
மதியிறுக்கம் (ஆடிஸ்ம்)  
என்றால் என்ன?

மதியிறுக்கம் என்பது வாழ்ாள் முழுவதுமுள்்ள ஒரு ்ரம்்பியல் வ்ளர்ச்சிக குறை்பாடு ஆகும், இது ஒருவர 
மறைவர்களுடன ததாடரபுத்காள்வதிலும் த்கவல் ்பரிமாைசிகத்காள்வதிலும் ்சிரமதறத ஏற்படுதது்கிைது. 
மதியிறுக்கததால் ்பாதிக்கப்படட அறைதது ்்பர்களும் தைிததுவமாைவர்கள். 

இருப்பினும், மதியிறுக்கததால் ்பாதிக்கப்படடவர்கள் கீழே உள்்ள இரண்டு முக்கிய ்பகுதி்க்ளில் ்சில 
குணாதி்யங்கற்ளக ்காண்்பிக்கலாம்:

சமூ்கத் த்கவல்்தறாடர்பு மற்றும் த்கவல் பரிமறாற்்ம் 

சமூ்கக கு்ிப்பு்கள் அல்்லது சூழ்ில்ல்கலை 
உணர்வதில் சிரமப்படுதல்

• உடல் ்பாவறை, மு்க்பாவங்கள் மறறும் குரல் 

ததாைிறய உணரவதில் ்சிரமப்படககூடும்

• எநத ்டதறத த்பாருததமாைதா்க இருககும் 

என்பறதப புரிநதுத்காள்வதில் உதவி 

ழதறவப்படககூடும்

மற்்வர்்களுடன ்தறாடர்பு ்்கறாள்ை 
உதவி ததலவப்படுதல் 

• தைிறமயில் இருப்பறத விரும்்பககூடும்

• ்பஙழ்கற்க விரும்்பிைாலும், எவவாறு 

்பஙழ்கற்க ழவண்டும் என்பறத 

அைசியாதிருக்கககூடும்

• ்மூ்க உைவு்கற்ள உருவாககுவதும் அறத 

்பராமரிப்பதும் ்கடிைமா்க இருக்கககூடும்

ஆர்வமில்்லறாதவரறா்க 
்கறாணப்படுதல்

• ்பிைரின ்கண்்கற்ளப ்பாரததுத 

ததாடரபு ஏற்படுததுவறத 

தவிரக்கககூடும்

• ஒருவர அவரது த்பயர த்ால்லி 

அறேததால் ்பதில்ளிக்காமல் 

இருக்கககூடும்

• அவர்க்ளின த்ாநத உல்கில் 

இருப்பதுழ்பால் உணரககூடும்

த்கவல்்தறாடர்பு ஏற்படுத்துவதற்கு 
உதவி ததலவப்படுதல்

• தாமதமா்கழவா குறைவா்கழவா ழ்ப்ககூடும்

• த்ால்வேி உறரயாக்கததிறகு முறையலாம்

• த்பரிய்ளவில் த்ால்வ்ளம் இருநதாலும், 

்மூ்கததுடன ததாடரபுக த்காள்வதற்காை 

்பயன்பாடடு தமாேி அைசியாமல் ்சிரமப்படககூடும்

உலரயறாடல்்கள் ஏற்படுத்த 
்கடி்னமறா்க இருத்தல்

• உறரயாடறலத ததாடஙகுவதிலும், 

அறத ததாடரவதிலும் ்ிறைவு 

த்யவதிலும் ்சிரமப்படககூடும்

• ஓர உறரயாடறல குைசிதது ததாடரநது 

ழ்பசுவதில் ்சிரமப்படககூடும்

்கட்டுப்பறாட்டுடன கூடிய 
ஆர்வங்கள்

குல்நத அல்்லது அதி்கமறா்க 
பதி்லைிக்கககூடிய உணர்்சசி

மீண்டும் மீண்டும் ்சயயககூடிய ்டத்லத்கள்/ 
பழக்கவழக்கம் & உடல் அலசவு்கள்

்டத்லத, ஈடுபறாடு மற்றும் ்சயல்பறாடு்கள்

• த்கவல்்கற்ள த்யலாககுவதில் ்கடடறமபபு மறறும் ்றடமுறைதயாழுஙகு உதவும்

• புதிய விஷயங்கற்ள முயற்சி த்யய அவர்கற்ள தயார த்யவழதாடு ஆதரவு 

ழதறவப்படுவது

• ஓர புதிய த்யல்்பாடடிறகு மாறுவதறகு அவர்களுககு ஆதரவும் ்சிறு ழ்ரமும் 

ழதறவப்படககூடும், எ.்கா.: மருததுவரின அலுவல்கததிறகு்ச த்ல்லும்ழ்பாது, 

அவர்கள் ஏற்கைழவ விற்ளயாடிக த்காண்டிருநத வீடிழயா ழ்கறம அறணததல்

• ்பணி திடடமிடல் மறறும் ழ்ர ழமலாண்றமககு ஆதரவு ழதறவப்படககூடும்

• ஒழர த்யறல மீண்டும் மீண்டும் த்யயககூடும், எ.்கா. த்பாருள்்கற்ள 

வரிற்ப்படுததுதல் அல்லது ஒழர திறரப்படதறத மீண்டும் மீண்டும் ்பாரததல் 

• த்ால்வறதத திரும்்பத திரும்்ப்ச த்ால்லககூடும்/எகழ்காலலியா (மீண்டும் 

மீண்டும் ஒழர த்ாற்கள் அல்லது த்ாறதைாடர்கற்ள ழ்பசுதல்)

• ற்க மடககுதல், ற்க சுேறறுதல், ஆடுதல் ழ்பானைவறறை த்யயககூடும்.  

இது தூண்டுதல் (stimming) எனறும் அறேக்கப்படு்கிைது

• ஒரு குைசிப்பிடட தறலப்பின ழமல் தீவிர 

ஆரவம் இருக்கககூடும்

• அ்ாதாரணமாை ஆரவம் இருக்கககூடும்

• ஒரு குைசிப்பிடட தறலப்பின ழமல் 

அ்ாதாரணமாை ஆரவம் இருக்கககூடும்

• அவர்கள் ்பாரப்பதில், ழ்கட்பதில், 

நு்கரவதில், ததாடுவதில் அல்லது 

சுறவப்பதில் அ்ாதாரண எதிரவிறை்கற்ள 

்காண்்பிக்கககூடும்

• வேக்கமாை இயக்க இறடதவ்ளி்கற்ள 

எபழ்பாதும் அனுமதிததல்

்கட்டலமப்பு மற்றும் ்லடமுல்்யறாழுஙல்க 
விரும்புதல்

அலழக்கவும்: 1300 308 699 மின்னஞசல்: info@autismconnect.org.au 
்வப்தசட்: amaze.org.au/autismconnect 

மதியிறுக்கம் ்தறாடர்பறா்ன கூடுதல் த்கவல்லப் ்ப், 
Autism Connect-ஐத் ்தறாடர்புக ்்கறாண்டு, எங்கள் மதியிறுக்கம் 

ஆத்லறாச்கர்்கைில் ஒருவருடன உலரயறாடவும்:


