အော်�်�တစ််ဇင််ဆိုု�တာာ ဘာာလဲဲ။
အော်�်�တစ်် ဇင််ဆိုု�သည််မှာာ� ရာာသက််ပန်် အာာရုံံ� ကြော��ာဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုုဆိုု�င််ရာာမသန််စွွမ်းး �မှုုဖြ�စ််ပြီး�း � ၎င်းး�သည်် အခြား�း�သူူ များ�း�နှှင့််�ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�မှုုနှှင့််�
အပြ�န််အလှှန် ်ဆက််သွွယ််မှုုအပေါ်�် ထိိခိုု� က််စေ�သည့််အ
� ရာာမျိုး� း��ကိုု� ဆိုု�ပါါသည််။ အော်�်�တစ််ဇင်် ဝေ�ဒနာာရှှင်် အားး�လုံးး��သည်် တစ််မူူထူးး �ခြား�း�ကြ�သည်။်
သို့့�သော်�်� အော်�်�တစ်် ဇင််ဝေ�ဒနာာရှှ င််များ�း�သည်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အဓိိကနေေရာာနှှစ််ခုုတွွင်် ဝိိသေ�သလက္ခခဏာာအချို့� ့�ကိုု� ပြ�သနိုု�င််သည််-

လူူ မှုုဆက်် သွွယ််ရေး�းနှှင့်�် အပြ�န််အလှှန် ်ဆက်် သွွယ််မှုုကဏ္ဍ
အပြ�န််အလှှန် ် စကားး�ပြော��ာဆိုု� ရန််

အခြား�း�သူူ များ�း�နှှင့်�် အပြ�န််အလှှန် ်ဆက်် သွွယ််ရန််

ခက််ခဲဲ ခြ�င်းး�

စိိတ််ဝင််စား�းပုံံ�

အကူူ အညီီလို�ုအပ််ခြ�င်းး�

• စကားး� စပြော��ာရန်၊် အပြ�န််အလှှန် ်ပြော��ာဆိုု�ရန်် သို့့�မဟုုတ််

• တစ်် ဦးးတည်းး�သာာ နေေလိုု�ခြ�င်းး�

စကားး�အဆုံးး��သတ််ရန် ် အခက််တွေ့�့နေေခြ�င်းး�

• အများ�း�နှှင့််�ပူးး �ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််လိုု�သော်�်�လည်းး�

• အကြော��ာင်းး�အရာာတစ််ခုုတည်းး�ကိုု�သာာ ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�

မည််သို့့�အတူူလုုပ််ရမည််ကိုု� မသိိခြ�င်းး�

ရန် ် ခက််ခဲဲ နေေတတ််ခြ�င်းး�

• လူူမှုုဆက််ဆံံ ရေး�းမျိုး� း��ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန်နှ
် ှင့််�

မပေါ်�်ခြ�င်းး�

• အကြ�ည့််�ချျင်းး� မဆုံံ�ရဲဲခြ�င်းး�

• နာာမည််ခေါ်�်သည့််�အခါါ မထူးး�ခြ�င်းး�

• မိိမိိအတွေး�း�ကမ္ဘာာ�တွင်
ွ ်သာာ နှှစ််မျော�ာ�နေေခြ�င်းး�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန် ် အခက််တွေ့�့နေေခြ�င်းး�

ဆက်် သွွယ််ပြော��ာဆိုု� ရာာတွွင််

လူူ မှုုဆက််ဆံံ ရေး�းဆိုု� င််ရာာ အချျက််များ�း� သို့့� မဟုုတ််

အကူူ အညီီလို�ုအပ််ခြ�င်းး�

အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာဖတ််ရှုုရန်် ခက််ခဲဲ ခြ�င်းး�

• စကားး�ပြော��ာဆိုု�ရာာတွွင်် စကားး�ထစ််နေေခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် စကားး�နည်းး�ခြ�င်းး�

• ကိုု�ယ််ဟန်၊် မျျက််နှာာ�အမူူအရာာနှှင့််� လေ�ယူူလေ�သိိမ်းး �ကိုု�

• ဝေါ�ါဟာာရ အသိိကြွ�ယ််သော်�်�လည်းး� ပေါ�ါင်းး�သင်းး�ဆက််ဆံံ သည့််�ခါါ

• မည််သည့််�အပြု�ုအမူူမျိုး� း��က သင့််�လျော်�်��သည််ကိုု� နား�းလည််

• အသုံးး��အနှုု�န်းး�ကိုု� စာာသဘော�ာအရ တိုု�က််ရိုု� က်် အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ကော�ာက််လိုု�ခြ�င်းး�
စကားး�လုံးး��ရွေး�း�ရန်် အခက််တွေ့�့နေေခြ�င်းး�

နား�းလည််ဖတ််တတ််ရန် ် အခက််တွေ့�့နေေတတ််ခြ�င်းး�
နိုု�င််ရန်် တခြား�း�သူူ ၏အကူူအညီီ လိုု�အပ််နေေခြ�င်းး�

အပြု�ုအမူူ ၊ စိိတ််ဝင််စား�းမှုု များ�း�နှှင့်�် လှုု ပ်် ရှား��းမှုု များ�း�
အကြော��ာင်းး�အရာာတစ််မျိုး�း��တည်းး�အပေါ်�်

ပုံံ� သေ� သတ််မှှ တ််ထားး�သည့််� လုုပ််ရိုးး� �လုုပ််စဉ််အတိုု�င်းး�သာာ သွားး��လိုု�ခြ�င်းး�

အလွွန် ်အကျွံံ �စိိတ််ဝင််စား�းခြ�င်းး�

• ပုံံ�သေ� သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� လုုပ််ရိုးး� �လုုပ််စဉ််များ�း�က အချျက််အလက််ကိုု� သိိနား�းလည််ရန် ်

• ခေါ�ါင်းး�စဉ််တစ််ခုုတည်းး�ကိုု�သာာ စိိတ််ဝင််စား�းတတ််ခြ�င်းး�

အကူူအညီီဖြ�စ််စေ�ပါါလိိမ့််�မည််

• မတူူခြား�း�နား�းသည့််�အရာာမျိုး� း��ကိုု� စိိတ််ဝင််စား�းတတ််ခြ�င်းး�

• အသစ််များ�း�ကိုု� စမ်းး�ကြ�ည့််�ရန််အတွွက်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ရန် ် လိုု�ပြီး�း� ကူူညီီလုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသင့််�သည််

• ခေါ�ါင်းး�စဉ််တစ််ခုုတည်းး�အပေါ်�် အများ�း�နှှင့််�မတူူဘဲဲ ထူးး�ကဲဲစွာာ�

• လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််နော�ာက််တစ််ခုု- ဥပမာာ- ဗီီဒီီယိုု�ပိိတ််ပြီး�း�မှှ ဆရာာဝန်၏
် ရုံးး� �ခန်းး�သို့့� သွားး��ခြ�င်းး�- သို့့�

စိိတ််ဝင််စား�းနေေတတ််ခြ�င်းး�

ကူးး�ပြော��ာင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််သည့််�ခါါ အကူူအညီီနှှင့််� အချိိ�န်တ
် စ််ခုု လိုု�အပ််ပေ�လိိမ့်�်မည််

• လုုပ််စရာာများ�း�ကိုု� စီီစဉ််သည့််�အခါါနှှင့််� အချိိ�န််ကိုု� စီီမံံ ခန့်ခွဲ� �် ဲ�မှုုအတွက်
ွ ် အကူူအညီီလိုု�အပ််ပေ�လိိမ့်�်မည််

တုံ့့� ပြ��န််မှုုအာာရုံံ� နှေး�း�နေေခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် လွွန် ်ကဲဲ နေေခြ�င်းး�

• လုုပ််ရပ််တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ထပ််ခါါတလဲဲလဲဲလုုပ််နေေတတ််ခြ�င်းး�၊ ဥပမာာ အရာာဝတ္ထုု�များ�း�အားး� အတန်းး�လိုု�က််စီီခြ�င်းး�

• ၎င်းး�တို့့� မြ�င််ရသော�ာ၊ ကြား�း�ရသော�ာ၊ အနံ့့�ရသော�ာ၊ ထိိမိိသော�ာ
သို့့� မဟုုတ်် အရသာာခံံ မိိသော�ာ စသည့််�အရာာတစ််ခုုခုုအပေါ်�်

မတူူခြား�း�နား�းသည့််�တုံ့့�ပြ��န််မှုုများ�း�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််တတ််ခြ�င်းး�

အပြု�ုအမူူ နှှင့်�် ကိုု�ယ််လက််လှုု ပ်် ရှား��းမှုု တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ထပ််တလဲဲလဲဲ လုုပ််မိိနေေခြ�င်းး�
သို့့� မဟုုတ်် ရုုပ််ရှှင််တစ််ကားး�တည်းး�ကိုု� အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ််ပြ�န််ကြ�ည့််�နေေတတ််ခြ�င်းး�

• အမြဲ�ဲ ခဏနား�းပေး�းပြီ�ီ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခိုု� င်းး�ပါါ

• အခြား�း�သူူ စကားး�ကိုု� သံံယော�ာင််လိုု�က််ပြော��ာတတ််ခြ�င်းး� (စကားး�လုံးး�� သို့့� မဟုုတ်် စကားး�စုုတစ််ခုုအားး� ထပ််တလဲဲလဲဲ
ပြော��ာနေေခြ�င်းး�)

• လက််ကိုု� ခါါရမ်းး�နေေခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််ကိုု�လှှည့််�နေေခြ�င်းး�၊ ရှေ့�့�တိုးး��နော�ာက််ဆုုတ်် လှုုပ််နေေခြ�င်းး�။ ၎င်းး�ကိုု� ထပ််တလဲဲလဲဲ
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဟုုလည်းး� ခေါ်�်သည််

အော်�်�တစ်် ဇင််နှှင့််�ပတ််သက််၍ နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�ရန်် Autisum Connect သို့့� ဆက််သွွယ််ပြီး�း � အော်�်�
တစ်် ဇင််အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ အကြံ�ံပေး�းပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ်် ဦးးနှှင့််� ပြော��ာဆိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�လိုု�က််ပါါ-

ခေါ်�်ဆိုု� ရန််နံံပါါတ််- 1300 308 699 အီးး�မေး�းလ််- info@autismconnect.org.au
ဝက််ဘ််ဆိုု� က််မှှ စကားး�ပြော��ာရန််- amaze.org.au/autismconnect

