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NIDAS: 3 

 
ASRD: An Introduction to Management of Behavioral Challenges for Parents 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

1. ഓട്ടിസം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയ ം? 
 ശ്രദ്ധയില്ല യ്മ 
 സംസ ര വൈകല്യം 
 ചൂണ്ടിക്ക ണിക്ക തിരിക്കൽ 
 മുഖത്ത് നെ ക്ക തിരിക്കുക  
 നേര് ൈിളിച്ച ൽ ശ്രദ്ധിക്ക തിരിക്കുക 
 മറ്റുളള കുട്ടികളുമ യി ഇടേഴകുൈ ൻ ത ൽേരയമില്ല യ്മ 
 ഒനര ശ്േൈർത്തിആൈർത്തിക്കുക,  
 അസ ധ രണമ യരീതിയിൽ ൈസ്തുക്കനള സമീേിക്കുക 
 ഒററയ്ക്കിരിക്ക ൻ ത ൽേരയം ക ണിക്കുക 
 അെുകരണം ൈളനര കുറൈ യി ക ണുക  

എന്നിൈയിൽ ഏനതങ്കില്ും ചില്ത് ആയിരിക്കും ല്ക്ഷണങ്ങൾ. 

2. ഓട്ടിസം സ ധ രണയ യി എശ്ത ൈയസ്സു മുതൽ തിരിച്ചറിയ ം? 
 
 

സവഭ ൈ രീതിയിനല് ൈയതിയ െം ൈച്ച് രണ്ട് ൈയസ്സുളള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മുതൽ തിരിച്ചറിയ ം 
 

3. അടുത്ത കുട്ടിയ്ക്കും ൈര ൻ സ ധയതയുനണ്ട ? 

ക രണങ്ങനള അടിസ്ഥ െമ ക്കി അടുത്ത കുട്ടിയ്ക്കും ഇങ്ങനെ സംഭൈിക്ക ം.അതിെ ൽ അടുത്ത 
കുട്ടി നൈണനമന്ന് തീരുമ െിക്കുനപ ൾ ൈിദഗ്ധ ഉേനദരം നതനടണ്ടത ണ്. 

4. സ ധ രണരീതിയില്ുള്ള സ്കൂൾ ൈിദയ ഭയ സം ഇൈർക്ക് സ ധയമ നണ ? 

തീർച്ചയ യും സ ധിക്കും. 18 ൈയസ്സു ൈനര െിർബന്ധമ യും സൗജെയ ൈിദയ ഭയ സത്തി  
ഇൈർക്ക് നയ ഗ്യതയുണ്ട്. േ ഠഭ ഗ്ങ്ങൾ ല്ഘൂകരിച്ച് േറഞ്ഞുനക ടുക്ക ൻ അദ്ധയ േകരുനട 
സഹ യം ഉേനയ ഗ്ിക്കുക. 

5. ഓട്ടിസൈും ബുദ്ധിവൈകല്യൈും ഒന്ന നണ ? 

അല്ല,രണ്ടും രണ്ട ണ്. 

6. േcn-io-e-\-ത്തിെും േരിനര ധെകൾക്കും B-sc k-ao-]n-¡Ww. 

• 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 

• വസനക്ക  sXdm¸n-Ìv 

• 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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7. സÀക്ക രിÂ െിന്നും ല്ഭയമ കുന്ന ചില് ആെുകൂല്യങ്ങÄ എനത നക്കയ ണ്? 

ൈ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 

 

മ ത േിത ക്കൾക്ക് 

• Øew amä ap³K-W\ 

• tI{µ Kh¬saâv DtZym-K-Ø-ർക്ക് [\-k-lmbw 

• സർക്ക ർ ഉനദയ ഗ്സ്ഥർക്ക് 15 ദിൈസനത്ത സ്നേഷ്യൽ ക ഷ്വൽ ല്ീവ് 

• െികുതിയിളവ് 

െ ഷ്ണൽ ശ്ടസ്റ്റ് ആക്ട് ശ്േക രമുള്ള എല്ല  ആെുകൂല്യങ്ങളും ല്ഭയമ ണ്. 
 

8. Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റും തിരിച്ചറിയൽ ക ർും എങ്ങനെ കിട്ടും?  

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റ്  

നമിക്കൽ നക നളജ് / ജെറൽ ആരുേശ്തി / ജില്ല  ആരുേശ്തി എന്നിൈിടങ്ങളിൽ െിന്ന് ല്ഭിക്കുന്ന 

അനേക്ഷ  ന  റത്തിനെ നട പ്പം േ സ്സ്നേ ർട്ട് വസസ് ന  നട്ട , ഓട്ടിസമ ണ്എന്ന് 

സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിനപ്പ ർട്ട്, ജെെ സർട്ടി ിക്കറ്റ്(നക പ്പി), തിരിച്ചറിയൽനരഖ എന്നിൈ അൈിനട 

സമർപ്പിച്ച ൽ Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റ് കിട്ടും. 

നയ ഗ്യത 

    40% ത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകല്യം 

ൈികല് ംഗ് തിരിച്ചറിയിൽ ക ർ് 

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്റ് ഉളളൈർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ ക ർ് സ മൂഹയെീതി ൈകുപ്പിനെ   

ഓ ീസിൽ െിന്നും ല്ഭിക്കും. 
 

9. കൂടുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് ബന്ധനപ്പനടണ്ടൈർ 

 ന . സുജ നക കുന്നത്ത്,െിഷ്         0471-3066603(OFFICE) 

തിരുൈെതേുരം 
       
 

 മിസ്. ല്ക്ഷ്മി എസ് നമ ഹൻ/ മിസ്.ൈീണ നമ ഹൻ  0471-3066634(OFFICE) 

െിഷ്, തിരുൈെതേുരം 
 


