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)Autism Spectrum Disorder (ASD  2کا شکارe Students (دوہری خصوصیات کے حامل طلباء) کی مدد 
 

 Autism Spectrum Disorder (ASD)  2(کا شکار دوہری خصوصیات کے حاملe(  طلباء اعلی درجے کی صالحیتیں رکھتے
انہیں سماجی روابط ؛ انتظامی کام کاج کی مہارتوں؛ دہرائے جانے والے طرزعمل، غیر مصالحانہ  ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی

رویے؛ یا سماجی و جذباتی صحت میں مشکالت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے (مثال کے طور پر، مایوسی، ذہنی دباؤ، کمالیت، 
کا حامل ہر طالب علم منفرد ہوتا ہے اور  ASD میں پیش آنے والی مشکالت کا حل)۔یاری کارکردگی اور روزانہ کے معموالت اخت

اسے انفرادی طور پر تشکیل کرده سہولیات اور اصالحات درکار ہو سکتی ہیں۔ آڻزم (نشونما میں تاخیر) کے شکار طلباء کو پیش 
 .  ی اسکولوں اور اساتذه کو مناسب مدد فراہم کرنے میں کام آسکتی ہے۔آنے والی چند عام مشکالت سے آگاہ

 

 سماجی تعلقات
سماجی تعلقات استوار کرنے کے لیئے اپنے اور دوسروں کے جذبات کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور 

کے شکار طالب علم کے لیئے، مختلف حاالت میں یہ عمل مشکل  ASDپھر سماجی طور پر قابل قبول انداز میں جواب دیا جاتا ہے۔ 
ہو سکتا ہے، جیسے کہ تدریسی وقت، نا واقف یا غیر معمولی حاالت اور (مثال کے طور پر منتقلی، لنچ، آدھی چھڻی، غیر نصابی 

ی و جذباتی اور تعلیمی عملی طور پر سماجی مہارتوں کا مظاہره کرنے سے سماجں) گروپ میں کام کرنے کے دوران۔ سرگرمیا
 اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔

 حکمت عملیاں: 
الس روم میں احترام اور حفاظت سے بھرپور ایسا تعلیمی ماحول قائم کریں جو اختالفات کے حوالے سے شمولیت اور ک •

 حساس رویے کو فروغ دے۔
 مضبوطیوں اور دلچسپیوں کو منظم انداز میں باہمی تعلیمی تجربے کے طور پر استعمال کریں۔ •
سماجی تعلقات میں استعمال ہونے والی صالحیتوں کی تعمیر کے لیئے واضح طور پر درجہ بدرجہ ہدایات اور حکمت  •

 کتابیں پڑھنے کی پریکڻسسازی  عملیاں فراہم کریں (مثال کے طور پر عمر کی مناسبت سے معاشرتی کہانیاں، کردار
اور چہرے کے تاثرات اور جسمانی رویے کی وضاحت، دوسروں کا تقطہ نظر سمجھنا) تعلیمی لمحات سے فائده اڻھائیں 

 اور کسی بھی سماجی مالقات کے بعد طالب علم کو رائے فراہم کریں۔
• lunch bunches, clubs, and buddy programs ے مواقع مہیا کریں۔ عملی طور پرکے ذریعے سماجی تعلقات ک 

مال کا استع جیسے عوامل سماجی بات چیت کی پریکڻس کریں اس کے لیئے بات چیت کا آغاز کرنے اور باریاں لینے
 کریں۔

 ماحولیاتی ُمَحّرکات کے سدباب
ڑ کرنا پ آڻزم (نشونما میں تاخیر) کا شکار دوہری خصوصیات کے حامل طلباء کو عملی لحاظ سے ڈھلنے میں مشکالت کا سامنا 

 سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پالننگ، ترتیب، کام مکمل کرنے اور سماجی و جذباتی عوامل میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔

 حکمت عملیاں: 
لباء کو پالننگ اور ترتیب دینے میں مدد کے حوالے سے حکمت عملیاں سکھائیں (مثال کے طور پر معموالت کی ط •

ہارتیں، چارڻس اور کیلنڈرز کا استعمال، غیر زبانی اشاروں کی سمجھ اور پریکڻس، وقت کے درست استعمال کی م
 آمادگی، نئی مہارتوں کی مثال اور مسلسل رائے کی فراہمی)۔

ان طلباء کے لیئے انتخابات پر غور کریں جنہیں ماحولیاتی ُمَحّرکات سےنمڻنے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے (مثال کے  •
 ران)، اسمبلی کے دوPEطور پر لنچ، 

طلباء کو اپنے رویے اور جذبات پر قابو پانے کے لیئے وقفے دیں، مثال کے طور پر بے چینی، آہستہ آہستہ چلنا، میوزک  •
 سننا یا ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا جن میں ان کی دلچسپی " کم سے کم" ہے۔

مثبت رویے میں مدد کے ساتھ ساتھ اصالحی، متوقع اور تعریفی کلمات ان طلباء کے لیئے انتہائی اہم ہیں جو اپنے جذبات  •
 پر قابو پانے کے لیئے سخت محنت کر رہے ہیں۔
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 متوقع/ غیر مصالحانہ سوچ:
  

 
 حکمت عملیاں:

کہ ذدی ہونے سے۔ ایسے  سکتا ہے نہ ویے کا تعلق ذہنی دباؤ کے ساتھ ہوس بات کو سمجھیں کہ غیر مصالحانہ را •
 کو روکا جا سکے۔  دباؤے اس مشترکہ حل تالش کریں جن کے ذریع

آڻزم کے حامل کچھ طلباء براه راست دی جانے والی واضح تعلیم کے ذریعے مصالحانہ رویے کی مہارتیں سکھنے کا  •
 فائده اڻھا سکتے ہیں۔

معموالت اور اشاروں کو بصری شکل میں استعمال کرنے سے طلباء کو منتقلی اور آنے والے کشیده حاالت پر قابو پانے  •
 سکتی ہے۔ ملمیں مدد 

 رائے فراہم کریں۔ جب طالب علم نرم رویے کا اظہار کرے تو اسے مثبت •
 

 ذہنی دباؤ:
ASD  کا شکار دوہری خصوصیات کے حامل طلباء ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں جس کا اثر ان کی کالس روم کی کارکردگی پر

جو تعلیمی معذوری کے طور پر نمایاں ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ کی ممکنہ وجوہات میں درج ذیل عوامل شامل ہو  ،پڑ سکتا ہے
، معموالت میں کوئی تبدیلی، ماحولیاتی ُمَحّرکات پر قابو پانے میں مشکل، خوف و کا احساس نہ پانےقابو سکتے ہیں: ماحول پر 

 ذہنی دباؤ کی ممکنہ وجوہات سے ساتھ ہونے واال کوئی پرانا صدمہ۔کیفیت، ہارنے کا ڈر اور اسکول یا ساتھیوں کے سی حراس کی 
ار کو یقینی بناتا ہے کہ طالب علم سیکھنے کے لیئے تی آگاہی اور طالب علم میں خود پر قابو پانے کی صالحیتوں کی تعمیر اس بات

 ہے۔

 حکمت عملیاں:
طلباء کو تبدیلی کے دوران نرم رویہ اختیار رکھنے اور روزمره کی مشکالت کا حل نکالنے کی صالحیتوں کے بارے   •

 میں سکھائیں (مثال کے طور پر معموالت میں کوئی تبدیلی، اسمبلی، فائر ڈرلز)۔
ان مدد کے حوالے سے حکمت عملیاں فراہم کریں (مثال کے طور پر ڻائمرز، بصری شیڈول، بصری اور منتقلی کے دور •

 زبانی اشارے)۔
دد فراہم م میںتعمیر  کی بے چین ہونے کی صورت میں طالب علم کو اس کیفیت کو پہچاننے اور سمبھالنے کی صالحیت •

 ینا)۔کریں (مثال کے طور پر خود پر قابو پانے کے طریقے، گہری اور ہلکی سانسیں ل
 اپنے لیئے کھڑا ہونے کی صالحیتیں سکھائیں۔ و عملی طور پر مدد حاصل کرنے اورطلباء ک •

ڑ دینے وشدید ذہنی دباؤ بے تحاشا چھڻیوں، اسکول کے حوالے سے خوف و حراس کی سی کیفیت، اسکول جانے سے انکار یا چھ 
(دوہری خصوصیات کے  2e studentر اسکول کو والدین او ۔(US Dept. of Ed, 2013-14) کی صورت میں نکل سکتا ہے

حامل طلباء) کی جذباتی کیفیت میں تبدیلی اور اس کے سدباب کے لیئے، مناسب طور سے، تیار رہنا چاہیئے۔ اسکول کے ماہر 
ختلف منفسیات، سماجی کارکن اور کونسلر ضرورت پڑنے پر والدین کو باہر کی ایجسیوں کے حوالے فراہم کر سکتے ہیں۔ والدین 

 ذرائع تالش کرنے کے لیئے اپنی انشورنس کمپنیوں اور کمیونڻی ایجنسیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
 

 مالحظہ کریں:  Mental Health and Resiliencyکی ویب سائٹ پر FCPS  مزید معلومات کے لیئے،
resiliency-and-health-wellness/mental-and-safety-https://www.fcps.edu/resources/student 
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