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 ؟ا ہےیآٹِزم ک
 :ہے یقہ پراثر اندازہوتیل امورکے طریہے، جو لوگوں کے حسب ذیمعذور یارتقائ یآِٹزم تا عمررہنے وال

ت یبات چ
 تعامل یباہم
رنامناسبت سے سوچنا اور برتاؤ ک یموقع ک
اپنے حواس کا احساس

ں مشکالت کا سامنا کرنا ہوتا یم یزندگ یروزمّره ک یہ ہے کہ آِٹزم سے متاثربعض لوگوں کو اپنیاس کا مطلب 
ح سمجھ یصح ۔ںیمشکل محسوس کرتے ہ یکوبہت ہ یلیلوگ تبد یکئ ۔ںید طورپرمتفکر رہتے ہیوه اکثرشد ۔ہے

 ۔ںیگزارسکتے ہ یبخش زندگنانیک اطمیکے ساتھ، آِٹزم سے متاثره لوگ ا

ہے،  یجات یاقسام پائ یکئ یہے، اوراس ک یف پراثر انداز ہوتیط یآِٹزم براه راست طور پرلوگوں کے ذہن
وں کے ساتھ وابستہ یمعذور یکھنے کیس’’سے، یہے، ج یص پر ان کو موصول ہوتیتشخ یں اس کیجولوگوں م

، )یس سیاے ا(ت یفیک یفیآِٹزم کو بعض اوقات آِٹزم ط ۔‘‘سنڈرومآسپرجر’’،‘‘آِٹزم یوال یکارکردگیٰ اعل’’، ‘‘آِٹزم
شخص بہت  یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ اگرکوئی ۔ف کہا جاتا ہےیا آِٹزم طی)یس ڈیاے ا(یخراب یفیآِٹزم ط

طور پر قابل شخص پر  یذہن ۔ہلکا ہے یں ہے کہ اس کا آِٹزم بہت ہیہ نہیت ہے تو اس کا مطلب یاده باصالحیز
 ۔ناکاره کرنے واال ہوسکتا ہے یآِٹزم کا اثر، انتہائ

:ںیمشکل معلوم ہوسکتے ہ یل اُمور بہت ہیسے متاثره لوگوں کو درج ذآٹِزم

ا کوسمجھنایدن
 کھنایس
ں ڈھالنا یاپنےآپ کونئے ماحول م
جذبات کوسمجھنا
 نایں انجام دیچیز یعمل 
یصلہ سازیاستدالل اورف
ت کو برقرار رکھنایروعافیصحت اورخ یغدما یک اچھیا

گرکام مشکل معلوم یں، جب کہ دیآسان معلوم ہوسکتے ہ یک شخص کو کچھ کام بہت ہیآِٹزم سے متاثره ا
:ں مثالً یہوسکتے ہ

کن وه یوٹرسائنس دان اورمصنف ہوسکتا ہے، لیاب کمپیک کامیاسپرجرسسنڈروم سے متاثره شخص ا
 ۔ں لگا سکتایونکہ وه رفتاراورفاصلہ کا اندازه نہیے، کسڑک پار کرنے سے گھبراسکتا ہ

ں مشکالت اور آِٹزم ہو، وه اپنے لباس کو خود سے پہننے کے یکھنے میسا شخص جس کو سیک ایا
یزیر تیکھے بغیرکودیک ہزار ٹکڑوں والے ِجگسا معممہ کو باکس پرموجود تصویکن وه ایں ہوسکتا لیقابل نہ

 ۔کے ساتھ جوڑسکے گا

 ہے اوروه  یخ سے محبت ہو سکتیوالے آِٹزم سے متاثره لوگوں کو تار یکارکردگیٰ ض اعلبع
ک یکن اسکول کا ہرایں، لیاد رکھ سکتے ہیکے ساتھ  یخ کوآسانیتوار یانگلستان  کے تمام بادشاہوں اورملکاؤں ک

 ۔ک مکمل معمہ ہےیانا اونکہ ان کے لئے دوست بنیں، کیں گزارتے ہیم یوقفہ اورکھانا کھانے کے وقت کو تنہائ



)معلومات(حقائقیادیں بنیآٹِزم کے بارے م
۔ہے یرہتعمربھرساتھہی
۔ہے یکرتکومتاثرلوگوںوالےمنظررکھنےپسمختلفںیم ایدنیپورہی
پرقہیطرتلفمخ کیاںیم مقابلہ کے دماغ کے شخصوالےرکھنےنہآِٹزمدماغ، کا شخصوالےآِٹزم

۔ہے کرتاکاماور ہے پاتا تشوونما
یاپن یک ان ۔ںیہ چھوتےاورسنتےچکھتے،سنتے،کھتے،یدپرقہیطرمختلفکو ایدنلوگمتاثره سے آِٹزم 

۔ہے سکتا ہومتاثر یبھتوازن کا اورانکاعلمجگہ یک یموجودگ
۔ہے یہوسکتاثراندازپررکنزائد سے کیا کے نخانداہی لئے ہے،اس جاتا ایپا تعلق یاتینیج کیاںیم آِٹزم

ہے؟ یز مدد کر سکتیا چیک
ںیتوجہ حاصل کرنے کے لئے اس شخص کو نام سے پکار یآِٹزم سے متاثره شخص ک
ںینے کے لئے وقت دیں اورجواب دیزبان کو آسان رکھ
 کس طرح کے طرزعمل کو مواقع پر یں کہ مختلف سماجیہ بتائیں اوریان کریاُ صولوں کو ب یسماج

 ا جائےیاپنا
 ں مدد دے گایہ اضطراب کوکم کرنے می ۔ںیکرنے کے لئے ڈھانچہ اورمعمول فراہم کر یش گوئیپ
تعاون یطور پر بصر یں، واقعیزوں کو سمجھنے میچ یگئ یا لکھی یبعض لوگوں کو بول

عہ تعاون حاصل ہوتا ہےیر، فوٹو گرافس کے ذریسےعالمتوں، تصاویج
ںیہ یں مددگارثابت ہوسکتیالنےم یلیں تبدیم یزندگ یاں، آِٹزم سے متاثره لوگوں کواپنیکہان یسماج.

اںیدلچسپ یخصوص
 ۔ہے یبن سکت یوں کے فروغ کا سبب بھیا مرکوز دلچسپیوں یمخصوص توانائ یآِٹزم لوگوں کے اندرکس

تاہم، اگر  ۔ںیہوسکتے ہ یوالے اورمنفاالت کے غلبہیہ خٰ یں یصورت م یاده بڑھنے کیسطح بہت ز یاضطراب ک
کو مناسب  یدلچسپ یخصوص یا جائے توان کیطرح تعاون فراہم کیفرد کو سمجھا جائے اور اس کو پور یکس

ک یں ایہے، جو انہ یجا سکت یدا کیپ ی، اورمالزمت بھیک سکون، خوشیہے، اوران کے اندرا یجا سکت یراه د
 ی۔گزارنے مدد دے گ ینان بخش زندگیاطم

ں، یت بن گئینادر صالح یک بہت ہیاں ایدلچسپ یخصوص یں، جن کیافراد پائے جاتے ہ یرمعمولیسے غیچند ا
 ۔ک سائنسدان یسا این جیمپل گرانڈیا ٹیک فنکاریسا ایفن ولٹشائر جیمثالً اسٹ

آٹِزم اور حواس
ل یتعم یسے آواز، نظر،اور سونگھنے کے عمل کیمعلومات ج یاتیحسّ   یلوگ روزمّره ک یآِٹزم سے متاثره کئ

ں یماحول م ۔ک گہرا اثر پڑ سکتا ہےیں ایم یزندگ یاس سے شخص ک ۔ںیکرتے ہمحسوسیں دشواریم
  ۔ہے یدا کر سکتیک بہت بڑا فرق پیا یلیتبد یس یک چھوٹیا

زم سے متاثره لوگوں ا آٹِ یں کہ آیکھیں اور دیمدد کرنے کے لئے، ماحول پر نظر ڈال یان ک
:ںیکوشش کر یار رہنے کیشہ تیں؟ ہمیہ یں ہورہیدا نہیاں توپیکے لئے اس سے دشوار

طورپراطالع  یشگیں پیمحّرکات کے بارے م یاتیآِٹزم سے متاثره لوگوں کو اُن ممکنہ حس
 ۔ںیہ یش آسکتیں پیک مختلف ماحول میں، جو ان کو اید



ںینڈز آٹِزم کے بارے میسٹ ِمڈ لیو
اور شکار یک یغلط فہم،یر مرئیغ کیا، جو کہںیسے متاثرہآِٹزمسے زائد لوگ )پانچ الکھ (ن  یں نصف ملیو کے می

 ۔ںیہ ں رہتےیم زنڈیسٹ مڈ لیلوگ و 60,000 ۔ہے یمعذور یوال یتنہائ

سے متاثره آِٹزمکا سبب  یموجودگیہمار ۔ںیاداره ہ یراتیک سرکرده خیسے متاثره لوگوں کے لئے اآِٹزمں یم زنڈیہم مڈ ل
وں ینان بخش اور دلچسپیک اطمیانگہداشت کرنے والے لوگوں کو یمحبت کرنے اوران کتمام لوگوں اوران لوگوں سے

توں کے تمام طبقات یصالح اورہمارا ُپرجوش، ماہرعملہ اوررضاکاران عمر ۔ےنا ہیں تعاون دیگزارنے م یسے بھرپورزندگ
 ۔ںیراست تعاون فراہم کر رہے ہلوگوں کے لئےمتاثره سے آِٹزم کے لئے کام کرتے ہوئے

ںیہم سے رابطہ کر
Autism West Midlands

Regent Court

George Road

Edgbaston Birmingham

B15 1NU

:لیمیا
hello@autismwestmidlands.org.uk:سواالت یمعمو

info@autismwestmidlands.org.uk:تعاون اور مشوره

:فونیلیٹ
0121:پشنیسین ریم 450 7582 0303:لپ الئنیشن ہیانفارم• 03 00 111

:ب سائٹیو
www.autismwestmidlands.org.uk

Find us on Facebook:
Search “Autism West Midlands”

Follow us on Twitter:
@autismwestmids

وں ینان بخش اور دلچسہیک اطمیف پر موجود تمام  لوگوں کو ایطآٹِزما ہے جہاں پر یدن یسیک ایژن ایہمارا و
  ۔ںا ہویدرکارماہرانہ نگہداشت اور تعاون مہگزارنے کےلئے  یسے بھرپور  زندگ
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