
...ايدّحوت اصخش بِطاخت نأ لبق

 ،ادج نييداع صاخشأك ايجراخ دحوتلا نم نوناعملا صاخشألا رهظي ام ابلاغ

 نولثمتي مهنأ وه مهعم ةلكشملا .ةحيحصو ةحضاو ةروصب نوملكتيو

 ىنعملا نومهفي ال انايحأ مهنإف ببسلا كلذل .ةفلتخم ةروصب تامولعملا

 هعضوم يف كلذ عضو نوفرعي ال وأ ثدحت وأ لاقُت يتلا ءايشألل لماكلا

 زجعلاو ةلزعلاو فوخلا ةيرهاظلا مهتيلالقتسا ءارو ئبتخي دقف .حيحصلا

   .نييعامتجالا

 :كلذل

 .موزل نودب يدحوتلا صخشلا سملت ال •

 كمهف دق يدحوتلا صخشلا نوك نم دكأتب مقو هلعفت نأ ديرت ام الوأ حرشا •

 .ام ءارجإب مايقلا يف أدبت نأ لبق

 .دحاو ىنعم نم رثكأ لمتحت الو ةطيسب ةلئسا حرطا •

.تاهيبشتلا وأ ةيزاجملا تارابعلا لمعتست الو مكهتلاو ةيرخسلا بنجت •

 .كتامولعم بعوتسي يكل ريكفتلل لوطأ اتقو يدحوتلا صخشلا حنما •

.بدألا ليلق هنأ ينعي ال اذهف ،كيلإ رظني مل اذإ يدحوتلا صخشلا نأ ملعا •

 :هنأ يدحوتلا صخشلا اذه نع اوفرعت نأ مهملا نم

 .ةبيرغ ةروصب وأ ةقئال ريغ ةروصب فرصتي دق 

 .امامت لعفلا دري ال دق امبرو هبتنم ريغ هنأ رهظي دق 

 .داهجإلا وأ طغضلا دنع نيعلاب يرصبلا لاصتالا بنجتي 

 .ةطرفم ةيساسحب لعفلا دري دق 

 .ةقابللا ميدع ودبي دق 

 .ابضاغ وأ ادينع وأ اتنعتم ودبي دق 

 .ةطرفم ةجردل اعواطم نوكي دق 

 .يندبلا لاصتالا بحي ال ام ابلاغ 

 .دسجلا ةغل مهف هيلع بعصي 

 .ايفرح امهف انايحأ تاراعتسالا وأ ةيبعشلا لاثمألا مهفي 

 .ةيقارلا طاسوألا ةغل وأ رابكلا ةغل وأ ةيمسر ةغل لمعتسي دق 

 .دعاوقلاو ةتباثلا تاداعلا بحي 

 .ةنيعملا تامامتهالا نم ددع هل 

 .هساسحإ رعشتسي وأ هريغ ناكم هسفن عضي نأ هيلع بعصي 

نيبقارملاو ةدعاسملا يمدقمو ةطرشلل ةمهم تامولعم

 هعقوت دق .امهتم وأ ادهاش وأ ةيحض ناكأ ءاوس ،ساسح يدحوتلا صخشلا

 هيدل ريثتو لكاشم يف لايخلاو لعافتلاو لصاوتلاب ةقلعتملا لكاشملا

 صرحلل ريبخ عم اوريشتسا .انسح امهف هكولس ريغلا مهفي مل اذإ فوخلا

.لابقتسا لضفأ يدحوتلا صخشلا لابقتسا متي نأ ىلع

.لابقتسا لضفأ يدحوتلا

 ”Asperger رجريبسأ“ تابارطضا اضيأ هراطإ يف يوضنت يذلاو ،دحوتلا

 بارطضا وه ،”PDD-NOS ىرخأ ةروصب ددحملا ريغ لماشلا ومنلا بارطضا”و

 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ICD10 ضارمألل يلودلا فينصتلا يف فنصم

 مكنيجس وأ مكدهاش وأ مكلكوم نأ نونظت متنك اذإ .يكولسو يلقع بارطضاك

 ريس ةدئافل يسفنلا بطلا ريرقت ريرحت نذإ اوبلطتلف ،يدّحوت صخش

 .ةلادعلا
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