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आ�मरोग �पे
�म �वकार:   आमाबुवाह�को ला�ग त�य पाना 

आ�मरोग �पे
�म �वकार (ASD) के हो?  आ�मरोग �पे
�म �वकार एउटा �वकासा�मक, वा �सकाइ तथा सोचाइ, �वकार हो।  

सामािजक-भावना�मक, स�चार, र  यवहार कौशलह%लाई 'भाव पान( काय)ह% मि�त*कले कसर+ गछ)  �यसमा हुने एउटा 

सम�याको कारणले यो हुने गद)छ। यी मि�त*क �भ1नताह%ले दोहो2रन े यवहारह% र स�चार क3ठनाइह% ज�ता सम�याह% 

उ�प1न गराउन स
छ। ASD भएको ब6चाले सामािजक स�चार र सामािजक अ1त89) याह%मा गा:  हो अनुभव गरेको हु1छ 

जसलाई �वाकासा�मक 3ढलाइह%=वारा  या>या गन) स8कँदैन, ब6चामा  यवहार, इ6छाह%, र गAत�वBधह%को एकोहोरोपन र 

दोहो2रन ेपाराह% हु1छन,् र चेतनामा असाधारण 'Aत89याह% पAन हुनस
छ।   

आ�मरोग �पे
�म �वकार कसर� �नदान ग�र�छ?  ASD को Aनदान ग2ररहेका अनुभवी पेशाकमEह%ले आमाबुवाह%सँग 

उनीह%को ब6चाको समािजक, स�चार, र खेल  यवहारह%, उनीह%को भाषा कौशलह%को बारेमा अ1तवा)ता) �लनेछन,् र 

 यवहारा�मक लHणह%को लाBग ब6चाको Aन2रHण गछ)न।् Aतनीह%ले ब6चाका लHणह% अमे2रकन साइकाइए3�क 

एसो�शएसन=वारा �वक�सत ग2रएको सूचीसँग तुलना गछ)न।् Aतनीह%ले ब6चाको  यवहार ब6चाको �वकासा�मक उमेरको 

लाBग असाधारण छ 8क छैन भनेर Jयानमा रा>छन,् वा लHणह%ले अकK �वकासा�मक अव�था सुझाउँछन।् लHणह% पूव)-

बाMयाव�थामा सु% हुनुपछ)  र ब6चाका दैAनक काय)ह%लाई Aछ1न-�भ1न पारेको हुनुपछ)। य3द ब6चामा पया)Nत लHणह% छन ्

भने, ब6चामा आ�मरोग �पे
�म �वकारको Aनदान ग2र1छ। शOद "�पे
�म" को मतलब ADS का लHणह% सामा1य देखी धेरै 

गPभीरसPम फरक-फरक हुन स
छन।् 

आ�मरोग �पे
�म �वकारका कारणह� के हुन ्?  हामीले के जा1नुपछ) :  आमाबुवा आ�मरोगको कारण होइनन!् ASD एउटा 

�नायु�वकासा�मक �वकार, केह+कुरा हो जनु मि�त*कको 'ारिPभक रचनाको समयमा हुने गद)छ। हामीलाई यो पAन थाहा छ 8क 

चाँड ैAनदान तथा चाँडै उपचार गनु) अ�य1तै मह��वपूण) छन।् ASD एकभ1दा बढ+ कारणले थु'ै �व%पमा आउँछ। यू.एस ्मा 1 % 

भ1दा बढ+ वा 88 बालबा�लकाह%मा 1 जनालाई ASD छ। अनुस1धानले देखाउँछ 8क मि�त*कमा मि�त*क �भ1नताह% गराउन 

स
ने थु'ै जीनह% छन,् तर ASD गराउन जीनह% काम गन( �वBध अझ ैबुSन स8कएको छैन।् अनुस1धानकता)ह% अ1य 

सPभा�वत कारणह%, ज�तै वातावरणीय र अ1य कारकह% अ1वेषण ग2ररहेका छन।् तपाTको ब6चाको ASD मा �व�श*ट 

जेने3टक कारण छ 8क छैन भनेर Aनधा)रण गन)मा जेने3ट8क�टसँगको एउटा भेट सहयोगी हुनस
छ। 

के यो रा#ो हुनेछ?  ASD भएका सबै बालबा�लकाह%मा 'ारPभदेUख नै रोकथाम गन) सु%वात गरेर, गहन �शHण=वारा उनीह%को 

सामािजक, भाषा,  यावहा2रक कौशलह% सुV1छन।् ASD भएका अBधकांश ब6चाह%, जसका लHणह% राXैसँग स�चो 

भएतापAन,  यवहार र सामािजक स�चारमा केह+ द+घ)का◌ीन �भ1नताह% हुने गद)छन।् याद गनु)होस ्8क '�येक ब6चा 

अ=�वAतय हु1छ र ASD भएका सबै बालबा�लकाह% उनीह%का आव[यकताह% र लHणह%मा फरक हुन स
छन।् 

ASD को ला�ग उपचारह� के-के हुन?्  �वकासा�मक र  यवहारा�मक रोकथामका उपायह% 'मुख आधार हुन।् स�चार र 

सामािजक अ1त89) यामा गPभीर 3ढलाइह% भएका बालबा�लकाह%को लाBग, उपचार मु>य %पमा यहा ँवहाँ Aतर देखाउन लगाउने 

वा व�तुमा हेन) लगाउने, तथा संवाद गन)को लाBग बोMन लगाउने ज�ता साधारण  यवहारह% सुधार गन( तफ)  केि1\त रह1छ।   

थेरा�प�टले ब6चालाई 'ायजसो साना पुर�कारह% 3दने गद)छ। आमाबुवाह%ले य�तै त2रकाह% �सकेर आ]नो ब6चाह%मा 'योग 

गदा) यो उपचार बढ+ 'भावकार+ हु1छ। सामा1य लHणह% भएका बालबा�लकाह%का लाBग, ब6चालाई भाषा तथा सामािजक 
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कौशलह% �सकाउने अ1य उपायह% छन।् उपचार वा शै^Hक काय)9मह% गनु) सबैभ1दा राXो हु1छ जब ASD मा अनुभवी कुनै 

एउटा  यि
त वा समुह=वारा यसको नेत�ृव ग2र1छ।   

एउटा अ)भभावकको �पमा मेरो ब+चालाई सहयोग गन- मैले के गन- स
छु? एउटा अ�भभावकको %पमा गनु) भएका सबै राXा 

कुराह% ग2ररहनुहोस।् केह+ रोकथाम गन( त2रकाह% �सकाइ3दन भ1नुहोस ्जसले गदा) ती कुराह%लाई तपाT आ]नो ब6चामा 

'योग गन) स
नुहु1छ। ब6चाको Aनदानको बारेमा तपाTले स
ने जAत धरै भ1दा धेरै कुरा स8क1नुहोस ्जसले गदा) तपाT आ]नो 

ब6चाको समूहको लाBग एउटा �श^Hत सद�य ब1न स
नुहु1छ। �व`ाम सेवाह%को लाBग भ1नुहोस ्जसले गदा) तपाT खाल+ 

समय 'ाNत गनु)हु1छ र आ]नो ब6चाको लाBग अ�भभावक र एउटा �वशषे �शHक समेत ब1न उजा) �मMन स
छ।  रणनीAतह% र 

संसाधनह% साझा गन) अ1य प2रवारह% समH पुaनुहोस।्  

के म/त गन0 कुनैप�न औषधी सेवनह5 छन?्  यस समयमा ASD Aनको पान( कुनैपAन औषधीहc छैनन।् ASD भएका 

बालबा�लकाहcको �वकास हँुदै जाँदा, Aतनीहcमा Bच1ता वा उदासीको लHणहc देUखन स
छ।  केह+ बालबा�लकाहcमा 

�वयमलाई हानी पु:  याउन े यवहारहc, पुन%
त  यवहारहc र %Bचहc, वा Jयान केि1\त नहुने, आवेगशीलता र 

अAत89याशीलता (ADHD) हुन स
छ।  क3हलेकाह+d बालरोग �वशषेe वा बाल मान�सक Bच8क�सकले यी लHणहcलाई औषधी 

सेवनहc=वारा घटाउन स
छ।  

म/त गन- मेरो ब+चाको 6ाथ)मक �याहार 6दायकले के गन- स
छ?  तपाTको Bच8क�सक वा 'ाथ�मक �याहार 'दायक 

(तपाTको "Bच8क�सा घर") ले तपाTलाई AनPन काय) गन) मfत गन) स
छ: 

• ASD भएका ब6चाहcमा बारPबार हुन स
ने Bच8क�सा सPब1धी मा�मलाहcको Aनर+Hण गन)। 

• तपाTको ब6चाको लाBग Bच8क�सा �याहार र Aनयोिजत भेटहc सम1वय गन)। 

• उपचार �वकMपहcको बारेमा Aनण)य गन) र य3द उMलेखनीय  यवहारा�मक प2रवत)नहc, Bच1ता, वा Bच�तव�ृत 

चासोहc भएमा �सफा2रसहc गन) 

• अ3हले भरम1टमा बीमा अ1तग)त बेहो2रने उपचारहc Aन3द)*ट गन) 

• तपाTको ब6चाको टोल+ बैठकहcमा सहभागी हुन 

• प2रवारको cपमा तपाTको ब6चाको �याहार गन)मा तपाTका आव[यकताहcको लाBग वकालत गन)  

के तपा8को ब+चालाई बाल �वकास ि
ल�नकमा पुन: देखाउनुपछ-?  तपाTको ब6चाको Aनयोिजत भेटमा, अ=यावBधक वा पुन: 

मुMयाgकनको लाBग, हामी तपाTसँग एउटा �वशषे योजना बनाउन स
छh।  हामी तपाTका सरोकारहc वा '[नहcको लाBग 

कुनैपAन समयमा उपलOध पAन रहनेछh; तपाTले एउटा अनुवतE iमणको लाBग अनुरोध गन) स
नुहु1छ।  जब 

बालबा�लकाहcलाई �था�पत Aनदान र एउटा राXो उपचार काय)9म 'दान ग2र1छ, तब धेरैजसो CDC टोल+सँग अनुगम गन) कम 

आव[यक हु1छ। 

अ� कसले मलाई म/त गन- स
छ?  तपाTको ब6चाको 'ारिPभक ह�तHेप, 'ारिPभक �शHा वा तपाTको ब6चाको �व=यालयमा 

रहेको �वशषे �शHा टोल+, र साथसाथै तपाTको समुदायको �वकासा�मक सेवा Aनकायका सेवा 'दायकहcले मfत गन) स
छन।् 

तपाTको ब6चाको टोल+सँग Aनय�मत cपमा भेट गना)ले धेरै मfत पु:  याउन स
छ। ASD मा रहेका अ1य बालबा�लकाहcको 

आमाबुवा र भरम1ट पा2रवा2रक स�जाल ज�ता आमाबुवा वकालत समूहहcले प2रवारहcलाई धेरै  यावहा2रक रायहc र 

सहायता 'दान गन) स
छन।् VT बालबा�लकाहcको लाBग ASD बीमा  यािNतको पहँुच कसर+ पाउन ेभ1ने बारेमा जानकार+ 
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लगायत, अ1य थप जानकार+ र jोतहc, र राि*�य सgगठनहcको �लgकहc यहाँ पाउन 

स8क1छ:www.vermontfamilynetwork.org/i-need-help-with/developmental-disabilities/autism/। 

हामी AनPन पु�तकहc र भरपदK इ1टरनेट साइटहc पAन �सफा2रस गछk: 

• आ�मरोग बोMछ 100 3दन उपकरण �वशषे cपमा भख)रै Aनदान गरेएका प2रवारहcलाई ASD को Aनदान पAछको 100 

3दनको उपयोग सकेसPम राXो त2रकाले गन) मfत गन) Aतनीहcको लाBग �सज)ना ग2रएको हो। 

www.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/100_day_kit.pdf 

• राि*�य  यावसाAयक �वकास के1\को वेबसाइटमा ASD भएका बालबा�लकाहcलाई पढाउनको लाBग 24 वटा 'माणमा 

आधा2रत ह�तHेपहcको बारेमा जानकार+ छ:  http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/briefs 

• रोग Aनय1lण र रोकथाम के1\ ASD तmय पाना: 

http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/autismfactsheet.pdf 

• आ�मरोगमा सह+ सुझाव, जनु आमाबुवाहcको लाBग अमे2रकn बाल रोग �वशषेe प2रषद (AAP) को माJयमबाट 

ग2रएको अ1तवा)ता)हc सgकलन हो जसले ASD को बारेमा आमाबुवाहcको '[नहcको जवाफ 3दन मfत गन) बाल रोग 

�वशषेeहc, अनुस1धानकता)हc र आमाबुवाहcलाई 'धानता 3द1छ। http://www.aap.org/audio/autism/ 

• भरम1ट अकK चरणहc गाइड मा ASD भएका ब6चाहc भएका VT प2रवारहcको लाBग उपयोगी जानकार+ र 

राoय यापी jोतहc छन:्http://www.ddas.vermont.gov/ddas-publications/publications-

autism/publications-autism-documents/next-steps-autism 

• ASD भएका VT बालबा�लकाहcको लाBग उपकरण, �वशषे खेलौनाहc, वा सेवाहcको लाBग भु
तान गन)मा सहयोग 

पाउनको लाBग, आ�मरोग पजल फाउ1डसेनमा आवदेन 3दनुहोस:् www.vtautismpuzzle.org 

• आ�मरोग �पे
�म �वकारह%: एलेन रोसेनOलाट (Alan Rosenblatt), MD, पौल काबKन े(Paul Carbone),MD, र �वAन 

यु (Winnie Yu) =वारा सPपादन ग2रएको, अमे2रकn बालरोग प2रषद, 2013 =वारा 'का�शत What Every Parent 

Needs to Know। 

• आ�मरोग �पेक�म �वकारहcको अथ) �प*ट गदp: जेPस कोNलान (James Coplan), MD, बा1तान बु
स, NY, 2010 

=वारा �लUखतCreate the Brightest Future for Your Child with the Best Treatment Options। 

यस तmय पानालाई �टेफेन एच. को1टोPपा�सस, MD, 
यारोल qयासलर (), MD, र जेनेट 8कलबन) (), LICSW ले ASD र अ1य �वकासा�मक 

असHमताहc भएका बालबा�लकाहc र युवाहcको लाBग सेवाहcमा सुधार गन)को लाBग भरम1ट राoय काया)1वयन अनुदान को सहायतामा 

लेखेका Bथए। 
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