Autism Connect
خط کمک رسانی ملی برای اوتیسم
اطالعاتی در مورد اوتیسم که می توانید به آن اطمینان داشته باشید .رایگان ،محرمانه و مستقل.
 Autism Connectارتباط شما را با گروهی از مشاورین مهربان برقرار می کند که می توانند اطالعات و
مشاوره تخصصی در بسیاری از حیطه ها ارائه دهند ،از جمله:


بررسی اوتیسم و هویت اوتیستیک



استراتژی های رفتاری و ارتباط گیری



خدمات حمایتی برای ارزیابی و تشخیص



مدرسه و تحصیالت



NDIS



ارجاع به خدمات



برقراری ارتباطات با همتایان حمایت کننده



پیدا کردن رویدادهای در برگیرنده افراد دارای اوتیسم



قابل دسترسی کردن محیط ها

با ما ارتباط برقرار کنید.

تلفن1300 308 699 :
ایمیلinfo@autismconnect.org.au :
گفتگوی اینترنتی:
amaze.org.au/autismconnect

Autism Connect
 Autism Connectگسترش خدمات مشاوره اوتیسم  Amazeمی باشد که به مدت  12سال در
ویکتوریا ارائه شده و به بیش از  20,000نفر کمک کرده است.
 Autism Connectدر اختیار تمامی افرادی است که جویای دریافت حمایت در ارتباط با اوتیسم
می باشند .این خدمات برای افراد اوتیستیک که جویای راهنمایی ها پیرامون تشخیص و خدمات
می باشند ،خانواده ها و دوستان آنها ،و هر فردی که از شخصی بزرگسال یا کودکی اوتیستیک در
حیطه های آموزش ،بهداشت یا محیط کاری حمایت می کند ،ایجاد شده است.

"در سن  40سالگی تشخیص داده شده که اوتیسم دارم و این برای من روشن کننده و تأیید
کننده بود .شما این توانایی را دارید که پیغامی پنج ثانیه ای بفرستید و پاسخی انسانی دریافت
کنید .آنها مهربان ،صبور و همدل بودند .آنها پای تلفن برخورد واقعا ً خوبی با من داشتند و
این احساس را داشتم که ساده تر از این نمی شد".
کاترین ،مادر اوتیستیک  2پسر اوتیستیک.

"من شخصا ً فکر می کنم که منابع و مشاورین آنها می توانند جان مردم را نجات دهند .آنها
سالمت روان مرا تغییر دادند .من نمی دانستم کی هستم ،ولی االن می دانم .من واقعا ً از
مشاورین عالی آنها قدردانی می کنم".
اوریون ،فرد بزرگسال اوتیستیک و گوینده رادیو و تلویزیون.

برای کسب اطالعات بیشتر،
به  amaze.org.au/autismconnectمراجعه کنید

اگر نیاز به مترجمی شفاهی دارید ،با مرکز تماس  TIS Nationalبه شماره
 131 450تماس بگیرید و از آنها بخواهید با  Autism Connectبه
شماره  1300 308 699صحبت کنند.

بودجه  Autism Connectتوسط اداره
خدمات اجتماعی دولت استرالیا تأمین می شود
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