NIDAS: 2
Intellectual Disability: Challenges for Parents
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1.

_p²n-വൈകല്യം atä-sX-¦nepw t]cnÂ Adn-b-s¸-Sp-¶ptണ്ടm ?
am\-knI shÃp-hn-fn-, Câ-e-IvNzÂ Unsk-_n-enän, sImánänhv Cw]-bÀsaâv,
ബൗദ്ധിക വൈകല്യം
എന്ന്

എന്നീ പേരുകളില് അറിയപ്പെടുന്നു.

സാധാരണയായി

ബുദ്ധിവൈകല്യം

ഉേപയാഗിക്കപ്പെടുന്ന

ബുദ്ധിമാന്ദ്യം

േദങ്ങÄ

(Mental Retardation, MR)

DSM-5 classification അനുസരിച്ച്

(Intellectual Disability) എന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. ASp¯ Ip«nbpw C§-s\-bm-Ip-tam ?
Imc-W-§sf ASn-Øm-\-am¡n ASp¯ Ip«nbv¡pw C§s\ kw`-hn-¡mw. AXn\mÂ ASp¯ Ip«n thW-sa¶p Xocp-am-\n-¡p-t¼mÄ hnZKv[ D]-tZiw tXtS--ണ്ടXm-Wv.
3. _p²n-വൈകല്യത്തിപനാെം aäv GsX-¦nepw sshI-ey-§Ä
Imgv¨-¡p-d-hv,

tIÄhn-¡p-d-hv,

P¶n,

കാണാറുപണ്ടാ?

skdn-{_Â

]mÄkn,

Hm-«nkw

F¶n-

വൈകല്യങ്ങള ം ചില്രിÂ കാണാറുണ്ട്.

4.

േcn-ioe-\w

¶-Xn-ന്
5.

F-t¸mÄ Xp-S-§-Ww?

F-{Xbpw t\c-t¯ I-s--¯p-I, DS-s\ ]-cn-ioe-\w Xp-S-§p-I. ]-cn-ioe-\w Xp-S-§pIm-e-Xma-kw ൈന്നാÂ ഉപേശിച്ച ]p-tcm-K-തി ഉണ്ടാകില്ല.

േcn-io-e-\-ത്തിനും േരിപശാധനകള്കക്കും
•

B-sc k-ao-]n-¡Ww.

h-fÀ-¨m L-«-¯n-se Im-e-Xmakw

•
•
•
•
•

inip-tcmK hnZ-Kv[-³
\yqtdm-f-Pn-Ìv
sUhe]vsaâÂ sXdm¸nkväv
ഫിസിപയാ sXdm¸n-Ìv
sskt¡mf-Pn-Ìv

Zn-\-N-cy-IÄ kz-´-am-bn sN-¿p-¶-Xn-\p {]-bmkw

•

H¡p-t¸-j-WÂ sXdm¸nÌv

• Ip-Spw-_mw-K-§-fp-am-bn _-Ô-§Ä ^-e-{]-Z-am-bn
\nÀ-Æ-ln-¡p-¶-XnÂ _p-²n-ap-«v
• kaq-l-hp-am-bp-ff _Ôw Ipd-bpI
• kz`mhsshIey§Ä

•

വസപക്കാ

• HmÀ-½-¡pdhv
• _u-²n-I h-fÀ-¨¡pdhv

•

sskt¡mf-Pn-Ìv

•

B-i-b-hn-\n-a-b-¯n-\v {]-bmkw

•

kv]o¨v Bâv emwtKzPv sXdm¸n-Ìv

•

h-nZym`ymk¯n-\v {]-bmkw

•

kvs]jyÂ FUyq-t¡-d-dÀ

•
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6. Hcp sXmgnÂ sNbvXp Pohn-¡m-\m-Iptam ?
sshI-ey-¯nsâ tXmXv A\p-k-cn¨v
ചിട്ടപയാടുകൂടി

ൈയതയാസപ്പെടാം.

X¡ ka-b¯v

േരിശീല്നം പ്പകാടുക്കുന്നതു

hgn NneÀ¡v kz´-ambpw, NneÀ¡v
േരസഹായപത്താടുIqSnbpw sXmgnÂ sN¿m-\m-Ipw.
7.

സÀക്കാരിÂ

നിന്നും

ല്ഭ്യമാകുന്ന ചില് ആനുകൂല്യങ്ങÄ

എപ്പതാപ്പക്കയാണ്?

ൈയക്തിക്ക്

•

Xohണ്ട-n-bm{Xm kuP\yw

•

KSRTC bm{Xm-\p-Iqeyw

•

kmaqlykp-c£m s]³j³

•

hnI-emwK tImÀ¸-td-j³ hgn Ønc-\n-t£]w

•

Xt±i kzbw-`-cW Øm]-\-§Ä hgn [\--k-lmbw

•

9-ാാാം സ്റ്റാന്പേര്േിന് മുകളില് േഠിക്കുന്നൈര്ക്ക് MSJE പ്പെ ഫീസിള(ക(കുടുംബ
മാസൈരുമാനം 15000 ന് താപ്പെ)

->ss{]häv

_kv bm{Xm-\p-Iqeyw

മാതാേിതാക്കള്കക്ക്

•
•

Øew amä ap³K-W\
tI{µ Kh¬saâv DtZym-K-Ø-ര്ക്ക് [\-k-lmbw

•

സര്ക്കാര് ഉപദയാഗസ്ഥര്ക്ക് 15 ദിൈസപ്പത്ത സ്പ്പേഷ്യല് കാഷ്വല് ല്ീ(ക

•

നികുതിയിള(ക

ശയ്യാൈല്ംബരായൈപ്പര േരിചരിക്കുന്നൈര്ക്ക്

•

പകരള പസാഷ്യല് പ്പസകയൂരിറ്റിമിഷ്പ്പെ

8. Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റ

Bizm-k-In-cWw ]²Xn

ം തിരിച്ചറിയല് കാര്േും എങ്ങപ്പന കിട്ട ം?

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റ്
പ്പമേിക്കല് പകാപളജ് / ജനറല് ആശുേത്തി / ജില്ലാ ആശുേത്തി എന്നിൈിടങ്ങളില് നിന്ന് ല്ഭ്ിക്കുന്ന
അപേക്ഷാ

പഫാറത്തിപനാപ്പടാെം

ോസ്്പോര്ട്ട്

വസസ്

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്(പകാെി) എന്നിൈ അൈിപ്പട സമര്െിച്ചാല്

പഫാപട്ടാ,

IQ

റിപൊര്ട്ട്,

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റ്

ജനന

കിട്ട ം.

പയാഗയത
40% ത്തില് കൂടുതല് വൈകല്യം
ൈികല്ാംഗ തിരിച്ചറിയില് കാര്്

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റ്

ഉളളൈര്ക്ക്

തിരിച്ചറിയല്

കാര്്

സാമൂഹയനീതി

ൈകുെിപ്പെ

ഓഫീസില് നിന്നും ല്ഭ്ിക്കും.

9.

കൂടുതല് ൈിൈരങ്ങള്കക്ക് ബ്പെപ്പെപടണ്ടൈര്
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