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هدف ما کمک به شماست

خدمات آگاهی رسانی 
اوتیسم بریتیش کلمبیا

هدف ما کمک به شماست
 برای آگاهی بیشتر در مورد اوتیسم با 

 ما متاس بگیرید: 8:30 صبح تا 4:30 عصر، 
)دوشنبه تا جمعه(

نیازی به تعیین وقت قبلی نیست.

1 844 878-4700 تلفن رایگان:  

 مراجعه 
 Cessna Drive  حضوری:  

Richmond, B.C. V7B 1C7  

دفتر ما در طبقه ی اول کانون 
اوتیسم و بهداشت خانواده 

 GoodLife Fitness( گودالیف
Family Autism Hub( در 
شبکه خانواده اوتیسم 

 Pacific Autism( پسیفیک
Family Network: PAFN( واقع 

شده است.

autisminfo.gov.bc.ca وبسایت:  

 پست 
AutismInformation@gov.bc.ca   :الکرونیکی

هدف ما کمک به شماست
خدماتآگاهیرسانیاوتیسمبریتیشکلمبیاارائهمیکند:

پشتیبانی از خانواده ها

کارکنان AIS BC شمار رو به رشد خانواده هایی 
را یاری می دهند که ساکن BC بوده، حتت تاثیر 
اوتیسم قرار گرفته اند و نیاز به حمایت برای 
تصمیم گیریهای آگاهانه در مورد گزینه های 

درمانی برای فرزندان خود دارند . ما خانواده ها را با 
ارائه ی اطالعات و منابع و فرصت های آموزشی در 

موارد زیر یاری می مناییم:

معاینه و تشخیص  •
گزینه های درمانی بر اساس بهترین روش ها  •

استفاده مؤثر از بودجه ی اوتیسم  •
یافنت و استخدام متخصصان  •

شناسایی و دست یابی به خدمات و   •
حمایت های استانی و محلی

مدیریت گذار از دوران نوزادی، پیش   •
دبستانی، مدرسه و ورود به دوران 

بزرگسالی

پشتیبانی برای ارائه دهندگان خدمات

ما به عنوان یک منبع مرکزی برای ارائه دهندگان 
خدمات به خانواده های حتت پوشش، همکاری 

و هماهنگی میان سازمان های خدماتی مرتبط 
به اوتیسم و ارائه دهندگان پشتیانی از 

گروه های مختلف در سطح بریتیش کلمبیا را 
ارتقاء می بخشیم.

مدیریت مرکز ثبت ارائه دهندگان 
)RASP( خدمات اوتیسم

ما با حمایت پیوسته ی یک هیئت متخصصان 
مشاور، مرکز ثبت نام ارائه دهندگان خدمات 

اوتیسم را مدیریت و سرپرستی می کنیم. 
خانواده ها می توانند RASP را در وبسایت ما 

بیابند و به متخصصین کارآزموده در زمینه های 
زیر به طور مداوم دسترسی داشته باشند:

مشاوران و حتلیلگران رفتاری  •
آسیب شناسان گفتار-زبان  •

کاردرمانگران  •
فیزیوتراپیستها  •

RASP اطمینان حاصل می کند که والدین 
کودکان دارای ASD به متخصصانی دسترسی 

داشته باشند که حتصیالت، آموزشها و 
جتربه هایشان آنها را واجد صالحیت برای طراحی، 

نظارت و اجرای مؤثر برنامه های درمان اوتیسم 
منوده است.

 برای یافنت یک ارائه دهنده ی خدمات 
 RASP به وبسایت ما مراجعه منایید: 

autisminfo.gov.bc.ca

اگر ارائه کننده ی خدمات اوتیسم هستید، برای 
 ”Apply to be on the RASP“ ثبت نام به قسمت

در وبسایت AIS BC مراجعه منایید. 

برای آگاهی بیشتر از طریق ایمیل  
RASP@gov.bc.ca متاس بگیرید.

[Farsi]

http://autisminfo.gov.bc.ca
mailto:AutismInformation@gov.bc.ca
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mailto:RASP@gov.bc.ca


اختالل دامنه ی اوتیسم چیست؟
اختالل دامنه ی اوتیسم )ASD( وضعیتی 

پیچیده است که رشد مغز را حتت تأثیر قرار 
داده و روابط اجتماعی، گفتگو ها و عالقه ها و 
رفتارهای شخص را با مشکل مواجه می کند.

ASD خود را در ترکیب های گوناگونی نشان 
می دهد و اشخاص می توانند ترکیب های 

مختلفی از رفتارها را با شدت های متفاوت 
از خود نشان دهند. هیچ نوع استانداردی یا 

شخص منونه ای برای منایش ASD وجود ندارد 
و نیازها، مهارت ها و توانایی های هر شخص 

به شکلی متفاوت از افراد دیگر می تواند حتت 
تأثیر قرار گیرد.

به طور کلی، کسی که دچار اوتیسم است 
معموالً در برقراری ارتباط و فعالیت های 

اجتماعی دچار مشکل است. رفتارهای دیگر 
می تواند شامل وابستگی بیش از حد به 

عادت های رفتاری، حساسیت زیاد به تغییرات 
محیطی و وابستگی به اشیاء باشد.

 

ما برای کمک به کودکان و 
خانواده هایشان به خود می بالیم

ما به عنوان یک مرکز آگاهی رسانی استانی 
در زمینه ی اوتیسم و اختالل های مرتبط با آن، 
اطالعات راجع به بهترین روشها، پشتیبانی 
و آموزش خانواده ها، ارائه دهندگان خدمات،  

و متخصصان اجتماعی را در سراسر بی سی 
ارائه می دهیم. 

کارکنان مجرب ما از طریق تلفن، حضوری، 
یا از طریق ایمیل در دسترس هستند تا 
انواع شیوه های برتر درمانی برای اختالل 

دامنه ی اوتیسم را توضیح دهند تا شما را در 
بهره گیری بهتر از سیستم خدماتی بی.سی. 

یاری دهند.

نشانه های اولیه ی اختالل دامنه ی اوتیسم
نیازی نیست که فرزند شما متامی رفتارهای مشخص شده درزیر را نشان دهد تا برای ارزیابی مراجعه 

منایید. ویژگی های زیر ممکن است نشان دهنده ی بیماری های دیگر نیز باشند. نگرانی های والدین در مورد رشد 
کودکانشان همیشه باید جدی گرفته شوند. چند نشانه ی امکان وجود ASD از این قرار است:

اختالل در روابط اجتماعی  •
عدم برقراری ارتباط چشمی  •

مشاهده نشدن لبخندهای آشکار یا ابراز   •
احساست گرم و شاد تا شش ماهگی یا پس 

از آن

عدم واکنش به شنیدن اسم خود  •
اختالل در برقراری ارتباط  •

عدم تولید صدا، لبخند و یا سایر حالتهای   •
چهره تا نه ماهگی

عدم حرکات و اشارت مانند اشاره کردن با   •
دست، نشان دادن، دست دراز کردن یا دست 

تکان دادن تا 12 ماهگی

ناهماهنگی در ارتباطات غیرکالمی  •
آغون نکردن یا کلمات بی معنی دیگر تا 12   •

ماهگی

صداهای غیرعادی )تنوع کم در زیر و مبی صدا،   •
حلن غیر عادی، ریتم های ناموزون(

رفتارهای تکراری و عالیق محدود  •
حرکت های مکرر یکسان با اشیاء  •


