
ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာသည္ U.S. ၌ 3 သန္း 
ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ကမာၻအႏွံ႔၌ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ 
ျဖစ္ပြားေနပါသည္။

ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ အတြက္ ေဆးဝါး 
ရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးပါ (သို႔) ကုသလို႔ မရေသးပါ။

U.S. ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနွင့္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း 
စင္တာ (CDC) ေဖာ္ျပရာတြင္ အေမရိကန္ ကေလး 
68 ေယာက္ထဲက 1 ေယာက္သည္ ကေလးဘဝက 
စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာကို 
ခံစားေနရပါသည္။

(716) 332-4170

@PNWNY
info@parentnetworkwny.org @ParentNetwork   
www.parentnetworkwny.org

ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ အေၾကာင္း အားလုံး
ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ဆိုသည္မွာ၊ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
ရႈပ္ေထြးယိုယြင္းေသာ အုပ္စုမ်ားမွ အုပ္စု တစ္ခုအတြက္၊ ေယဘုယ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာသည္ 
ေလ့လာသင္ယူူျခင္း မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး၊ ၾကြက္သား အဆစ္ အရိုးမ်ားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ေရႊ႕ရန္ ေပါင္းစုေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အာရုံစိုက္ျခင္း၊ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ 
အစာအိမ္ ျပႆနာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥတို႔မွာ ခက္ခဲဒုကၡျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ၏ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားက ဘာေတြလဲ။
ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာကုိ လူမႈ-တံု႔ျပန္ဆက္ဆံမႈ အခက္အခဲမ်ား၊ ဆက္ဆံေရး 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူအား ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ေသာ အမူအက်င့္အျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ျပင္းထန္မႈသည္ ဤအဓိက နယ္ပယ္မ်ား အသီးသီးမွာပဲ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ျခားနားေနပါသည္။

သင္အေနႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ေသာ အသြင္ပုံစံမ်ားမွာ:
• မ်က္စိျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
• မ်က္ႏွာ ဟန္အမူအရာ မျပျခင္း
• ကိုယ္လက္အမူအရာ မ်က္ႏွာအရိပ္အကဲ (ဥမာ၊ လက္ညႇိးျဖင့္ ညႊန္ျပျခင္း မဟုတ္ပဲ)
• အျခားသူမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ဆက္ဆံျခင္း
• စကားေျပာဆက္သြယ္ရာတြင္ သူ႔အလွည့္-ကိုယ့္အလွည့္ သတ္မွတ္ျခင္း
• သူတို႔ စိတ္ဝင္စားသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ျခင္း

ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ရွိသည့္ 
ကေလးမ်ား:
•  အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ (သို႔) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့က်င့္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။
•  ဗ်ာမ်ားေနေသာ (သို႔) မရင္းႏွီးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ (သို႔) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွာ ေနာက္ထပ္ 

အားေပးပ့ံပိုးျခင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
•  အေရးပါေသာ ဆက္သြယ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနႏိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ စိန္ေခၚအကဲစမ္းေနေသာ

အျပဳအမူမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလာႏိုင္ပါသည္။
•  အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈမရွိေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ၊ အလင္းမ်ား၊ အသံမ်ား) ၌၊ အာရုံခံ 

ေစ့ေဆာ္ေသာအရာကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစရာမွာ အခက္အခဲ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။

ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ 
ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာကို၊ ငါးဆ ပို၍ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေနပါသည္။

သင္ 
သိခဲ့ပါသလား။?

All About Autism 
BURMESE



ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသူမွာ: 
-www.autismspeaks.org/what-autism

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက
္  

parentnetworkwny.org ကို ဝင္လည္ပါ

(716) 332-4170

@PNWNY
info@parentnetworkwny.org @ParentNetwork   
www.parentnetworkwny.org

ကၽြႏု္ပ္ ကေလးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရး 
နည္းလမ္းက ဘာလဲ။
• တိက်ေသာ သရုပ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားကို သုံးပါ။
• သင့္ လက္မ်ားျဖင့္ စကားေျပာပါ။
• တစ္ခါတည္းႏွင့္ စကား အမ်ားႀကီး မေျပာမိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
• လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုံစံငယ္ေသာ အဆင့္မ်ားအျဖစ္သို႔ ခြဲထုတ္ပါ။
• သူတို႔ကို ရုပ္ပုံမ်ား ျပၿပီး ဥပမာမ်ား ေပးပါ။
• သင္ ေဖာ္ျပေနေသာ အရာကို သရုပ္ေဆာင္ေဖာ္ျပပါ။
• အရာဝတၳဳ တစ္ခုသို႔ လက္ညႇိးထိုးၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ သရုပ္ေဆာင္ေဖာ္ျပပါ။

အသုံးဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား:
• ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာဆိုျပဳမူျခင္းသည္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္
•  ကေလးကို သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေနေအာင္၊ ေနသားတက် ျဖစ္လာေအာင္ ထပ္ခါထပ္ခါ

အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးပါ။
•  ပတ္ဝန္းက်င္ (သို႔) အေျခအေန အသစ္ တစ္ခုခုကို ႀကိဳတင္၍ သင့္ကေလးကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္၊

ဗီဒီယိုမ်ား၊ ရုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ေတြကို သုံးပါ
•  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ (ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အရုပ္မ်ား၊ အရာဝတဳၳမ်ား၊ နားၾကပ္မ်ား၊ ကေလး

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကူညီႏိုင္မည့္ အရာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေပးပါ)
ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ၏ အထင္ရွားဆံုး 
အမွတ္အသား လကၡဏာမ်ားႏွင့္ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ 2 ႏွစ္ႏွင့္ 3 ႏွစ္ 
အရြယ္ ၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွပါသည္။

ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ရွိေနသည့္ 
ကေလးမ်ားသည္၊ အေစာပိုင္းကာလ၌ 
ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းသည္ 
အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ၿပီး၊ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါမည္။

ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ၏ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခု ရွိေနသည္ ဆိုသည္မွာ၊ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း။ ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ရွိေနသာ လူတစ္ဦးစီတိုင္းသည္ တစ္မူထူးျခားမႈ ရွိပါသည္။ ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ရွိေနသူမ်ားမွ 
မ်ားစြာတို႔သည္ အျမင္အာရုံ ပါးနပ္မႈ၊ ေတးဂီတႏွင့္ ပညာေရး တတ္သိနားလည္မႈတို႔တြင္ ထူးျခားေသာ စြမ္းရည္မ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ 40% ခန္႔ဟာ ပ်မ္းမွ် 
အသိဥာဏ္ အရည္အခ်င္းမ်ားထက္ ေက်ာ္ေနေသာ ပုံမွန္စံႏႈန္းမ်ိဳး ရွိေနၾကပါသည္။ က်န္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ထူးျခားေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈေတြ ရွိေနၾကၿပီး၊ 
သီးျခားပုဂၢလ ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ ASD ရွိေသာ လူေပါင္း 25% ခန္႔သည္ ႏႈတ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို သုံး၍ ဆက္ဆံေရးအတြက္ 
ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ၊ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရးအတြက္ ထူးျခားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ၊ ပို၍ 
ထိေရာက္သည့္ ကုသမႈမ်ားကို ဖြံ႕ုၿဖိဳးခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ အျခားသူမ်ား အတြက္မူ၊ ၎ကို လက္သင့္ခံမႈ၊  
အေလးဂရုျပဳမႈ ႏွင့္ အားေပးပ့ံပိုးမႈ အျဖစ္၊ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ 

ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ 
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ အေၾကာင္း အားလုံး

ေနာက္ထပ္ ပို၍ 
သင ္ေလ့လာရန္

အြန္လုိင္း (သုိ႔) အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
တဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သတိရိွပါေစ။ သုေသတနျပဳထားေသာ 
ေရြးပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးပါ။
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