
तपाईंलाई  
थाहा थथयो?

स्वलीनताले संयकु्त राजय अमेररकामा 3 
ममलयन र व्वश्ववयापी रूपमा दसौं मममलयन 
वयवक्तहरूलाई प्रभाव्वत पाद्दछ।

स्वलीनताको लामि कुनैपमन मिककतसा 
अव्वषकार ्वा उपिार छैन।

संयकु्त राजय अमेररका रोि मनयन्त्रण 
तथा रोकथाम (Disease Control and
Prevention (CDC)) ले कररब 68 
अमेररकी बालबामलकाहरू मधये 1 जनामा 
स्वलीनता सपेक्ट्रममा छन ्भनी पकहिान 
िरेको छ।
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सबAैUTISMको बारेमा
स्वलीनता के हो? स्वलीनता मससतषक व्वकासको जकिल व्वकारहरूको समहूको लामि एउिा साधारण शबदा्वली 
हो। स्वलीनतालाई बौवधिक अपाङिता, मोिर समन््वय र धयानमा ककिनाई र मनन्द्ा र तथा पेिका समसयाहरू 
जसता शारीररक स्वास्थय समसयाहरूसिँ जोडेर हेन्द सककन्छ। 

स्वलीनता लक्षणहरू के-के हुन?्
स्वलीनतालाई सामासजक-अन्तरकरियामा समसया, सञिारको िनुौतीहरू र 
पनुरा्वतृ्ीय वय्वहारहरूमा वयसत रहने प्र्वमृतको रूपमा ्वण्दन िररएको हुन्छ। 
यद्यवप, लक्षणहरू र मतनीहरूको िमभीरता वयापक रूपमा यी तीन्विा मूल 
के्षत्रहरूमा फरक-फरक छन।्

तपाईं यी कुराहरूमा समसयाहरू देख्न सक्नुहुन्छ:
• आखँाको समपक्द मा समसया 
• अनहुारको अमभवयवक्तहरूको अभा्व
• शरीरको हाउभाउ (अथा्दत देखाउँदैन)
• अन्य वयवक्तसँि अन्तरकरियामा
• कुरा-मोडने
• आफना इचछाहरूको बारेमा कुरा िन्दमा

स्वलीनता भएका बालबामलकाहरू:
पररससथमतहरू ्वा ्वाता्वरणहरूमा सफल हुनको लामि अभयास दोहोया्दउनपुछ्द।
•  ताना्वपूण्द र/्वा अपररमित अ्वसथाहरू तथा ्वाता्वरणहरूमा अमतररक्त
सहायता आ्वशयक पछ्द।

•  महत््वपूण्द सञिार ककिनाईहरू हुन सक्छन जनु िनुौतीपूण्द वय्वहारहरूमा
बदमलन सक्छन।्

•  व्वशेषिरर अपररमित सथानहरू (अथा्दत प्रकाशहरू र आ्वाजहरू) मा, सं्ेवदक
उते्जनालाई प्रशोधन िन्द ककिनाई हुनसक्छ।

केिीहरूभन्दा केिाहरूलाई स्वलीनता 
हुने समभा्वना लिभि पाँि िुणा 
बढी हुन्छ।

Autism - NEPALI



सन्दभ्दहरू र जानकारी प्रदान यहाँबाि प्रदान िररएको हो: 
www.autismspeaks.org/what-autism

थप जानकारीका लामि parentnetworkwny.org मा हेनु्दहोस।्
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मेरो बचिासँि कुराकानी िनने उत्म तररका कुन हो?
• सही व्व्वरणहरू प्रयोि िनु्दहोस।्
• आफना हातहरूले कुरा िनु्दहोस।्
• एकैपिकमा धेरै भन्ने प्रयास निनु्दहोस।्
• कामहरूलाई स-सना िरणहरूमा व्वभाजन िनु्दहोस।्
• उनीहरूलाई तस्वीरहरू देखाउनुहोस ्र उदाहरणहरू कदनुहोस।्
• तपाईंले के ्वण्दन िरररहनु भएको छ सोको नक्कल िनु्दहोस।्
• ्वसतुमा देखाउनहुोस ्र काय्दहरूको नक्कल िनु्दहोस।्

सहयोिी सझुा्वहरू:
दोहोया्दउन ुएकदम ैमहत््वपूण्द हुन्छ
•  बचिालाई सहज र अनुकूल हुनको लामि दोहोया्दएर अ्वसरहरू प्रदान
िनु्दहोस।्

•  तपाईंको बचिालाई नयाँ ्वाता्वरण ्वा पररससथमतमा घुलममल िराउन
पकहलेदेसख न ैमभकडयोहरू, तस्वीरहरू तथा इन्िरनेिको प्रयोि िनु्दहोस ्

•  तयार हुनहुोस ्(मनपनने खेलौनाहरू/्वसतहुरू, हेडफोनहरू, लिायत
बचिालाई सफल हुन जुन कुराले मद्दत िद्दछ सो कुरा लयाउनहुोस)्।

स्वलीनताको सपष्ट संकेतहरू र 
लक्षणहरू 2 र 3 ्वष्दको उमेर 
बीिमा उतपन्न हुन्छ।

स्वलीनता भएका 
बालबामलकाले प्रिमत िछ्दन,् 
प्रारसमभक हसतके्षप मखुय 
उपाय हो।

अनलाइन तथा अन्य 
स्ोतहरूबाि प्राप्त सिूनाहरू 
प्रमत सिेत रहनहुोस;् 
व्वकलपहरूको सा्वधानीपू्व्दक 
अधययन-अनसुन्धान िनु्दहोस।्

स्वलीनताको मनदान िनु्दपछ्द भन्नाले के बसुझन्छ? स्वलीनता भएको हरेक वयवक्त फरक हुन्छ। स्वलीनता भएका 
अमधकांशसिँ दृवष्ट कौशलहरू, संिीत र शसैक्षक कौशलहरूमा अनौिो क्षमता हुन्छ। लिभि 40% मा औसत देसख
औसत भन्दा मामथको बौवधिक क्षमताहरू हुन्छन।् स्वलीनता भएको अन्य वयवक्तहरूमा उललेखनीय अपाङिता 
हुन्छ र स्वतन्त्र रूपमा जी्वनयापन िन्द सक्दैनन।् ASD भएका लिभि 25% वयवक्तहरू सांकेमतक हुन्छन ्
तर अन्य माधयमहरू प्रयोि िरेर कुराकानी िन्द मसक्न सक्छन।् कसकैो लामि, यो भनेको थप प्रभा्वकारी 
उपिारहरूको व्वकास र व्वतरण हो जसले सञिार र शारीररक स्वास्थयमा महत््वपूण्द िनुौतीहरूको समबोधन िन्द 
सक्छ। अन्य वयवक्तहरूका लामि, यो भनेको बढदो स्वीकृमत, सममान र समथ्दन हो। 

सब ैस्वलीनताको बारेमा

तपाईंले थाहा 
पाउनुपनने थप कुरा




