
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Autism Connect 

Pambansang tanggapan para sa autism 

Ang kasayuran sa autism nga imong mahimo sa pagsalig. Libre, 

kumpidensyal at malaya. 

 
Autism Connect ay makikipag-ugnayan sa iyo sa isang pangkat ng mga magiliw na 

tagapayo na magbibigay ng dalubhasang impormasyon at payo sa ilang mga lugar, 

kabilang ang: 

 

 Pagtuklas sa autism at pagkilala sa autistic 

 Kilos at estratehiya sa paghahatid 

 Pagsusuri at suporta sa pagdiagnos 

 Paaralan at edukasyon  

 Ang NDIS 

 Mga referral sa mga serbisyo 

 Mga koneksyon sa suporta ng kapwa  

 Paghahanap ng mga kaganapan na kasama ang autism  

 Ginagawang naa-access ang mga kapaligiran 

 

Kumonekta sa amin. 
 

Telepono: 1300 308 699 
Email: info@autismconnect.org.au 

Webchat: amaze.org.au/autismconnect 

http://autismconnect.org.au/
http://amaze.org.au/autismconnect


 

Autism Connect 
 
 

Autism Connect ay isang pagpapalawak sa Amaze’s Autism Advisor na 

serbisyo na naghatid sa Victoria sa 12 taon, tumulong sa higit sa 20,000 

katao. 

 
Ang Autism Connect ay magagamit ng bawat isa sa paghahanap ng 

suporta na nauugnay sa autism. Ang serbisyo na nilikha para sa autistic 

na tao na humihingi ng patnubay sa paligid ng diagnosis at mga 

serbisyo, sa kanilang pamilya, kaibigan, at kahit sino na nagsusuporta 

sa isang autistic na may sapat na gulang o bata sa edukasyon, mga 

setting ng kalusugan o lugar ng trabaho. 

 

 
"Nasuri ako sa edad na 40 at nalaman ko na talagang nakakaaliw 

at napatunayan. Mayroon kang kakayahang magpadala ng 

isang limang segundong mensahe at pagkatapos ay makakuha 

ng isang tugon sa tao. Sila ay magiliw, matiyaga, at mahabagin. 

Talagang mabait silang makitungo sa telepono at parang ang 

pinakamadaling bagay na naranasan." 

- Catherine, Autistic na ina ng 2 autistic na anak na lalaki. 

 
"Ang mga mapagkukunan at tagapayo, sa palagay ko ay 

makakapagligtas ng buhay. Binago nila ang aking kalusugan sa 

pag-iisip. Hindi ko alam kung sino ako, ngunit ngayon alam ko na. 

Talagang pinahahalagahan ko ang mga kamangha-manghang 

tagapayo." 

- Orion, autistic na may sapat na gulang at brodkaster. 

 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang 

amaze.org.au/autismconnect 

informaamaze.org.au/autismconnect 
Kung kinakailangan mo ng isang tagapagsalin, 
makipag-unayan sa TIS National  Contact Center sa 
131 450 at hiligin na makausap ang Autism Connect sa 
1300 308 699. 

Ang Autism Connect ay pinondohan ng Autralian 

Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng Gobyerno 
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