ઓટીઝમ
ની સમજણ

એક નજરમાાં…

સંકેિો અને ટીપ્સ
•

દરે ક તિક્કે સમજાવો કે તમે શુ ાં કરો છો, આગળશુ ાં ર્શે અને શા માટે ?

•

તમે જે માટહતી આપી રહ્યા છો તે માટહતીને સમજવા માટે
વ્યસ્િતને પ ૂરતો સમય આપો અને જો તે તાત્કાખલક

ઓટીઝમ ધરાવતા લોકોની મુશ્કેલીઓને
મુખ્ય ચાર ક્ષેત્રોમાાં વહેચી શકાય.

પ્રવતસાદ ન આપે તો પ્રવતસાદ માટે ર્ોડો સમય રાહ જુ ઓ.
•

હોવા જોઈએ જરૂર પડે ત્યાાં ખચત્રો નો ઉપયોગ કરો પરાં ત ુ
વ્યસ્િત પર તમારા પ્રશ્નો અર્વા શરીરની ભાષાના અર્થ પર

1. સામાજિક સંચાર
(દા.ત. મૌખિક અને ખિન-મૌખિક ભાષા િાંનેમાાં

પસાંદ કરવા માટે પર ભરોસો ના કરો
•

મુશ્કેલી,ટટપ્પણીઓ અર્થઘટન ખ ૂિ શાબ્દદક કરે છે , એવુાં

(દા.ત. અન્ય લોકોની ભાવનાઓ અને લાગણીઓને સમજવામાાં અર્વા ઓળિવામાાં
અને પોતાની ભાવનાઓ કે લાગણીઓને દશાથવવામાાં મુશ્કે લી અનુભવવી, કે જેર્ી

જેનાર્ી ગેરસમજણ થઇ શકે તેમને ટાળો.
•

• સામાજજક મુશ્કે લીઓમાાં આંિના સાંપકથ માાં અભાવ અને અસામાન્ય
શરીર ભાષાનો અભાવ, અયોગ્ય પળોમાાં અર્વા અયોગ્ય વવષયો અંગે
વાત કરવી

નો સમાવેશ થઇ શકે .
•

(દા.ત. અન્ય લોકોના વવચારો અર્વા વતથનને સમજવા અને
અનુમાવનત કરવા માટે મુશ્કેલી અને તાત્કાખલક ટદનચયાથના

(દાિલા તરીકે , ચોક્કસ સાંવેદનામાાં ભેદભાવ કરવામાાં મુશ્કેલી અનુભવવી
આ ચોક્કસ કાયો કરવા વતથણકાં ૂ અને ભાવનાત્મક પ્રવતભાવોની વ્યવથર્ા
કરવાની ક્ષમતા પર અસર કરી શકે છે . તેઓ સાંવેદનાત્મક શોધવાની

•

તમે ઓટીઝમ ધરાવતા એક વ્યસ્િતને મળ્યા હો, તો તમે ઓટીઝમ ધરાવતા
એક વ્યસ્િતને મળ્યા છો!

વાતાવરણ અગત્યનુાં છે - ઓટીઝમ ધરાવતા કેટલાક
લોકો પ્રકાશ, ચળવળ, અવાજ, ગાંધ અને થપશથ માટે િાસ
કરીને સાંવેદનશીલ હોય છે .

•

તાત્કાખલક વાતાવરણને શક્ય તેટલુ શાાંત રાિી
કોઈપણ ખચિંતા ઘટાડવા મદદ કરો.

•

હાંમેશા તેના અર્વા તેણીના ઓટીઝમના સાંદભથમાાં વ્યસ્િતના
વતથનને ધ્યાનમાાં લો

અર્વા સાંવેદનાત્મક અવગણનાનુાં વતથન પણ પ્રથતુત કરી શકે છે .) {Ut1}
જે રીતે તે લોકોને રજૂ કરે છે અને અસર કરે છે તે અત્યાંત અનન્ય છે - જો

પુનરાવવતિત વતથણ ૂકો એક સામનો કરવાની પદ્ધવત
હોઈ શકે છે અને તેર્ી આદર હોવો જોઈએ.

િહારના અમ ૂતથ વવચારો અર્વા પટરસ્થર્વતઓનો અર્થ સમજવો.)

4. સંવેદી પ્રક્રિયા અને સંકલન

એક ક્રમ જાળવી રાિો - ઓટીઝમ ધરાવતા કેટલાક લોકો
માટે પાટરવાટરકતા ઘણીવાર મહત્વપ ૂણથ છે .

તેમને સામાજજક રીતે સહજ ર્વામાાં અઘરુાં થઇ પડે છે .)

3. સામાજિક કલ્પનાઓ

ઓટીઝમ ધરાવતી વ્યસ્િત તમેં જે કહેશો તેને
શદદશ:લેશે તો દ્વિઅર્ી અને મજાક વાળા શદદો કે

વવચારે કે લોકો જે િોલે છે તેમનો તે જ મતલબ હોય છે )

2. સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા

જે ભાષા ને સરળતાર્ી સમજી શકાયતેમાાં પ્રશ્નો સીધા અને થપષ્ટ

ચાહે તે ગમે તેટલુાં પડકારજનક હોય.
•

વ્યસ્િતને અને/અર્વા તેમના વાલીને,સાંભાળ રાિનાર ને કે
વકીલ ને પ ૂછોકે તેમને સાંભાળ માટે શેની જરૂર પડી શકે .

ઓટીઝમ

માન્યિા અથવા હકીકિ?

ની સમજણ

હકીકિ

હકીકિ
ઓટીઝમ અંદાજે 9000 લોકોને પતિમ

ુ િ વયના 15%
ઓટીઝમ ધરાવિા પખ્

સસેક્સ(Sussex)માં અસર કરે છે

ુ િ લોકો પાસે નોકરી છે .
પખ્

એવુ ાં માનવામાાં આવે છે કે ઓટીઝમ દરે ક સો લોકોમાાં 1 ને અસર કરે છે . કે ટલાક લોકો

ઓટીઝમ ધરાવતા ઘણા લોકો કુ શળતા અને પ્રવતભા ધરાવે છે જે વ્યવસાય માટે

પ્રમાણમાાં થવતાંત્ર જીવન જીવી શકે છે , જ્યારે અન્યને જીવનભર આધારની જરૂર પડી શકે

મ ૂલ્યવાન છે (દા.ત. વવગતવાર પર ધ્યાન), િહુ ઓછા લોકો કાયથરત છે .

છે .

હકીકિ
ઓટીઝમ ધરાવિા લોકો સેવાઓ માટે
યોગ્ય છે .

માન્યિા
ઓટીઝમ એ શીખવાની અક્ષમિા છે
ઓટીઝમ શીિવાની અક્ષમતા નર્ી, પરાં ત ુ માનવામાાં આવે છે કે અડધા
વ્યસ્િતઓ

ઓટીઝમ ધરાવતા લોકો તેઓની શેની જરૂર પડી શકે છે તે જાણવા માટે સમુદાય

ને શીિવાની અક્ષમતા પણ હોય છે .

સાંભાળ આકારણી માટે હકદાર છે . િીજા કોઈની જેમ, જો તેમની જરૂટરયાતો 'જટટલ'
અર્વા 'નોંધપાત્ર' હોય, તો તેઓ સેવા માટે પાત્ર છે .

હકીકિ

માન્યિા
ઓટીઝમ એ માનતસક પક્રરસ્થથતિ છે .
ઓટીઝમ એ માનવસક થવથર્તાની પટરસ્થર્વત નર્ી. એવુ ાં માનવામાાં આવે છે કે પુખ્ત વયના

ઓટીઝમ ને છુપાયેલ અપંગિા િરીકે
વર્ણવી શકાય છે .
તમે હાંમેશાાં કહી શકતા નર્ી કે કોઈ વ્યસ્િતને ઓટીઝમ છે - આ
તેમની ક્ષમતા િારા ઢાંકાયેલો હોઈ શકે છે , દા.ત., થપષ્ટ રીતે

લોકોનાત્રીજા ભાગને માનવસક થવાથ્યની સ્થર્વત પણ છે પરાં ત ુ આને વવકવસત કરવામાાં
આવ્્ુ ાં છે (કદાચ તે કોઈની પણ સાર્ે હોઇ શકે છે ), કદાચ, કારણ કે

કેવી રીતે તેમની સ્થર્વત તેમના જીવનના વવથતારો (સામાજજક ઉપેક્ષા,
નિળા સમર્થન વગેરે) પર અસર કરી છે .

િોલવુાં

માન્યિા

હકીકિ

ઓટીઝમ ધરાવિા લોકો બધા િરં ગી
ઓટીઝમ દે ખાવની સ્થથતિ છે .
લોકોને મુખ્ય ચાર ક્ષેત્ર માાં મુશ્કેલી ર્ાય છે (ઉલટુ ાં જુ ઓ ),તેમ છતાાં તેમની
પટરસ્થર્વત રજુ કરશે અને તેમને ખ ૂિ જ અલગઅલગરીતે અસર કરશે.

પ્રતિભાશાળી વ્યસ્ક્િ છે .
ઓટીઝમ થપેિરમ પરના લોકોની એક નાની લઘુમવતમાાં સાંખ્યાત્મક
ગણતરી, વવઝયુઅલ કલા અને સાંગીત જેવા ક્ષેત્રોમાાં અસાધારણ પ્રવતભા
છે , જ્યારે મોટી સાંખ્યા માટે વવવશષ્ટ કુ શળતા અર્વા રુ ખચના ચોક્કસ ક્ષેત્રો
છે . ઓટીઝમ ધરાવતા કેટલાક લોકોને િૌદ્વદ્ધક અર્વા શીિવાની
મુશ્કેલીઓ છે .

