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"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 

ے کہ مختلف مواقع پر	  ورت ہو سک�ت �ہ ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
یہ سمجھ�ن

ے کیا مناسب ہوتا �ہ

ل�ئ مدد درکار ہونا �ن ک�ی دورسوں ےک ساتھ مل کر کام کر
�ن کو ترجیح دینا	  ےل ر�ہ اک�ی

ے	  یک ہوا جاتا �ہ ےس رسش �ن کو جی چاہتا ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ ک�ی یک ہو ے رسش ممکن �ہ

تعلقات بنا�ن اور قائم رکھ�ن م�ی مسائل	 

�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی
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"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 

ے کہ مختلف مواقع پر	  ورت ہو سک�ت �ہ ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
یہ سمجھ�ن

ے کیا مناسب ہوتا �ہ

ل�ئ مدد درکار ہونا �ن ک�ی دورسوں ےک ساتھ مل کر کام کر
�ن کو ترجیح دینا	  ےل ر�ہ اک�ی

ے	  یک ہوا جاتا �ہ ےس رسش �ن کو جی چاہتا ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ ک�ی یک ہو ے رسش ممکن �ہ

تعلقات بنا�ن اور قائم رکھ�ن م�ی مسائل	 

�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اسآٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ

طرزعمل، دلچسپیاں اور رسگرمیاں
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ے	  یک ہوا جاتا �ہ ےس رسش �ن کو جی چاہتا ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ ک�ی یک ہو ے رسش ممکن �ہ

تعلقات بنا�ن اور قائم رکھ�ن م�ی مسائل	 

�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اسآٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ

طرزعمل، دلچسپیاں اور رسگرمیاں
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الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی
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�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
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معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اسآٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ

طرزعمل، دلچسپیاں اور رسگرمیاں
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"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 
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متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اسآٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ
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"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 

ے کہ مختلف مواقع پر	  ورت ہو سک�ت �ہ ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
یہ سمجھ�ن

ے کیا مناسب ہوتا �ہ

ل�ئ مدد درکار ہونا �ن ک�ی دورسوں ےک ساتھ مل کر کام کر
�ن کو ترجیح دینا	  ےل ر�ہ اک�ی
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�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
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ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اسآٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ

طرزعمل، دلچسپیاں اور رسگرمیاں
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"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 

ے کہ مختلف مواقع پر	  ورت ہو سک�ت �ہ ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
یہ سمجھ�ن

ے کیا مناسب ہوتا �ہ

ل�ئ مدد درکار ہونا �ن ک�ی دورسوں ےک ساتھ مل کر کام کر
�ن کو ترجیح دینا	  ےل ر�ہ اک�ی

ے	  یک ہوا جاتا �ہ ےس رسش �ن کو جی چاہتا ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ ک�ی یک ہو ے رسش ممکن �ہ

تعلقات بنا�ن اور قائم رکھ�ن م�ی مسائل	 

�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی
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ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی
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کھا�ن ےس متعلق مسائل
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کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی
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ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اسآٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ

طرزعمل، دلچسپیاں اور رسگرمیاں

عام وابستہ چیلنج

س۔
رسو

س 
ور

س
ری

ل 
جن

ری
 

ئ ل�
ک�ی

یس 
لیپ

کو
ار

ر ن
او

م 
رو

نڈ
 س

س
ریٹ

ٹو
 ،A

DH
D،

م 
ٹز

/ آ
ل 

سپٹ
 ہا

ٹ �
رس

یو
ون

و ی
سل

او
©

"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 

ے کہ مختلف مواقع پر	  ورت ہو سک�ت �ہ ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
یہ سمجھ�ن

ے کیا مناسب ہوتا �ہ

ل�ئ مدد درکار ہونا �ن ک�ی دورسوں ےک ساتھ مل کر کام کر
�ن کو ترجیح دینا	  ےل ر�ہ اک�ی

ے	  یک ہوا جاتا �ہ ےس رسش �ن کو جی چاہتا ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ ک�ی یک ہو ے رسش ممکن �ہ

تعلقات بنا�ن اور قائم رکھ�ن م�ی مسائل	 

�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اس آٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ

طرزعمل، دلچسپیاں اور رسگرمیاں

عام وابستہ چیلنج
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"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 

ے کہ مختلف مواقع پر 	  ورت ہو سک�ت �ہ ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
یہ سمجھ�ن

ے کیا مناسب ہوتا �ہ

ل�ئ مدد درکار ہونا �ن ک�ی دورسوں ےک ساتھ مل کر کام کر
�ن کو ترجیح دینا	  ےل ر�ہ اک�ی

ے	  یک ہوا جاتا �ہ ےس رسش �ن کو جی چاہتا ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ ک�ی یک ہو ے رسش ممکن �ہ

تعلقات بنا�ن اور قائم رکھ�ن م�ی مسائل	 

�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل 	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب	 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل  حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(	  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی

)ASF( ے؟ م ڈس آرڈر کیا �ہ ے۔ ذیل م�ی د�ی گ�ئ اہم معامالت اسآٹزم سپیک�ٹ ASF نظام عص�ب ےس تعلق رکھ�ن واال نشوونما کا خلل �ہ
۔ �ت ہ�ی جو ASF ےس متاثرہ افراد دکھا سک�ت ہ�ی طرزعمل یک مثال�ی پیش کر

سماجی کمیونیکیشن اور سماجی واسطہ

طرزعمل، دلچسپیاں اور رسگرمیاں
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"/مع�ن اخذ  سوشل اشاروں یا صورتحال کو "پڑھ�ن
�ن م�ی مشکالت کر

جسما�ن اظہار، چہرے ےک تاثرات اور لہ�ب کو سمجھ�ن م�ی مشکل	 

ے کہ مختلف مواقع پر	  ورت ہو سک�ت �ہ ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
یہ سمجھ�ن

ے کیا مناسب ہوتا �ہ

ل�ئ مدد درکار ہونا �ن ک�ی دورسوں ےک ساتھ مل کر کام کر
�ن کو ترجیح دینا	  ےل ر�ہ اک�ی

ے	  یک ہوا جاتا �ہ ےس رسش �ن کو جی چاہتا ہو لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ ک�ی یک ہو ے رسش ممکن �ہ

تعلقات بنا�ن اور قائم رکھ�ن م�ی مسائل	 

�ن یا واسےط کا فرق انداز	  دورسوں ےس بات کر

ےس اپ�ن الگ دنیا  ے ج�ی لگتا �ہ
م�ی بستا ہو 

نظر مال�ن ےس بچنا/کم نظر مالنا	 

اپنا نام پکارے جا�ن پر ردعمل نہ 	 
دکھاتا ہو

ورت ہونا کمیونیکیشن م�ی مدد یک �ن
�ن م�ی تاخ�ی یا محدود زبان	  زبان یک اہلیت حاصل ہو

الفاظ کا بالکل لفظی مطلب لینا	 

ۂ الفاظ وسیع ہو لیکن زبان ےک سوشل 	  ے ذخ�ی ممکن �ہ
استعمال م�ی مسائل ہوں

�ن م�ی  �ت ہوۓ ایک موضوع پر ر�ہ بات کر
مشکل اور/یا موضوع بدل�ن م�ی مشکل

�ن م�ی مشکل	  ، جاری رکھ�ن یا ختم کر �ن وع کر گفتگو رسش
ے ممکن �ہ

�ن م�ی مشکل 	  ایک موضوع پر مرکوز ر�ہ
ے ممکن �ہ

معمویل زبان بار بار وہی جسما�ن حرکات دہرانا اور غ�ی
صداۓ بازگشت جییس گفتگو )الفاظ اور جملوں یک تکرار(	 

ن�ئ الفاظ / زبان کا انوکھا اسلوب 

ن ہال�ت رہنا، دائرے م�ی گھومنا یا جھول�ت رہنا	  ن ت�ی ہاتھوں کو ت�ی

ایک ہی حرکت کو دہرا�ت رہنا
وں کو 	  ن ےس چ�ی ے ج�ی ے انسان ایک ہی حرکت بار بار کرتا ر�ہ ممکن �ہ

ایک قطار م�ی رکھنا یا ایک ہی فلم دیکھ�ت رہنا

محدود دلچسپیاں
ےس ریل گاڑی( م�ی شدید دلچس�پ ہونا	  مثال ےک طور پر ایک ہی موضوع )ج�ی

ےس گوند یک سٹک(	  معمویل سمجھی جا�ت ہ�ی )ج�ی اییس دلچسپیاں رکھنا جو غ�ی

معمویل بلند سطح ہونا/ظاہر کرنا، جو سارا 	  کیس موضوع م�ی دلچس�پ یک غ�ی
ے ے اور/یا سارا وقت انسان ایس کا ذکر کرتا ر�ہ وقت ذہن م�ی ر�ہ

ےک معموالت کو ترجیح دینا قاعدے اور �پ
متوقع بات پیش آ�ن کو ناپسند کرنا اور چھو�ٹ بڑی 	  غ�ی

تبدیلیوں پر شدید رّدعمل دکھانا

ورت ہونا	  ل�ئ مدد یک �ن  ک�ی
ن آزما�ن کو�ئ ن�ئ چ�ی

کم حّساس یا بہت زیادہ حّساس ہونا
ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ ، سونگےھ، چھوۓ یا چکےھ، ان پر غ�ی یں دیکےھ، س�ن ن انسان جو چ�ی

ے	  معمویل ردعّمل ظاہر کر سکتا �ہ درد پر غ�ی

ول رکھ�ن م�ی مسائل حرکت/رسگرمی پر کن�ٹ
ن ہونا(  معمویل فعال یا ت�ی ہائ�پ ایکٹیوی�ٹ )غ�ی

�ب عمیل یا فعال نہ ہونا	 

جذبات پر قابو رکھ�ن م�ی مسائل

کھا�ن ےس متعلق مسائل
ےھ پن اور رنگ 	  خوراک ےک گاڑ

پر رّدعمل دکھانا

کھا�ن کو مال�ن پر رّدعمل 	 
دکھانا

نیند ےک مسائل
رات ےک وقت ک�ئ بار آنکھ کھلنا	 

ورت کم ہونا	  نیند یک �ن

ل�ئ ریجنل ریسورس رسوس آٹزم ،ADHD، ٹوریٹس سنڈروم اور نارکولیپیس ک�ی


