငု်သသောာ သ�ာဝကျွ�နုား�မျိုးာရာသော�
စ်သောာငု််ရှာသောာကုျွမှျိုး�ပ်သော� သညု််အထူား�ကျွ�ဆိုရာာဝနုားမျိုး�ာ�ကျွ�သ့်�သ်သောာ ကျွ�းမုျိုး�ကျွ�ငု်သူမျိုး�ာ�ရ့ှာပ်ါသညု်။ 
အစ်ာ�အသသောာကုျွပ့်�ငု်�ဆ့ို�ငု်ရာာကျွနု်ားသတုို့��ကုျွ၏ �မြစု်န့ား�ငု်��သောရ့ှာသသောာရာလဒု်သညု် �မြစု်န့ား�ငု်��သောရ့ှာ
သသောာ အန္ားတို့ရာာယုထားကုျွ အဆိုမျိုးတို့နုားမျိုး�ာ�နားသောပ်ါကျွ ၎ငု်�တ့ို့�သ်ညု် အတူို့တို့ကျွး ဆို��ံ�မြတုို့ရာာတို့းငု် 
ကူျွညီ်ပ်သော�န့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ စ့်��ရ့ာမုျိုးပူ်ပ်နုားမှျိုး�မျိုး�ာ�ရ့ှာပ်ါကျွ သီ��မြာ�ဓာာတုို့မျိုးတို့ညု််မှျိုး�ဆ့ို�ငု်ရာာ စ်မုျိုး�သပု်
စ်စု်ဆိုသော��မြငု်�က့ျွ� အကျွမံြပ်မြ�န့ား�ငု်ပ်ါသညု်။ 



40 အော်� �်တစ်�ဇင်�အော်�်ဂါါကုအုော်�းခန်း�း | ဖုနု်း�း 503-494-8811 

အုကြောများရုာကိုနနုု််ုင်ငးသုံးာ�များသုံးနစွ်ာမ်ျား�သူုံးများျာ�ဥာပ်ကြောဒ (ADA) �ည်် မျိုး�နစ််းမ်ျိုး��ူ�စ််ဦး�အ�းက် 
အ�းင််အ်သောရာ�မျိုး�ာ�ကး� အာမျိုး�ံသောပ်��ည််် အသောမျိုးရားကနန််ုး�င််ငံ်ဥပ်သောဒါမြ�စ််ပ်ါ�ည််။

လုက်ိုကြောတွအ့ုသုံးးု��ျနုု်ုင်ကြောသုံးာ အုပြုပ်ုအုမူျားပုု်င်��ုုင်ရာာ�ဲွပြု�မ်ျား�စုာတ်ွပြု�ာမုျား (ABA) �ည်် လူ�စ််
ဦး���င််�စီ်၏ အမြပ်�အမူျိုးမျိုး�ာ�ကး� �စ််ဆိုင််ပ်ြီးပီ်��စ််ဆိုင်် ်သောမြပ်ာင််�လ�ရာာ�းင်် ကူညီ်သောပ်��ည််် 
သောရာာဂါါက��ံ��ဆိုး�င််ရာာအမျိုး� း��အစ်ာ��စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

အုကြံကိုာ�အုာရုံးု ပုု်င်��ုုင်ရာာကိုွမ်ျား�ကိုျင်ပ်ည်ာရှှာင် �ည်် လူပ်�ဂုါး�လ်မျိုး�ာ��းင်် အကြံကာ�အာရံုံ�
�� း�ယးင််�မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် ဟာန�်�က်မျိုးညီ်မြ�င််�ဆိုး�င််ရာာ မြပ်ဿနာမျိုး�ာ�ကး� သောရာာဂါါလကခဏာ
ရှှိာသော�း၍ က��သောပ်�သော�ာ ကွမ်ျိုး�က�င််ပ် ည်ာရှှိင််�စ််ဦး�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

ကြောအုာတ်ွစ်ာဇင်ကြောရာာဂါါလုကိုခဏာာရှှာာကြော�ွကြောရာ��ုုင်ရာာ ကြောလ်ုလုာစူာ�စာမ်ျား�မုျားအုတွွက်ိုလုုပ််ငန�်စာဉ်် 
(ADOS) �ည်် ASD သောရာာဂါါလကခဏာရှှိာသော�းမြ�င််�အ�းက် သောရား�ံဆိုးပ််မြ�င်် ်စံ်နှ်ု�န�်
��်မှျိုး�်�ာ��ည််် အမြပ်နအ်လှနစ််မ်ျိုး��ပ််စ်စ််သောဆို�မုျိုး�စ််�� မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ အမြ�ာ�
အ��က်အလက်မျိုး�ာ�နှ်ုင််အ်�ူ (ဥပ်မျိုးာ - အင််�ာဗျူး�း�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်�ံ့ဖြိုးပြီး�း���း���က်မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ 
စ်မ်ျိုး��ပ််စ်စ််သောဆို�မြ�င််�မှျိုး)၊ ADOS ကး� အမျိုး�ာ�အာ� မြ�င်် ်သောအာ်�စ််ဇင််သောရာာဂါါဆိုး�င််ရာာ
အက�မြ��်မုျိုး�းင်် �ည်််�းင််��ာ�ပ်ါ�ည််။

နာတွာရှှာည် ်ဝမ်ျား��ျုပ််ပြု�င်� �ည်် �စ််ပ်�်လှင်် အူလမ်ျိုး� သောကြံကာင််� လုပ််ရှှိာ�မုျိုး �ံ��ကြိုးကးမ်ျိုး�က်
နည််�၍ ဆိုက်လက်မြ�စ််ပ်းာ�သောနသော�ာ အသောမြ�အသောန�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

သုုံးပြုများင်မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာစွာမ်ျား�ရာည်မ်ျားျာ� �ည်် �င််ယူမုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာလ�ပ််င်န�်စ်ဉ််�းင်် အ�ံ��မြပ်�
�ည််် စ်း�်ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာစ်းမ်ျိုး�ရာည််မျိုး�ာ� မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

�့းဖြိုးပြီး�ုု�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာ�ျ�ုယွ်င်��ျက်ို �ည်် ပံ်�မှျိုးန�ံ့်ဖြိုးပြီး�း��မုျိုးကး� �း�း�က်သောစ်�ည််် �� း�ယးင််���က်
မျိုး�ာ�ရှှိး�ည်််မျိုးး�ာ�စ်��စ််စ်�ကး� ရာည််ညွှးန�်ပ်ါ�ည််။ 

�့းဖြိုးပြီး�ုု�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာ တွစ်ာဦး��ျင်�စီာအုလုုုက်ို�က်ို�းကြောရာ�ကွိုာပြု�ာ�မုျား (DIR) �ည်် 
Floortime ဟာ�သော�်သော�ာ သောရာာဂါါက��ံ��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

�့းဖြိုးပြီး�ုု�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာမှျားတ်ွတုုွင်များျာ� ကသောလ�အမျိုး�ာ�စ်� အ�က်အရားယ်အလး�က် လ�ပ််သောဆိုာင််န်ုး�င််
�ည််် စ်းမ်ျိုး�ရာည််မျိုး�ာ� �း�မျိုးဟာ��် အမြပ်�အမူျိုးမျိုး�ာ�။ အဆိုး�ပ်ါ အသောကြံကာင််�အရာာမျိုး�ာ�ကး� www 

cdc gov �းင်် သော�ရှ့ှိးန်ုး�င််ပ်ါ�ည််။

�့းဖြိုးပြီး�ုု�မူျားပုု်င်��ုုင်ရာာကုိုစာစရာပ််များျာ�ကြော�ာင်ရွာက်ိုသုံးည်် ်ကိုကြောလု�အုထူ�ကုို�ရာာဝန ်�ည်် �ံ့ဖြိုးပြီး�း��
မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ-အမြပ်�အမူျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ ကသောလ�အ �ူ�က�သောဆို�ပ်ည်ာရာပ််မျိုး�ာ��းင်် အ�ူ�
သောလက်�င််သ်ောပ်��ာ��ည််် သောဆို�က��မုျိုးဆိုး�င််ရာာ ဆိုရာာဝန�်စ််ဦး�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

စုာတ်ွပုု်င်��ုုင်ရာာ�ျ�ုယွ်င်��ျက်ိုများျာ��ုုင်ရာာ ကြောရာာဂါါရှှာာကြော�ွကြောရာ�နှ်ုင် ်ကုိုန�် ဂါဏာန�်စာာရာင်�အုင်�
လုက်ိုစဲွာစာာအုုပ်် (DSM) �ည်် အသောမျိုးရားကနစ််း�် သောရာာဂါါက�အ�င််�မှျိုး���်သောဝသော�ာ စ်း�်
ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာနှ်ုင်် ်စ်း�်သောရာာဂါါပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ�� း�ယးင််���က်မျိုး�ာ�ကး� အမျိုး� း��အစ်ာ��း�မြ�င််�အ�းက် 
အ�ံ��မြပ်��ည်််�ရာာ�ဝင််စ်နစ််မြ�စ််�ည််။

သီုံး�ပြု�ာ�စာမ်ျား�သုံးပ််သုံးင်ကြံကိုာ�ပြု�င်� (DTT)  �ည်် အမြပ်�အမူျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာသောရာာဂါါက��ံ��အမျိုး� း��
အစ်ာ��စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

Dyspraxia �ည်် ကြွားကက်�ာ�လုပ််ရှှိာ�မုျိုးမျိုး�ာ�ကး� အစီ်အစ်ဉ််ဆိုး�ရာနနှ််ုင်် ်၎င််�ကြွားကက်�ာ�
လုပ််ရှှိာ�မုျိုးမျိုး�ာ�ကး� လ�ပ််သောဆိုာင််န်ုး�င််စ်းမ်ျိုး�မျိုး�သ်ောစ်သော�ာ ဦး� သောနှ်ုာက်၏ မျိုးစ်းမ်ျိုး�သောဆိုာင််န်ုး�င််မုျိုး မြ�စ််
ပ်ါ�ည််။ 

ကိုနဦး�ကြံကိုာဝင်ညိ်နှု်ုုင်ု�ကြော�ာင်ရွာက်ိုမုျား (EI) �ည်် �ံ့ဖြိုးပြီး�း��မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာမြပ်ဿနာမျိုး�ာ� 
�း�မျိုးဟာ��် အမြ�ာ�သော�ာ မျိုး�နစ််းမ်ျိုး�မုျိုးမျိုး�ာ�ကး� ��်န်ုး�င််�မျိုးှ သောစ်ာစီ်�စ်းာ ရှှိာသော�းသော�ာ်���်န်ုး�င််

ရာနနှ််ုင်် ်က��န်ုး�င််ရာနအ်�းက် ဒီါဇး�င််����်�ာ�သော�ာ န်ုး�င််ငံ်သော�ာ်မှျိုး ရာနပံ််�သောင်းမြ�င်် ်ရာပ််�ည််�ည်််
ပ်ရုံး�ဂါရာမ်ျိုး�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ EI အ�းက် အရာည််အ��င််�မြပ်ည်််မီျိုးမုျိုး�ည်် သောမျိုးး�စ်မှျိုး �ံ��နှ်ုစ််
အ�းမြ�စ််ပ်ါ�ည််။

Echolalia �ည်် စ်ကာ�လံ��မျိုး�ာ� �း�မျိုးဟာ��် စ်ကာ�စ်�မျိုး�ာ�ကး� �ပ််�ါ�လ�လ� သောမြပ်ာဆိုး�မြ�င််�
မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

�းစာာ�မုျားကုုို ထုထုမုျားမုျားကြော�ာပ်ြုပ်ကြောသုံးာ �ာသုံးာစာကိုာ� �ည်် အမြ�ာ��ူမျိုး�ာ��ံ�း�  ရာည််ရားယ်��က်
မျိုး�ာ�၊ ဆိုန်ုဒမျိုး�ာ�၊ �း�မျိုးဟာ��် အသော�း�အမြမျိုးင််မျိုး�ာ�ကး� ဆိုက်�းယ်သောမြပ်ာဆိုး�မြ�င််�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ 
စ်ကာ�အသောမြပ်ာအဆိုး�၊ အသောရာ�အ�ာ�၊ လက်ဟာနသ်ောမြ�ဟာနမ်ျိုး�ာ�၊ လက်မှျိုး�်�း��မြ�င််�၊ သောမြပ်ာဆိုး�
ဆိုက်�းယ်သောရာ�ဆိုး�င််ရာာဘဲ��်မြပ်ာ��စ််��ပ််ကး�အ�ံ��မြပ်�မြ�င််�နှ်ုင်် ်အမြ�ာ�သော�ာ်မြပ်မုျိုးပံ်�စံ်မျိုး�ာ� 
ပ်ါဝင််ပ်ါ�ည််။

သုံးင်က်ြောလုျာက်ြောကိုာင်�မွျားနက်ြောသုံးာအု�မ်ဲျား အုစုုာ�ရာပ်ည်ာကြောရာ� (FAPE) ဆိုး��ည််မှျိုးာ အ�က်�ံ��နှ်ုစ််မှျိုး 
နှ်ုစ််ဆိုယ််�စ််နှ်ုစ််အ�း ကသောလ�မျိုး�ာ�အာ�လံ�� အစ်း��ရာစ်ရား�်မြ�င်် ်ပ်ည်ာသောရာ�ကး� သော�ာက်ပ်ံ်သောပ်�
ရာမျိုးည််ဟာ� ဆိုး�လး�ပ်ါ�ည််။

Floortime �ည်် ASD သောရာာဂါါရှှိးသော�ာ ကသောလ�မျိုး�ာ�အ�းက် �ံ့ဖြိုးပြီး�း��မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ ကြံကာ�
ဝင််သောဆိုာင််ရားက်သောပ်�မုျိုး�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

Fragile X �ည်် �စ််�ါ�စ််ရံာ ASD သောရာာဂါါ၏ ဝးသော�� လကခဏာမျိုး�ာ�ကး� မျိုးှသောဝသောပ်�
�ည််် မျိုး� း��ရုံး� �ဗီျူးဇပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ �� း�ယးင််���က်�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ ASD သောရာာဂါါလကခဏာရှှိး
�ူမျိုး�ာ�ကး� Fragile X အ�းက် စ်မ်ျိုး��ပ််စ်စ််သောဆို�ရာန ်သောယဘဲ�ယ�အာ�မြ�င်် ်အကြံကံမြပ်��ာ�
ပ်ါ�ည််။

အုစာာအုုမ်ျားနှ်ုင်အူ်ုလုမ်ျား�ကြောကြံကိုာင်��ုုင်ရာာ အုထူ�ကုို�ရာာဝနမ်ျားျာ�သုံးည် ်အစ်ာပြွပ်န၊် အစ်ာအးမ်ျိုး၊ 
အူ�းမ်ျိုး၊ အူမျိုးကြိုးကီ�၊ ပ်နက်ရားယ၊ အ�ည််�၊ �ည််� သောမြ�အး�်နှ်ုင်် ်�ည််�သောမြ�ရာည််စ်နစ််�း�
အပ်ါအဝင်် Gl လမ်ျိုး�သောကြံကာင််�ဆိုး�င််ရာာ သောရာာဂါါမျိုး�ာ�ကး� အ�ူ�က��သောပ်�ပ်ါ�ည််။

အုကြောထွကြောထွပ်ည်ာကြောရာ� �ည်် �ူညီ်သော�ာအ�န�်အဆိုင််အ်လး�က်မြ�စ််သော�ာ ဘဲာ�ာရာပ််သောပ်ါင််�
သောမြမျိုးာက်မျိုး�ာ�စ်းာ�းင်် �င််ကြံကာ�သောပ်��ည််် "�မျိုးရုံး� �က�ပ်ည်ာသောရာ�" ဆိုး�င််ရာာ�င််�န�်မျိုး�ာ�၏ စီ်�
ရီာ��စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

များျ ုု �ရုုုံ�ဗီဇပ်ည်ာရှှာင်သုံးည် ်မျိုး� း��ရုံး� �ဗီျူးဇဆိုး�င််ရာာမြပ်ဿနာမျိုး�ာ�ကး� အ�ူ�က��သောပ်�သော�ာ သောဆို�က�
�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ ဆိုရာာဝန�်စ််ဦး�ကး� ရာည််ညွှးန�်ပ်ါ�ည််။  

လုက်ိုဟနက်ြောပြု�ဟနမ်ျားျာ�သုံးည် ်လက်နှ်ုင်် ်ဦး�သော�ါင််�လုပ််ရှှိာ�မုျိုးမျိုး�ာ�မြ�စ််�ည်၊� ်အမြ�ာ��ူ
�စ််ဦး�အာ� နှ်ု��်မြ�င််မ်ျိုးဟာ��်သော�ာ ဆိုက်�းယ်သောရာ�ကး� အ��က်မြပ်ရာနအ်�းက် ၎င််�ကး�
အ�ံ��မြပ်��ည်် (ဥပ်မျိုးာ သောပ်�မြ�င််�၊ လက်လှမ်ျိုး�မြ�င််�၊ လက်သောဝ့ယမ်ျိုး�မြ�င််�၊ လက်ည်�ှး��း��မြ�င််� 
�း�မျိုးဟာ��် သော�ါင််�လုပ််ရာမ်ျိုး�မြ�င််�က��်း� )။  

ကိုများာာလုး�ု�ုုင်ရာာ�့းဖြိုးပြီး�ုု�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာ ကြောနှ်ုာင်က်ြောနှ်ု�ပြု�င်� (GDD) �ည်် အ�က် 6 နှ်ုစ််သောအာက်
ကသောလ�မျိုး�ာ��းင်် သောရာာဂါါလကခဏာကး� ရှှိာသော�းမြ�င််�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ ၎င််��ည်် နယ်ပ်ယ်သောပ်ါင််�
မျိုး�ာ�စ်းာ�းင်် �ံ့ဖြိုးပြီး�း���း���က်မုျိုး သောနှ်ုာင််သ်ောနှ်ု�သောန�ည််ဟာ� ဆိုး�လး�ပ်ါ�ည််။

Hyperlexia �ည်် င်ယ်ရားယ်စ်ဉ််က�ည််�က စ်ာ��်န်ုး�င််စ်းမ်ျိုး�ရှှိးပ်ါ�ည််။ hyperlexic 
မြ�စ််သောစ်ရာန ်ကသောလ��စ််ဦး��ည်် �ူ �း�မျိုးဟာ��် �ူမျိုး ��်သောန�ည်််အရာာကး� နာ�လည််ရာန ်မျိုး
လး�အပ််သောပ်။

Hypotonia �ည်် ကြွားကက်�ာ�မျိုး�ာ� အာ�နည််�မြ�င််�ဟာ� အဓိးပ်ါါယ်ရာသော�ာ အ�ံ��အနှ်ု�န�်
သောဝါဟာာရာ�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

အုကြောာတ်ွစာ်ဇင်ရာကြောာဂါါနှင်် �ကို်စာပ််နကြောသုံးကြောာဝကြောါဟာရာများျာ�၏ 
အုဓုပ်္ပ်ါယ််�ွင််�ုု�ျကို် 
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အုမှျားတ်ွများထင်သုံးင်ကြံကိုာ�မုျား �ည်် ကသောလ��စ််ဦး�အာ� နည််�လမ်ျိုး��က�စ်ာ�င််ကြံကာ�သောနစ်ဉ််
အ�းင််� ၎င််��း�  သောလလ်ာ�င််ယူ�ာ��ည််မျိုး�ာ�ကး� နာ�လည််န်ုး�င််သောစ်ရာနအ်�းက် ကူညီ်သောပ်�
န်ုး�င််ရာန၊် ၎င််��း�၏ သောနအးမ်ျိုး �း�မျိုးဟာ��် အ�း�င််�အဝး�င််��းင်် “အ�� းနအ်�း�က်အ�န ်တ်ွ�းင််” ရှှိး
သောနစ်ဉ်် ကွမ်ျိုး�က�င််မုျိုးအ�စ််မျိုး�ာ�ကး� �င််ကြံကာ�သောပ်�ပ်ါ�ည််၊ 

တွစ်ာဦး��ျင်�စီာအုလုုုက်ို မုျားသုံးာ�စုာဝနက်ြော�ာင်မုျား�ုုင်ရာာအုစီာအုစာဉ််(IFSP) ကး� အဓိးကပ်ါဝင််
�ူအမြ�စ်် မျိုးး�ာ�စ်� အပ်ါအဝင်် အ�့��စ််��အာ�မြ�င်် ်�ံ့ဖြိုးပြီး�း���း���က်သောအာင်် �ည််သောဆိုာက်
မြပ်�မြပ်င််ပ်ါ�ည််။ ၎င််��ည်် ပ်န�်�း�င််မျိုး�ာ�ကး� �း�မြ�ာ���်မှျိုး�်ရာနနှ််ုင်် ်ယင််�ပ်န�်�း�င််မျိုး�ာ�
အ�းက် အရာည််အ��င််�မြပ်ည်််မီျိုးသောစ်ရာန ်ကူညီ်သောပ်��ည််် အစီ်အစ်ဉ််�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ 

တွစ်ာဦး��ျင်�ပ်ည်ာကြောရာ��ုုင်ရာာပ်ရုုုံဂါရာမ်ျား (IEP) �ည်် သောက�ာင််� �ာ�၏ �ီ�မြ�ာ�သောလလ်ာ
�င််ယူမုျိုးဆိုး�င််ရာာလး�အပ််��က်မျိုး�ာ�၊ ၎င််��း�အာ� စ်ာ�င််သောက�ာင််��ည်် မျိုးည််�း� ဖြမြ�ည်််ဆိုည််�
သောပ်�မျိုးည််ဆိုး��ည်် နှ်ုင်် ်�း���က်မုျိုးကး� မြပ်နလ်ည််�ံ���ပ််ရာနအ်�းက် နည််�လမ်ျိုး�မျိုး�ာ�ကး� �း�မြ�ာ�
��်မှျိုး�်သောပ်�ပ်ါ�ည််။ အ�က် 14 နှ်ုစ််နှ်ုင်် ်၎င််�နှ်ုစ််အ�က် သောက�ာင််��ာ�မျိုး�ာ�အ�းက် 
IEP �းင်် အလယ်�န�်လးနပ််ည်ာသောရာ� �း�မျိုးဟာ��် လ�ပ််င်န�်�းင််�း�  ကူ�သောမြပ်ာင််�ရာန ်�း�မျိုးဟာ��် 
သောက�ာင််��ာ�အာ� ရာပ််ရားာ�းင်် ��်န်ုး�င််�မျိုးှ အမီှျိုးအ�း�ကင််�ကင််�မြ�င်် ်သောန�း�င််န်ုး�င််ရာန်
အ�းက် ကူညီ်သောပ်�ရာန ်အစီ်အစ်ဉ််�စ််��ပ်ါရှှိးပ်ါ�ည််။

များသုံးနစွ်ာမ်ျား�သူုံးများျာ�အုတွွက်ိုပ်ည်ာကြောရာ��ုုင်ရာာဥာပ်ကြောဒ(IDEA) �ည်် အ�က် 3 နှ်ုစ််မှျိုး 21 နှ်ုစ််
ကြံကာ� မျိုး�နစ််းမ်ျိုး��ူမျိုး�ာ�အာ�လံ��၏ "အ�မျိုး�ပ််ည်ာ သောရာ�နှ်ုင်် ်အစ်း��ရာပ်ည်ာသောရာ�" ကး� မြပ်ဌဲ့ာန�်�ာ�
သော�ာ US ဥပ်သောဒါမြ�စ််ပ်ါ�ည််။

ပ်ါဝင်ပြု�င်� �းင်် မျိုး�နစ််းမ်ျိုး�မုျိုးမျိုး�း�မြ�ာ�ဘဲ� ပံ်�မှျိုးနအ်ာ�မြ�င်် ်�ံ့ဖြိုးပြီး�း��ဆို�မြ�စ််သော�ာရားယ်�ူမျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်ပံ်�
မှျိုးနစ််ာ�င််�န�်မျိုး�ာ��းင်် ကသောလ�အာ�လံ��ကး� ပ်ည်ာသောပ်�မြ�င််��း�  ပ်ါဝင််ပ်ါ�ည််။ 

ဥာာဏ်ာရာည်မ်ျားသုံးနစွ်ာမ်ျား�မုျား �ည်် လူ�စ််ဦး���င််�စီ်ကး� ပ်း�၍သောနှ်ု�သောကး�စ်းာ �ံ့ ပြီး�း��လာသောစ်�ည််် 
စ်း�်ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာလ�ပ််သောဆိုာင််မုျိုး�းင်် ကန ်�်�်��က်မျိုး�ာ�ကး� သော�ာ်မြပ်ပ်ါ�ည််။ ၎င််��း��ည်် 
စ်ကာ�သောမြပ်ာဆိုး�ရာန၊် လမ်ျိုး�သောလှာက်ရာနနှ််ုင်် ်ဝ�်စ်ာ�ဆိုင််ယင််မြ�င််��း�မျိုးဟာ��် စ်ာ�သော�ာက်
မြ�င််�က��်း� သော�ာ ကး�ယ်သောရာ�ကး�ယ်�ာပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ လး� အပ််��က်မျိုး�ာ�ကး� ဂါရုံ�စ်း�က်န်ုး�င််ရာန်
အ�းက် သောလလ်ာ�င််ယူန်ုး�င််ရာန ်အ�� းနပ််း�ကြံကာန်ုး�င််ပြီးပီ်� စ်ာ�င််သောက�ာင််��းင်် သောလလ်ာ�င််ယူမုျိုး
အ�က်အ��ရှှိးန်ုး�င််သောမြ�ရှှိးပ်ါ�ည််။ �းမ်ျိုးသောမ့ျိုးရာာမှျိုး ဆိုး��ရားာ�မြပ်င််��နလ်ာန်ုး�င််ပြီးပီ်� ယ�င််က ဉာာဏ်
ရာည််ဉာာဏ်သော�း�ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ �ံ့ဖြိုးပြီး�း��မုျိုးနည််�မြ�င််�ဟာ� ရာည််ညွှးန�်��်မြ�င််�မြ�စ််န်ုး�င််ပ်ါ�ည််။

ပူ်�တဲွွအုာရုံးု စူာ�စုုာက်ိုမုျား �ည်် အမြ�ာ��ူ�စ််ဦး�နှ်ုင်် ်အသော�အ့ကြံကံ��စ််��ကး� မျိုးှသောဝမြ�င််�
ဆိုး�င််ရာာလ�ပ််င်န�်စ်ဉ််မြ�စ််ပြီးပီ်� မျိုးကြံကာ�ဏ သောင်�ကြံကည်််မြ�င််� �း�မျိုး ဟာ��် ညွှးနမ်ြပ်မြ�င််�ဆိုး�င််ရာာ 
လက်ဟာနသ်ောမြ�ဟာနအ်မူျိုးအရာာမျိုး�ာ�ကး� လး�က်နာမြ�င််�မြ�င်် ်မြမျိုးင််သော�န့်ုး�င််ပ်ါ�ည််။ ပူ်��း�အာရံုံ� စူ်�
စ်း�က်မုျိုး�းင်် �ွ�်ယးင််�မုျိုး�ည်် ASD သောရာာဂါါ၏ အဓိးကမြပ်ဿ နာ�စ််�� မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

အုနည်�်�းု�ကိုန ်သ်ုံးတ်ွ�ျက်ိုထာ�ရုှှာထာ�ကြောသုံးာပ်တ်ွဝန�်ကိုျင် (LRE) �ည်် မျိုး�နစ််းမ်ျိုး�မုျိုးမျိုး
ရှှိးသော�ာကသောလ�င်ယ်မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်မျိုး�နစ််းမ်ျိုး�သော�ာ ကသောလ�မျိုး�ာ�အ�းက် အ�းင််အ်လမ်ျိုး�မျိုး�ာ�ကး� 
အနည််�ဆံို��ကန ်�်�်��က်�ာ�ရှှိး�ာ��ည််် နယ်နမျိုးး�်�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ ဥပ်သောဒါ�ည်် 
မျိုး�နစ််းမ်ျိုး�မုျိုး�စ််��ရှှိး�ည်််ကသောလ��း�င််�ကး� အနည််�ဆံို��ကန ် ်��်��က်�ာ�ရှှိး�ာ�သော�ာ 
ပ်�်ဝန�်က�င််�းင်် ပ်ည်ာ�င််ကြံကာ�ရာနအ်�းက် မြပ်ဌဲ့ာန�်�ာ�ပ်ါ�ည််။

ကြော�တ်ွကြောရာစီာ�ကြောကြံကိုာင်� ဆိုး��ည််မှျိုးာ သောက�ာင််��ာ�မျိုး�ာ�အာ� ရှှိးပြီးပီ်��ာ�ပ်ည်ာသောရာ�ဆိုး�င််ရာာ
အ�� းနမှ်ျိုးန�်က်သောရာာက်ရာ�ည်််အ�န�်မျိုး�ာ��းင်် ပ်ါဝင််န်ုး�င််ရာနအ်�းက် သောမျိုးှာ်လင််�်ာ�
ပ်ါ�ည််။ ၎င််��ည်် �စ််မြ�ည််�မြ�ည််�မြ�စ််သော�ာ၊ �စ််စ်း�်�စ််ပ်း�င််��ာမြ�စ််သော�ာ �း�မျိုး 
ဟာ��် အ�� းနပ််း�င််�မြ�စ််သော�ာ လ�ပ််င်န�်စ်ဉ််�စ််�� မြ�စ််န်ုး�င််ပ်ါ�ည်် (ဥပ်မျိုးာ သောက�ာင််��ာ��ည်် 
အ�� းနမှ်ျိုးန�်က်သောရာာက်ရာ�ည်််စ်ာ�င််သောက�ာင််�အ�းင််� �ီ��န ်အ်�န�်မျိုး�ာ�ကး� �က် 

သောရာာက်န်ုး�င််ပ်ါ�ည််၊ �း�မျိုးဟာ��်  ပံ်�မှျိုးနက်စ်ာ�ရာ�ည််် အာ�ကစ်ာ��န�်မျိုး�းင််နှ်ုင်် ်သောနလ်ယ်စ်ာ
သောကွ�သောမျိုးး�သောရာ��းင််�ာ ပ်ါဝင််န်ုး�င််ပ်ါ�ည််။)

လုမ်ျား�ကြောလုာာက်ိုတွတ်ွ�ါစာကိုကြောလု�ငယ််များျာ�တွွင် ပြု�စ်ာကြောပ််ကြောသုံးာကြောအုာတ်ွစ်ာဇင်ကြောရာာဂါါအုတွွက်ို 
ပြုပ်ုပြုပ်င်မွျားမ်ျား�များးထာ�ကြောသုံးာ စာစ်ာကြော���ျက်ိုစာာရာင်� (MCHAT) �ည်် သောနာက်�ပ််စ်မ်ျိုး��ပ််
စ်စ််သောဆို�မုျိုးအ�းက် အ�ူ�က��ံ�း�  လး� သောမြပ်ာင််�က��မြ�င််��ံရာန်ုး�င််�ည််် လမ်ျိုး�သောလှာက်��်
�ါစ်ကသောလ�င်ယ်မျိုး�ာ�ကး� �း�မြ�ာ���်မှျိုး�်ရာနအ်�းက် အ�ံ��မြပ်��ည််် စ်စ််သောဆို�မုျိုးကးရားယာ
�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

ကြောရွာ�လုျာ�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာ�ျ�ုယွ်င်��ျက်ိုများျာ� ဆိုး��ည််မှျိုးာ လူ�စ််ဦး�မှျိုး မျိုးစ်းမ်ျိုး�သောဆိုာင််န်ုး�င််သော�ာ 
�း�မျိုးဟာ��် လ�ပ််သောဆိုာင််ရာန�်က်��သော�ာ ကာယစ်းမ်ျိုး�ရာည််မျိုး�ာ�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

အုာရုံးု ကြောကြံကိုာပ်ည်ာရှှာင် �ည်် အာရံုံ�သောကြံကာစ်နစ််၊ အ�ူ��မြ�င်် ်ဦး�သောနှ်ုာက်နှ်ုင်် ်သောက�ာရုံး� �နှ်ုင်််
ဆိုက်စ်ပ််သောနသော�ာ သောဆို�က��မုျိုးဆိုး�င််ရာာမြပ်ဿနာမျိုး�ာ�အ�းက် အ�ူ�မြပ်�ဆိုရာာဝန�်စ််ဦး�ကး� 
ရာည််ညွှးန�်ပ်ါ�ည််။

နှ်ုုတ်ွပြု�င်က်ြောပြုပ်ာ�ုုပြု�င်�များဟုတ်ွကြောသုံးာအုပြုပ်ုအုမူျားများျာ� �ည်် စ်ကာ�လံ��မျိုး�ာ� မျိုး�ံ��ဘဲ� မျိုး�က်လံ��
အကြံကည်််၊ မျိုး�က်နှ်ုာအမူျိုးအရာာမျိုး�ာ�၊ ကး�ယ်ဟာနအ်သောနအ�ာ�မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်လက်ဟာနသ်ောမြ�ဟာန်
အမူျိုးအရာာမျိုး�ာ�မြ�င််�်ာ အ��က်အလက်မျိုး�ာ�ကး� သောပ်�ပ်း�ပ်ါ�ည်် �း�မျိုးဟာ��် စ်း�်�ံစ်ာ�မုျိုးမျိုး�ာ�
ကး� သော�ာ်မြပ်ပ်ါ�ည််။

လုုပ််ငန�်�ွင်ပုု်င်��ုုင်ရာာကြောရာာဂါါကုိုထးု� (OT) �ည်် သောနစ််ဉ််လူသောနမုျိုးဘဲဝ�းင်် အသော�ာက်အကူ
မြ�စ််သောစ်သော�ာ သောရား�လ�ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ စ်းမ်ျိုး�ရာည််မျိုး�ာ��ံ့ ပြီး�း���း���က်သောရာ�ကး� ကူညီ်သောပ်�
ပ်ါ�ည််။ OT �ည်် အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာမြပ်ဿနာမျိုး�ာ�၊ လုပ််ရှှိာ��းာ�လာမုျိုးကး� 
ဟာန�်�က်ညီ်ညီ် �းန�်ည်ှးန်ုး�င််မြ�င််�၊ ဟာန�်�က်ညီ်မုျိုးနှ်ုင်် ်�်စ်ာ�ဆိုင််ယင််မုျိုး၊ �က်ရာင််��စ််သော��ာင််�
မြ�င်် ်အစ်ာစ်ာ�မြ�င််�၊ ပြီး�ီ�လးမ်ျိုး�မြ�င််�၊ အစ်ရှှိး�ည််မြ�င်် ်က��်း� သော�ာ မျိုးးမျိုးးကး�ယ်ကး�ယ်မျိုးးမျိုးးန်ုး�င််နင််�
မုျိုးရှှိးမြ�င််� ဆိုး�င််ရာာစ်းမ်ျိုး�ရာည််မျိုး�ာ�အသောပ််�းင်် အာရံုံ�စ်း�က်န်ုး�င််ပ်ါ�ည်။� ်အမြမျိုးင််အာရံုံ� နှ်ုင်် ်လက်-

မျိုး�က်လံ��ဆိုး�င််ရာာဟာန�်�က်ညီ်ညီ်�းန�်ည်ှးန်ုး�င််မြ�င််�ကး� ကး�င််�းယ်သောမြ�ရှှိင််�န်ုး�င််ပ်ါသောစ်။ 

�န်ုါါကုုိုယ််အုနှ်ု�း�့းဖြိုးပြီး�ုု�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာ�ျ�ုယွ်င်��ျက်ို (PDD) �ည်် သောအာ်�စ််ဇင််သောရာာဂါါ၏ 
အမျိုး� း��အစ်ာ��း��စ််��ဟာ� ယူဆို�ာ�သော�ာ်လည််� သောဆို�က��မုျိုးဆိုး�င််ရာာနယ်ပ်ယ်�းင်် ၎င််�ကး� 
အ�ံ��မျိုးမြပ်�သော�ာသ်ောပ်။

ရုုံပ််ပုု်င်��ုုင်ရာာကြောရာာဂါါကုိုထးု��ည်် လူနာမျိုး�ာ�အာ� ၎င််��း�၏ ရုံ� ပ််ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာစ်းမ်ျိုး�ရာည််မျိုး�ာ�
ကး� မြပ်နလ်ည််ရာရှှိးန်ုး�င််ရာန ်�း�မျိုးဟာ��် မြမှျိုးင််�်င််သောပ်�န်ုး�င််ရာနအ်�းက် ကူညီ်သောပ်�ပ်ါ�ည််။

Pica �ည်် အနည််�ဆံို�� 1 လ (18-24 လ�က်ကြိုးကီ�သော�ာ) အ�းအစ်ာ�အစ်ာမျိုးဟာ��်သော�ာ 
အရာာမျိုး�ာ�ကး� �ပ််�လ�လ�စ်ာ�မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် �ံ�းင််�သော�ဖ့ြိုးမြ�င််�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ ဖြိုးရား�သံောစ်�၊ 
အည်စ််အသောကြံက�၊ သောက�ာက်စ်ရာစ််��မျိုး�ာ�၊ ဆံိုပ်င််၊ ပ်လပ််စ်�စ််စ်�ည််် အရာာမျိုး�ာ� ပ်ါဝင််န်ုး�င််
ပ်ါ�ည််။

ရုုံပ််ပ်းုလဲုလှုယ််၍ ကြောပြုပ်ာ�ုု�က်ိုသွုံးယ််ကြောရာ�စာနစ်ာ (PECS) �ည်် ရုံ�ပ််ပံ်��သောကေ�မျိုး�ာ�
ကး� အ�ံ��မြပ်��ာ�သော�ာ သောမြပ်ာဆိုး�ဆိုက်�းယ်သောရာ�စ်နစ််�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ ပြီးပီ်�မြပ်ည်််စံ်�
သော�ာစ်ာသောကြံကာင််�မျိုး�ာ�ကး� �ည််သောဆိုာက်န်ုး�င််ရာန၊် သောမြပ်ာဆိုး�ဆိုက်�းယ်သောရာ�ကး� အစ်ပ်� း��ရာန်
နှ်ုင်် ်သောမျိုး��းန�်မျိုး�ာ�ကး�သောမြ�ဆိုး�န်ုး�င််ရာနအ်�းက် လူပ်�ဂုါး�လ်မျိုး�ာ� �ည်် ရုံ� ပ််ပံ်��သောကေ�မျိုး�ာ�ကး� 
အ�ံ��မြပ်���်ရာနအ်�းက် သောလလ်ာ�င််ယူပ်ါ�ည််။

အုဓုကိုပြု�စ်ာကြောသုံးာတွး� ပြပြုပ်နမု်ျားပုု်င်��ုုင်ရာာကြော��ကုိုသုံးမုျား (PRT)  �ည်် မျိုးလး�လာ�အပ််သော�ာ 
အမြပ်�အမူျိုးမျိုး�ာ�ကး� သောမြပ်ာင််�လ�ရာာ�းင်် ကူညီ်သောပ်��ည််် သောရာာဂါါက��ံ���စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။
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လုက်ို�းနုု်ုင်စွာမ်ျား�ရုှှာကြောသုံးာ�ာသုံးာစာကိုာ� �ည်် စ်ကာ�လံ��မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်စ်ာ သောကြံကာင််�မျိုး�ာ�ကး� 
နာ�လည််န်ုး�င််စ်းမ်ျိုး�ရှှိးပ်ါ�ည််။ 

အုာ�ပြု�ည််က်ြောပ်�ပြု�င်� သုုံး�များဟုတ်ွ အုာ�ကြောကိုာင်�ကြောသုံးာလ့ုးကြော�ာမု်ျား �ည်် လး���င််သော�ာအမြပ်�အမူျိုး
�စ််��ကး� ရာရှှိးသောအာင််မြပ်�လ�ပ််ပြီးပီ်�သောနာက်�းင်် သောပ်�သော�ာဆို�လာဘ်ဲ�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ 

�က်ို�းကြောရာ�ပုု်င်��ုုင်ရာာ�ွးပြီး�ုု�မုျားအုတွွက်ို ကြံကိုာ�ဝင်ညိ်နှု်ုုုင်�ကြော�ာင်ရွာက်ိုမုျား (RDI) �ည်် န်ုး�စ်း�
အရားယ်နှ်ုင်် ်င်ယ်ရားယ်စ်ဉ််ကသောလ�ဘဲဝ�းင်် ပံ်�မှျိုးနအ်ာ� မြ�င်် ်�ံ့ဖြိုးပြီး�း��လာသော�ာ လူမုျိုးဆိုက်ဆံိုသောရာ�
မှျိုး�စ််ဆိုင်် ်အမြပ်��သောဘဲာသောဆိုာင််သော�ာ အမြပ်�အမူျိုးမျိုး�ာ�ကး� �ည််သောဆိုာက်မြ�င််�အသောပ််�းင်် 
အသောမြ��ံ�ာ��ည််် သောရာာဂါါက��ံ���စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

စုာတ်ွသုံးက်ိုသုံးာရာာရာကြောရာ��ုုင်ရာာပြုပ်ုစုာကြောစာာင််ကြောရှှာာက်ိုမုျား �ည်် မျိုး�နစ််းမ်ျိုး��ူ �စ််ဦး���င််�စီ်အာ� 
ယာယီ၊ ကာလ�း� မြပ်�စ်�သောစ်ာင််သ်ောရှှိာက်မုျိုး မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ စ်း�်�က်�ာရာာရာသောရာ�ဆိုး�င််ရာာ မြပ်�စ်�
သောစ်ာင််သ်ောရှှိာက်မုျိုး�ည်် မြပ်�စ်�သောစ်ာင််သ်ောရှှိာက်�ူမျိုး�ာ�အာ� စ်း�်�းစီ်�မုျိုးနှ်ုင်် ်ပ်င််ပ်န�်န်ုးမ်ျိုး�နယ်မုျိုးမျိုး�ာ�
ကး� �က်�ာသောစ်ရာနအ်�းက် အနာ�ယူ�းင််သ်ောပ်�ပ်ါ�ည််။

ကုုိုယ််ပုု်င်စာည်�်များျဉ််� �ည်် မျိုးးမျိုးးကး�ယ်ကး� �းန�်���ပ််န်ုး�င််မြ�င််�ကး� ရာည််ညွှးန�်ပ်ါ�ည််။� ်
ကး�ယ်ပ်း�င််စ်ည််�မျိုး�ဉ််��ည်် လူပ်�ဂုါး�လ်မျိုး�ာ�အာ� ၎င််��း�၏ စ်း�်�ံစ်ာ�မုျိုးနှ်ုင်် ်အမြပ်�အမူျိုးမျိုး�ာ�ကး� 
စီ်မံျိုး�န ်တ်ွ�း�န်ုး�င််ရာနအ်�းက် ကူညီ်သောပ်�ပြီးပီ်� လ့အ�့�အစ်ည််�၊ အလ�ပ််နှ်ုင်် ်မျိုးး�ာ�စ်�ဘဲဝ�းင်် ကွန်ု်�ပ််
�း�ကး� သောအာင််မြမျိုးင််စ်းာ ပ်ါဝင််န်ုး�င််သောစ်ရာနအ်�းက် ကူညီ်သောပ်�ပ်ါ�ည််။ 

အုာရုံးု �းစာာ�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာ �ု�းကိုာကွိုယ််မုျား �ည်် အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င်် ရာာအ��က်အလက်
�ည်််�းင််�မုျိုးအသောပ်် အပ်�က်�သောဘဲာသောဆိုာင််သော�ာ �ံ� ဖြမြပ်န ်မုျိုးလးနက်��ည််် သော�း�ီ��က်�စ််��
မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ ၎င််�ကး� စ်း�်�း�း�က်လးယ်မြ�င််�ဟာ�လည််� သော�်ပ်ါ�ည််။

အုာရုံးု �းစာာ�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာကြောပ်ါင်�စာပ််လုုပ််ကြော�ာင်ပြု�င်� �ည်် ဦး�သောနှ်ုာက်မှျိုး အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�
ဆိုး�င််ရာာလ့သံောဆိုာ်မုျိုးကး�လ�ပ််သောဆိုာင််သောပ်��ည််် �း�မျိုးဟာ��် အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးကး� �န်ုာာကး�ယ်မှျိုး လ့သံောဆိုာ်
သောပ်��ည်််နည််�လမ်ျိုး�မြ�စ််ပြီးပီ်� ယင််�အ��က်အလက်မျိုး�ာ�ကး� �းက�သော�ာ၊ စီ်စ်ဉ််�ာ�သော�ာ၊ 
ဟာန�်�က်ညီ်သောအာင််�းန�်ည်ှးန်ုး�င််သော�ာ သောရား� လ�ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာလ�ပ််သောဆိုာင််��က်အမြ�စ်် 
ဘဲာ�ာမြပ်နဆ်ိုး�မြ�င််�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

အုာရုံးု �းစာာ�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာကြောပ်ါင်�စာပ််လုုပ််ကြော�ာင်မုျားတွွင် ကိုကြောများာက်ိုကိုများပြု�စ်ာမုျား �ည်် 
အာရံုံ�သောကြံကာဆိုး�င််ရာာ မြ�ာ�နာ���က်မြ�စ််ပြီးပီ်� ၎င််��ည်် ကး�ယ်သောနဟာန�်ာ�ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ 
အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုး (proprioception) နှ်ုင်် ်အ��က်အလက်မျိုး�ာ�ကး� မှျိုး�်�ာ��ည််် မှျိုး�်
ဥာဏ်ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးမျိုး�ာ�ကး� လ�ပ််သောဆိုာင််ရာာ�းင်် အ�က်အ��မျိုး�ာ�ကး� မြ�စ််သောပ််
သောစ်ပ်ါ�ည််။ အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာအ��က်အလက်မျိုး�ာ�ကး� ပံ်�မှျိုးနအ်ာ�မြ�င်် ်အာရံုံ� �ံန်ုး�င််
သော�ာ်လည််� ၎င််�ကး� �ူ��ူ�က�က� သောလလ်ာမျိုးးန်ုး�င််ပ်ါ�ည််။ 

အုာရုံးု �းမုျားပုု်င်��ုုင်ရာာကြောပ်ါင်�စာပ််လုုပ််ကြော�ာင်မုျားအုတွွက်ို ကြောရာာဂါါကုိုထးု� �ည်် ဝင််လာသော�ာ 
အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာအ��က်အလက်မျိုး�ာ�ကး� အ�ံ�� မြပ်�န်ုး�င််�ည််် စ်းမ်ျိုး�ရာည််ကး� 
�း���က်လာသောစ်ရာနအ်�းက် အ�ံ��မြပ်�ပ်ါ�ည််။

အုကြောနှ်ုာင််အုယှ်က်ိုကိုင်�ကိုင်�ပြု�င်အု်ုပ််စာက်ိုပြု�င်� �ည်် ဆူိုညံ်�ံ၊ အလင််� သောရာာင််နှ်ုင်် ်အပူ်�� းန်
ကး� �� းနည််ှးမြ�င််�၊ �စ််သောမှျိုး�အးပ််စ်က်မြ�င််� ကး�သောရှှိာင််ကြံကဉ််မြ�င််�နှ်ုင်် ်က�းန�်ဓိာ�်ကး� သောရှှိာင််ကြံကဉ််
မြ�င််�က��်း� သော�ာ အးပ််သောရာ�ဝဝအးပ််စ်က်မြ�င််�အ�းက် အသောရာ�ကြိုးကီ�သော�ာ အသောလအ်�မျိုး�ာ�နှ်ုင််် 
ပ်�်ဝန�်က�င််ဆိုး�င််ရာာအ��က်မျိုး�ာ�ကး� ရာည််ညွှးန�်ပ်ါ�ည််။

လူုမုျား�က်ို�းကြောရာ�ပုု်င်��ုုင်ရာာ အုပြုပ်နအ်ုလှုနအ်ုကိုျ ုု �ပြုပ်ုမုျား �ည်် လူမျိုး�ာ�အကြံကာ� 
လူမုျိုးဆိုက်ဆံိုသောရာ�ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ အမြပ်နမ်ြပ်နအ်လှနလှ်န ်စီ်�ဆိုင််�မုျိုးမြ�စ််ပ်ါ�ည််။

လူုမုျားကြောရာ�ပုု်င်��ုုင်ရာာဇာတ်ွလုမ်ျား�များျာ� မျိုး�ာ��ည်် ASD သောရာာဂါါရှှိး�ူအ�းက် နာ�လည််
ရာန�်က်��န်ုး�င််�ည််် အသောမြ�အသောနမျိုး�ာ�ကး� သော�ာ်မြပ်�ည််် ရုံး� �ရှှိင််�သော�ာဇာ�်လမ်ျိုး�မျိုး�ာ�မြ�စ််
ပ်ါ�ည််။ ဥပ်မျိုးာအာ�မြ�င်် ်ကသောလ��စ််ဦး��ည်် �့သောမျိုးှာ်လင််�်ာ��ည်််အရာာကး� နာ� လည််
�သောဘဲာသောပ်ါက်ရာန ်�က်��ပံ်�သောပ််ပ်ါက �း�မျိုးဟာ��် �း�သောနရာာ�းင်် မျိုးည််�း� ဖြမြပ်�မူျိုးရာမျိုးည််ကး� 
နာ�လည််�သောဘဲာသောပ်ါက်ရာန ်�က်��ပံ်�ပ်ါက သောမျိုးး�သောနပ််ါ�ီပ်း�မျိုး�ာ�အသောကြံကာင််�နှ်ုင်် ်ပ်�်�က်၍ 
လူမုျိုးသောရာ�ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာဇာ�်လမ်ျိုး��စ််ပ်�ဒ်ါကး�သောရာ��ာ�န်ုး�င််ပ်ါ�ည််။

လူုမုျားဝနထ်မ်ျား� �ည်် မျိုးး�ာ�စ်�မျိုး�ာ�၏ လူမုျိုးသောရာ�၊ စ်း�်�ံစ်ာ�မုျိုးပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာနှ်ုင်် ်လူမုျိုးစီ်�ပ်းာ�
ဆိုး�င််ရာာလး�အပ််��က်မျိုး�ာ�အ�းက် သောလက်�င််�်င််ကြံကာ��ာ�သော�ာ အ�ူ�ကွမ်ျိုး�က�င််
လ�ပ််�ာ��စ််ဦး�မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ လူမုျိုးဝန�်မ်ျိုး�မျိုး�ာ��ည်် မျိုးး�ာ�စ်�မျိုး�ာ�က ၎င််��း�လး�အပ််သော�ာ
ဝနသ်ောဆိုာင််မုျိုးမျိုး�ာ�ကး� ရှှိာသော�းရာာ�းင်် ကူညီ်သောပ်�သောလရှ်ှိးပ်ါ�ည််။

အုထူ�ပ်ည်ာကြောရာ� �ည်် မျိုး�နစ််းမ်ျိုး�သော�ာကသောလ��စ််ဦး�၏ �ူ�မြ�ာ� သော�ာလး�အပ််��က်
မျိုး�ာ�ကး�မြ�ည်််ဆိုည််�သောပ်�န်ုး�င််ရာနအ်�းက် မျိုးး�ာ�စ်�မျိုး�ာ�အာ� အ�သောကြံက�သောင်းက�နက်�မြ�င််�မျိုးရှှိးဘဲ� 
အ�မျိုး��်က်န်ုး�င််�ည်််အစ်း��ရာသောက�ာင််�ပ်ရုံး�ဂါရာမ်ျိုး�စ််��မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

စာကိုာ�အုကြောပြုပ်ာအု�ုုနှ်ုင် ်�ာသုံးာစာကိုာ��ုုင်ရာာ ကြောရာာဂါါကုိုထးု�အာ� �စ််ဦး���င််�စီ်၏ သောမြပ်ာဆိုး�
ဆိုက်ဆံိုန်ုး�င််စ်းမ်ျိုး�ကး� မြမှျိုးင််�်င််သောပ်�ရာန ်ရာည််မှျိုးန�်��က်မြ�င်် ်ပ်ံ်ပ်း��သောပ်��ာ�ပ်ါ�ည််။ အဆိုး�ပ်ါ
သောရာာဂါါက��ံ���းင်် နှ်ု��်မြ�င််သ်ောမြပ်ာဆိုး�သော�ာ ဆိုက်�းယ်သောမြပ်ာဆိုး�သောရာ� နှ်ုင်် ်နှ်ု��်မြ�င််သ်ောမြပ်ာဆိုး�
မြ�င််�မျိုးဟာ��်သော�ာ ဆိုက်�းယ်သောမြပ်ာဆိုး�သောရာ��း�  ပ်ါဝ င််ပ်ါ�ည််။ 

နှ်ုုတ်ွကြောပြုပ်ာ�ာသုံးာစာကိုာ� (�ံစ်ာ���က်ကး� �း�းမျိုးးမျိုးးသော�ာ်မြပ်န်ုး�င််သော�ာ ဟာ�လည််� ရာည််ညွှးန�်
�ည််) နှ်ု��်အမူျိုးအရာာ �း�မျိုးဟာ��် စ်ကာ�အသောမြပ်ာအဆိုး�ပ်း�င််�ဆိုး�င််ရာာ အ�ံ��မြပ်�မုျိုး၊ အသော�း�
မျိုး�ာ�၊ အသော�း�အသော�်မျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်�ံစ်ာ���က်မျိုး�ာ�ကး� အမြ�ာ��ူမျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်ဆိုက်�းယ်သောမြပ်ာဆိုး�
န်ုး�င််ရာန။် 

ပ်းုကြောသုံးကိုာ�ကိုျပ်းုစားပြုပ်ုလုုပ််ထာ�ကြောသုံးာ အုပြုပ်ုအုမူျားများျာ� �ည်် �ပ််�ါ�လ�လ�မြပ်�လ�ပ််သော�ာ 
အမြပ်�အမူျိုးမျိုး�ာ� �း�မျိုးဟာ��် လ�ပ််သောဆိုာင််��က်မျိုး�ာ�မြ�စ််ပ်ါ �ည််။ ၎င််��း� တွ�းင်် လုပ််မြ�င််�၊ လှည်််
မြ�င််�၊ လက်��ပ််�ီ�မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် ကး�ယ်ဟာနအ်သောနအ�ာ�မြပ်မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် လက်သော��ာင််�
မျိုး�ာ�က��်း�  �ပ််�ါ�လ�လ� လုပ််ရှှိာ�မုျိုးမျိုး�ာ� ပ်ါဝင််န်ုး�င််ပ်ါ�ည််။

ပ်းုကြောသုံးကိုာ�ကိုျပ်းုစားပြုပ်ုလုုပ််ထာ�ကြောသုံးာ စုာတ်ွဝင်စာာ�မုျားပုု်င်��ုုင်ရာာပ်းုစားများျာ�  �း�မျိုးဟာ��် 
စ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုးကး�ကန ်�်�်�ာ�သော�ာပံ်�စံ်မျိုး�ာ��ည်် သောဘဲာင််က�ဉ််� သော�ာစ်း�်ဝင််စ်ာ�မုျိုး
အ�း�င််�အ�ာမျိုး�ာ�နှ်ုင်် ်သောဘဲာင််က�ဉ််�သော�ာ လုပ််ရှှိာ�သောဆိုာင််ရားက်မုျိုးအ�း�င််�အ�ာမျိုး�ာ�နှ်ုင်််
အ�ူ မြပ်င််�မြပ်သော�ာစ်း�်င််စ်ာ�မုျိုးပံ်�စံ်�စ််��ကး� ရာည််ညွှးန�်ပ်ါ�ည််။

လု့းကြော�ာပ်ြု�င်� သုုံး�များဟုတ်ွ "မုျားမုျားကုုိုယ််ကုုို လ့ုးကြော�ာပ်ြု�င်�" �ုုင်ရာာ အုပြုပ်ုအုမူျားများျာ��ည်် 
အာရံုံ� �ံစ်ာ�မုျိုးကး� လ့သံောဆိုာ်သောပ်�ပ်ါ�ည််။ အ�� း�သော�ာ “လ့သံောဆိုာ်မုျိုးမျိုး�ာ�” �ည်် 
အသော�ာက်အကူမြ�စ််သောစ်န်ုး�င််ပ်ါ�ည်် (ပြီးင်းမ်ျိုး�က်မြ�င််�၊ အာရံုံ� စူ်�စ်း�က်မုျိုး�း��လာမြ�င််�၊ 
�း�မျိုးဟာ��် အလးန ်အ်လးနမ်ြပ်င််� �နသ်ော�ာအ�ံ�စ််��ကး� ပ်း�်ပ်စ််မြ�င််�)။

သုံးကြောကိုေတွ�ုုင်ရာာကိုစာာ�ကွိုက်ို �ည်် ကသောလ�မျိုး�ာ��ည်် အရာာဝ�ု�မျိုး�ာ�ကး�မြပ်�လ�ပ််ရာန ်
�း�မျိုးဟာ��် �စ််����မြ�စ််ရာန ်�း�မျိုးဟာ��် အမြ�ာ��ူ�စ််ဦး�ဦး�အာ� ဟာနသ်ောဆိုာင််ကစ်ာ�မြပ်�ည်််
ကစ်ာ�ကးက်ကး� သော�ာ်မြပ်ပ်ါ�ည််။ ၎င််�ကစ်ာ�ကးက်�ည်် မျိုး�ာ�သော�ာအာ�မြ�င်် ်အ�က် နှ်ုစ််
နှ်ုစ််မှျိုး �ံ��နှ်ုစ််ကြံကာ��းင်် မြ�စ််သောပ််ပ်ါ�ည််။ ၎င််�ကး� ယံ�ကြံကည််သောအာင််မြပ်�လ�ပ််မြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် 
ဟာနသ်ောဆိုာင််ကစ်ာ�မြ�င််�ဟာ�လည််� သော�်ပ်ါ�ည််။

ထုကြောတွမ့ှုများပုုု်င်��ုုင်ရာာ�ု�းကိုာကွိုယ််မုျား �ည်် သောစ်�ကပ််မုျိုး �စ််����ကး� �းသော�ဖ့ြိုးမြ�င််� �း�မျိုးဟာ��် 
ပ်ါ�စ်ပ််��ရှှိး သောပ်�ာသ်ောပ်�ာင််�သော�ာ အစ်ာမျိုး�ာ�ကး� �းသော�ဖ့ြိုးမြ�င််�က��်း� သော�ာ လူအမျိုး�ာ�စ်�အ�းက် 
စ်း�်အသောနှ်ုာင််အ်ယှက် မျိုးမြ�စ််သောစ်မျိုးည််် အ�းအသော��့စ််��ကး� မြပ်င််��နသ်ော�ာ အပ်�က်�သောဘဲာ
သောဆိုာင််သော�ာ �ံ� ဖြမြပ်နမု်ျိုး�စ််�� မြ�စ််ပ်ါ�ည််။ အ�ံ��အနှ်ု�န�်�ည်် �းရာနအ်�းက် �ီ��န ််
အ�ံ��အနှ်ု�န�်မြ�စ််ပ်ါ�ည််။

ကြောအုာတ်ွစ်ာဇင်ကြောရာာဂါါ�ုုင်ရာာ နှ်ုင် ်�က်ိုစာပ််ကြောနကြောသုံးာ �က်ိုသွုံးယ််ကြောပြုပ်ာ�ုုကြောရာ� �ုုင်ရာာ များ
သုံးနစွ်ာမ်ျား�ကြောသုံးာကိုကြောလု�များျာ� (TEACCH) ၏ လေ့�က့ျျင့့်�သင့်�ကြားကျး�လေ့��နှှင့့်� ပညားလေ့��သညာ� 
ASD လေ့�းဂါါရှှိ�သူများျး�အလေ့ေဖြ�င့့်� �ကျ�လေ့�က့ျျ လေ့သးအဖြပုအမူျားများျး� ����ဖြများငှ့့်��းနှ��င့်�လေ့��ေ�
အ�ကွျ� အဖြများင့်�အးရံုံ�ပ��င့်��ဆို��င့်��းသဲ�ေွ��များျး�ကျ�� ပ��၍ ထိ�ထိ�လေ့�းကျ�လေ့�းကျ�အသံ��ဖြပုနှ��င့်�
ပြီးပး� ေး��ညာ�နှ��င့်�လေ့�သည့ာ� ထိင့်�ဖြများင့်�ယူူဆိုချျကျ�အလေ့ပ် အလေ့ဖြချခံျထိး�သည့ာ� လေ့�းဂါါကျ�ထံိ�����
ချ�ဖြ���ပါသညာ�။

အထားကုျွပ်ါ�ကုျွဆိုစု်သညု် သောအာကုျွပ်ါအ��ကုျွမျိုး�ာ�မှျိုးသောနား၍ �ကုျွဆိုစု်၏ တို့ညု်�မြ�တုို့ထားာ�သောသာ 
ဗီာ�ရှှာင်�ုတို့စု်��မြ�စု်ပ်ါသညု် – Autism Speaks အ�့�အစ်ညု်�မှျိုး ရာကုျွသောပ်ါင်�ု 100 အတို့းကုျွ 
က့ျွရ့ာယာပ်စ်စညု်� အစံ်�အလင်ပု်ါရ့ှှာသညု်် ဗီာ�ရှှာင်�ု 2.0။ က့ျွရ့ာယာပ်စ်စညု်� အစံ်�အလင်က့ုျွ� 
သောအာကုျွပ်ါလင််တုို့းင် ုသင်�ုကျွညု််ရှုံးရှုနု်ု့�င်ပု်ါသညု် - www.autismspeaks.org
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