آټزم
https://pixabay.com/photos/team-friendship-group-hands-4529717/

د آټزم په اړه زده کړه
یو اختالل دی چې خلک د ټولنیزو مهارتونو  ،تکراري چلندونو )ASDاوټیزم  ،یا اوټیسټیک سپیکٹرم ګډوډي (
 ،خبرو او غیر عمدي اړیکو سره ستونزې لري.
ځینې خلک چې د معتدل آټیزم سره مینه لري ممکن د مالتړ سره د مینځني ښوونځي کې زده کړې وکړي.
نور اشخاص ممکن غیر لفظي وي او د پاملرنې اړتیاو سره ډیری اضافي مالتړ ته اړتیا ولري او ممکن د اضافي
اړتیاو لرونکو ماشومانو لپاره ښوونځي ته الړ شي.
هغه خلک چې د اوټیزم سره ژوند کوي څوک لفظي دي  ،ممکن معلومات په لفظي ډول تشریح کړي .دا پدې مانا
ده چې تخریبي  ،غیر لفظي پوښتنې او د مخ څرګندونه ممکن د دوی لپاره پوهیدل اسانه نه وي .فرد ممکن په یو
واحد غږ کې خبرې وکړي  ،خورا ګړندي یا خورا ورو خبرې وکړي او ممکن د پیژندلو لپاره مبارزه وکړي کله
چې خلک د دوی سره خبرې کوي احساسات څرګندوي.

په انفرادي ډول د اوټیزم اغیزې څه دي؟

احساساتي څرګندونه

د ځانګړو توکو یا
موضوعاتو سره مینه
لرونکي اصالحات

تکراري چلندونه

حسی مسلې

د رژیم ستونزې

هڅول

د خوب مشکالت

د مخابراتو ستونزې

بې ځایه کیدل

د سترګو تماس څخه
مخنیوی

فزیکي تاوتریخوالی

خراب ټولنیز مهارتونه

تجاوز

حساسیت

د الرښوونو تعقیب
مشکل

د بدلون  /لیږد په وخت
کې رنځ

ځان ټپي کول

توپیي چلند
د توقع تمویل او ر
حسی مسلې
د حسی موضوعات د لیدونو  ،غږونو  ،لمس  ،بوی او خوند سره تړاو لري.
هغه څوک چې د اوټیزم سره ژوند کوي ممکن د یو څه حواسو لخوا مغشوش او خفه شي .د نورو معلوماتو لپاره
الندې هر احساس باندې کلیک وکړئ:
د لید او غږ خوند خوند بوی

هڅول
کله چې هغه څوک چې تاسو ورته پاملرنه کوئ ډیر فشار شوی یا ځان نا آرامه یا ډیر احساس احساسوي  ،دوی
ممکن هڅونکي چلندونه وکاروي.
هڅول (یا د ځان هڅولوونکي چلندونه) شامل دي مګر محدود ندي:

مخکې او
وروسته بسته
کول

د ګوتو کلک کول

د السونو تاوول

الفاظ یا جملې
تکرارول

راکیټ کول

حمله کونکی یا له تاوتریخوالی ډک عمل
هغه خلک چې د اوټیزم سره ژوند کوي ممکن
تیری یا تاوتریخوالی راښکاره کړي ځکه چې دوی
ممکن د دوی اړتیاو خبرو کولو ظرفیت ونه لري.
دا د پاملرنې ساتونکي لپاره خورا ننګونکي کیدی
شي.

Image credit: https://www.pngsee.com/download/hxoJTJh_angry-emotion-feeling-frustratedfrustrating-pulling-angry-woman/

پاملرنې ورکوونکي ممکن د ځان او د کورنۍ نور
غړي د فزیکي تاوتریخوالي څخه خوندي کولو ته
اړتیا ولري .دا ډول چلند د پاملرنې کونکي او د
کورنۍ نورو غړو احساساتي او رواني هوساینه
هم اغیزه کوي.

اندیښن
د اوټیزم سره د سړي خوندیتوب د پاملرنې پالونکو لپاره لوی اندیښنه کیدی شي.
د وضعیت شدت پورې اړوند  ،فرد ممکن خطر ونه پیژني یا ځان ته د زیان رسولو مخنیوي څرنګوالي په اړه خبر نه وي.
په کور کې د خوندیتوب اندیښنې د کور څخه بهر د امنیت اندیښنې

/

https://pixabay.com/vectors/characters-security-note-shield-696951

د بدلون سره مقابله
د اټیزم سره اخته یو کس ممکن لیږد یا پروسس کولو کې ستونزمن بدلون ومومي.
د دې معنی دا ده چې که چیرې سړی له یو ځای څخه بل ځای ته الړ شي  ،یا نوي تجربې سره تنظیم کولو ته
اړتیا ولري  ،نو دا ممکن د دوی لپاره ډیر تکلیف وي.
په معمول کې بدلون  ،د بیلګې په توګه  ،لکه د وروستي دقیق ډاکټر ټاکل  ،یا یو فعالیت لغوه کول د دې المل
کیدی شي چې د اوټیزم سره د هغه کس خپه شي او یا نشي کولی د بدلون سره مقابله وکړي.

ټولنیز اخراج
هغه خلک چې د اوټیزم سره ژوند کوي د مخابراتو سره ستونزې لري .دا کولی شي د ملګرو جوړولو او ملګرتیا
ساتلو کې ننګونې رامینځته کړي.
د آټزم سره د اړیکې لرونکي کس لپاره ننګونې څه دي؟
کول  ،د ګوتو کلک کول یا کود کول یوه الره ده هڅول (د ځان هڅولوونکي چلند) لکه ډبره کول  ،د السي چا
چې د اوټزم سره سړی په یو ځای یا حالت کې د خوندیتوب احساس کوي چې دوی ورسره نا آرام دي .په
هرصورت محرک کونکي عمل تکراري دي او ځینې وختونه د دې المل کیدی شي چې نور خلک د اوټیزم سره
د هغه شخص څخه ډډه وکړي ځکه چې دوی محرک غیر معمولي ښکاري.

د فرد لپاره ر
سی ر ژ
اتیي
د برید  /تاوتریخوالي بریدونو ته ځواب ویل
د سړي سره وخت مصرف کړئ ترڅو د هغه څه کار کولو هڅه وکړي کله چې دوی د خبرو کولو هڅه کوي کله
چې دوی تیری څرګندوي.

دوی ممکن د حسی مسلو په تړاو کې د فشار الندې احساس وکړي.
د تاو تریخوالي او تیري وختونو ته په کتلو سره ممکن د پاملرنې ساتونکي په توګه تاسو سره مرسته وکړي ترڅو
د رنځ علت وپیژني او هڅه وکړئ له هغه کس سره مرسته وکړئ چې د دوی اړتیاوې پوره کړي که چیرې دا
پیښ شي.

خوندیتوب او ټولنیز یوځایوالی
د نورو پاملرنې کونکو سره د خدماتو له الرې اړیکه نیولو
سره چې تاسو د خپل عزیز سره پیژنئ  ،د مالتړ ډلو کې
برخه واخلئ یا آنالین چک کول  ،تاسو کولی شئ د هغه چا
لپاره ټولنیز فرصتونه رامینځته کړئ چې تاسو یې پاملرنه
کوئ.
د آټزم سره د خلکو نور ساتونکي به د ټولنیز فعالیتونو او بهر
تنظیم کولو لپاره خوښ وي چیرې چې خلک تاسو پاملرنه
کولی شي یو بل سره وخت تیر کړي.
د متقابل عمل او ټولنیز کولو هر فرصت د ال زیاتو فرصتونو
په لور یو ګام دی!

د خوندیتوب پالن کول کولی شي پاملرنې کونکو

سره مرسته وکړي د آټزم سره د هغه کس مالتړ
وکړي کله چې خطرناک حالت پیښ شي.

بدلونونه او بدلونونه
کله چې بدلونونه رامینځته کیږي چې پالن شوي ندي ،
پاملرنې پالونکي اړتیا لري ترڅو د دې رنځورونکي
وخت له الرې د آټزم سره د هغه کس مالتړ وکړي.
د هغه چا چمتو کول چې تاسو یې احتمالي بدلونونو
لپاره پاملرنه کوئ کوم چې ممکن دوی یې اغیزه
وکړي ممکن د دوی لپاره بدلون اسانه کولو کې
مرسته وکړي.
په کور کې د بدلونونو په اړه د سړي سره خبرې کول
لکه د خوب خونو حرکت کول  ،یا د فرنیچر تنظیم
کول ګټور ثابت کیدی شي.

Stocksnap.io

ایا تاسو غواړئ نور څه زده کړئ؟
زموږ متقابل سرچینې کڅوړه به تاسو ته معلومات درکړي
اندیښنې چې تاسو د پاملرنې کونکي په حیث شاید لرئ
څه کیدی شي
د پاملرنې بار اداره کولو څرنګوالي ګټورې الرښوونې
د فشار او سوځیدنې څخه مخنیوی څرنګوالی
ستاسو د احساساتو سره څنګه چلند وکړئ
د ګډوډي منل
او نور!

نور دلته شتون لري:
https://developfc.csicy.com/ps/english-7/

تاسو به د تاسو او پاملرنې اخیستونکي لپاره تمرینونه او
فعالیتونه هم ومومئ!

