Autism Connect
خط کمک تلفون ملی اوتیسم
معلومات در مورد اوتیسم که می توانید به آن اعتماد کنید .مجانی ،محرمانه و مستقل.
 Autism Connectشما را به یک تیم دوستانه از مشاوران متصل می کند که معلومات و مشاوره تخصصی
را در بسیاری از زمینه ها ارائه می دهند ،از جمله:


بررسی اوتیسم و هویت اوتیسمی



استراتژی های رفتار و برقراری ارتباط



پشتیبانی ارزیابی و تشخیصی



مکتب و تحصیل



The NDIS



معرفی به خدمات



پیوند ها با پشتیبانی همتا ها



یافتن رویدادهای اوتیسم شمول



قابل دسترس ساختن محیط ها

با ما ارتباط برقرار کنید.

تلفون1300 308 699 :
ایمیلinfo@autismconnect.org.au :
گفتگو از طریق انترنتamaze.org.au/autismconnect :

Autism Connect
 Autism Connectگسترش خدمات ( Amaze's Autism Advisorمشاور اوتیسم
 )Amaze'sاست که به مدت  12سال در ویکتوریا ارائه شده و به بیش از  20،000نفر کمک می کند.
 Autism Connectبرای هر کسی که در جستجوی پشتیبانی در ارتباط با اوتیسم باشد در دسترس
است .این خدمات برای افرادی مبتال به اوتیسم که به دنبال راهنمایی در مورد تشخیص و خدمات
هستند ،خانواده ها یا دوستان شان و هر کسی هست که از یک بزرگسال یا کودک دچار اوتیسم در
محیط های تحصیلی ،صحی یا محل کار حمایت می کند ،ایجاد شده است.

" من در سن  40سالگی تشخیص داده شدم و برای من واقعا آگاهی بخش و دارای اعتبار
بود .شما می توانید یک پیام پنج ثانیه ای ارسال کنید و سپس از یک کسی پاسخ دریافت
دارید .آنها صمیمی ،باحوصله و دلسوز بودند .برخورد آنها از طریق تلفون بسیار خوب بود
و این احساس را به من می داد که این ساده ترین کار تاکنون بوده است" .
کاترین ،مادر  2پسر دچار اوتیسم.

“ من شخصا فکر می کنم که این منابع و مشاوران می توانند جان انسان ها را نجات دهند.
آنها سالمت روان من را تغییر دادند .من نمی دانستم که واقعا که هستم  ،اما اکنون می دانم.
من واقعا از مشاوران خارق العاده قدردانی می کنم" .
 -اوریون ،بزرگسال دچار اوتیسم و پخش کننده برنامه.

برای معلومات بیشتر به  amaze.org.au/autismconnectمراجعه کنید.

