
अटिज्म के हो ?

अटिज्म स्पेक्ट्र म टिसओि्डर (एसिी), जसलाइ अटिज्म पटि 
भटिन्छ, यो टजविभरर िै हुिपे अपाङ्गता हो जुि जन्मििपे टिटतकै् 
अथवा त्यस्ो कपे टह समय लगतै् शुरु हुन्छ । अटिज्मलपे व्यन्तिको 
टसक्पे तररका र टतिीहरूलपे अन्य माटिसहरू र आफिो वररपरर 
रहपेका हरुसँग गिने अन्तरटरियामा असर ग्छ्ड  ।   

टिम्न लक्षणहरु दपे न्िन्छिनः

• िोलिपे लगायत अन्य सामाटजक र सम्ादको टवकासमा 
फरक ।

• कम रुटि राख्पे र दोहोया्डउिपे िाटि । 

• ज्ािपेन््रिय सम्बन्ी टभन्नता जसै् आवाज हरुलाई िपेवास्ा गिने 
र वररपरर धपेरै घुटमरहिपे । 

• अन्य िालिालीकाहरु भन्ा टभनै्न प्रकारलपे िपेलिपे र टसक्पे ।

अटिज्म  भएका हरपेक व्यन्तिहरुमा  कपे ही समाि टवशपेषताहरु 
हुि सक्छ तर टतिीहरू सिै एकै टकटसमका  हुदैिि् , 
यसैकारण यसलाई अटिज्म स्पेक्ट्र म भटिएको हो  । 

अटिज्म भएका माटिसहरूमा धपेरै प्रकारका क्षमताहरु, 
व्यवहारहरु, सामाटजक िुझाइहरु, संवाद कौशलहरु हुि 
सक्छि् र सिै उमपेरमा हुि सक्छि् ।

अटिज्म कसरर पत्ा लगाइन्छ ?

प्रायजसो िालटवशपेषज्, मिोवैज्ाटिक वा टवशपेषज्को िोलीलपे 
अवलोकि पूरा गरपे र आमािािु र कटहलपेकाही ंटशक्षकहरू सँग 
कुरा गिने्छ । टतिीहरूलपे िालिालीकाहरुलपे कसरी टसटकरहपेका 
्छि भन्नपे जाँि गि्ड टतटिहरुलाई पटि कपे टह काय्डहरु गि्ड लाउि 
सक्छि् । टवज्हरुलपे औजार र आकलिको प्रयोग गरपे र िच्ाको 
मापदण्डसँग मपेल िाएको ्छ टक ्ैछि भन्नपे हपे्छ्ड ि र टतटिहरुलपे 
अटिज्म स्पेक्ट्र म टिसओि्डर (एसिी) पत्ा लाउि सक्छि ।     

अटिज्म कटत्को सामान्य ्छ ?

प्रतपेक १०० माटिसहरु मध्पे १ जिामा अटिज्म भएको 
अिुसन्ािलपे दपेिाउँ्छ र पुरुषहरुमा मटहलाहरु भन्ा िटि 
अटिज्म भएको पत्ा लागपेको ्छ ।   

कारणहरु

अटिज्मको कुिै ज्ात कारण ्ैछि । अिुसन्ािलपे सुझाव 
टदएअिुसार वन्ािुगत र पया्डवरणको टमटरित कारक (जमि 
अटघ र जमि पट्छ दुवै) यस्ो कारणसँग जोटिएको हुि सक्छ । 
अिुसन्ािलपे यो पटि दपेिाउँ्छ टक हरपेक व्यन्तिमा यसको कारण 
फरक हुि सक्छ ।

अटिज्मको मुख्य टवशपेषताहरु

संवाद (कुराकानी)

संवाद आवश्यकता र िाहिा व्यति गि्ड सक्पे र अरूलाई िुझ्न 
सक्पे क्षमता हो । अटिज्म भएका माटिसहरु िोलि सक्छि् तरनः

• अरूलाई िुझ्न कटििाइ हुि सक्छ । 

• प्रश्नहरू र टिप्पणीहरू धपेरै सरल तररकामा व्याख्या ग्छि्ड ।

• धपेरै अथ्डहरु टदिपे शब्दहरु र उपमाहरु सटजलै िुझ्न सकै्िि । 

• संवाद शुरु गि्ड र जारर राख् गाहहो प्छ्ड  । 

• वयस् जसै् िोटल हुिपे ।

• शब्दहरु र वाकांशहरु फपे रर फपे रर दोहोया्डइरहिपे । 

संवाद कटििाइलपे व्यन्कत्लाई समाटजक हुिमा पटि असर ग्छ्ड  । 

समाजिकरण

समाटजकरण भिपेको एक ब्यन्तिलपे अकहो ब्यतिी सँग ििाउिपे 
सम्बन् हो । अटिज्म भएका माटिसहरुमा सामाटजक 
टियमहरु सम्बन्न् नु्यि िुझाई हुि सक्छ, एकै् िपेलि रुिाउँ्छि् , 
िपेल / टरियाकलापमा कसरर सहभाटग हुिपे भन्नपे थाहा हँुदैि र 
कटहलपेकाटह असभ्य जस्ो पटि दपे न्िन्छि् ।
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व्यवहार

अटिज्म भएका माटिसहरु धाटम्डक टियम पछ्ाउिपे जस्ो 
र दोहोया्डउिपे िाटि भएका हुन्छि् । यसलपे उटिहरुमा शान्त 
र टिदनेशिको समझ भएको अिुभव गि्ड सहायता पुया्डउ्छ । 
अटिज्म भएका धपेरै जसो माटिसहरुमा :

• टियटमतताको आवश्यकता ।

• पररवत्डि मि पराउदैिि् ।

• एउिै टवषयवसु्मा िटि िासो राख्पे । 

• असामान्य शाररररक गटतटवटध हरु हुि सक्छि् जसै् िारम्बार 
हात हल्ाई रहिपे ।

सेन्सरर प्रोसेजसङ

सपेन्रर प्रोसपेटसङ भन्नालपे मन्स्स्लपे इन््रियहरुिाि जािकारर 
हरु प्राप्त गिने र प्रयोग गिने तररकालाई जिाउ्छ । एउिा िच्ामा 
भएको सपेन्रर प्रोसपेटसङ को टभन्नतालपे उस्ो टसकाइ क्षमता 
र उसलपे घर, सु्ल र समुदायमा गिने व्यहारमा असर पा्छ्ड  
अटिज्म भएका माटिसहरु अत्यटधक िटि अथवा अत्यटिक कम 
प्रटतटरिया टदिपे हुि सक्छि् :

• हल्ा ।

• स्श्ड ।

• दृश्य जािकारी ।

• गन् ।

• स्ाद ।

• गटत । 

• उटिहरुको िटजक रहपेका माटिस अथवा वसु्हरु ।

अटिज्मलपे कसरर टसकाईलाई असर पा्छ्ड  ?

अटिज्म भएका टवध्ाटथ्डहरुमा धपेरै क्षमताहरु हुन्छि् जसै्नः

• राम्ो सम्झ्ना शन्ति ।

• टियमहरु र टियटमतता पालि गिने । 

• टिन््ित टिषयमा प्रपेरणा र िटि ज्ाि भएका । 

• हपेरपे र टसक्पे ।

• इमान्ार ।

अटिज्म भएका प्रत्यपेक िच्ा फरक हुन्छि् , तथाटप टिम्न क्षपेत्र 
हरुमा उटिहरुलाई गाहहो हुन्छ :  

• पररवत्डि । 

• सावधाि हुि र ध्ाि कपे न््रित गि्ड । 

• सामाटजक अन्तरटरिया गि्ड । 

• भाविाहरु । 

• शाररररक गटतटवटध संयोजि गि्ड । 

• आँिालपे एकोहोरो हपेि्ड । 

• अथ्ड िुझ्न । 

• एक िाउँमा टसकपे को द्क्षता अकहो िाउँमा प्रयोग गि्ड ।

• ज्ािपेन््रिय प्रटरिया ।

• रिमिद्दता (घि्िाहरुको रिमिद्दताको िुझाई ) ।

• योजिा र संगिि । 

• कम प्राथटमकता भएका काय्डहरु टसध्ाउिपे प्रपेरणा । 

एक असल टशक्षा टिटतलपे कमजोर पक्षलाई सुधािने प्रयत्न गिु्ड 
भन्ा िटि िटलयो पक्ष मा ध्ाि टदन्छ ।
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