Thay đổi phản ứng của quý vị có thể tạo
ra một thế giới không phân biệt và chào
đón hơn cho tất cả mọi người.
Không ai muốn cảm thấy bị phê phán cũng như không được
chào đón trong chính cộng đồng của mình – nhưng nhiều người
bị bệnh tự kỷ và gia đình gặp phải chuyện này mỗi ngày.

Hãy tìm hiểu cách thức tại ChangeYourReactions.com
Tự cam kết
Làm cho thế giới bao dung hơn đối với người bị bệnh tự kỷ

Bệnh tự kỷ là gì?
Bệnh tự kỷ là tình trạng khuyết tật về sự phát triển thần kinh suốt đời, ảnh hưởng đến cách họ giao
tiếp và tương tác với thế giới. Các đặc điểm bệnh tự kỷ thường xuất hiện trong thời thơ ấu và sẽ
tồn tại, dưới một hình thức nào đó, suốt đời.
Khoảng 1 trong 100 người Úc bị bệnh tự kỷ và
85% cộng đồng có mối liên hệ riêng với người bị
bệnh tự kỷ.

Người bị bệnh tự kỷ có thể có:
•

những khó khăn về giao tiếp và tương tác với
người khác

Bệnh tự kỷ ảnh hưởng đến cách cá nhân tương
tác với người khác và cách họ trải nghiệm thế giới
xung quanh. Mỗi người bị bệnh tự kỷ mỗi khác, có
nghĩa là mỗi người có những điểm mạnh và khó

•

hành vi lặp đi lặp lại và hành vi khác, cử động
cơ thể của họ theo những cách khác nhau

•

quan tâm mạnh mẽ đến một đề tài hoặc chủ đề

•

phản ứng khác thường với những gì họ thấy,
nghe, ngửi, sờ chạm hoặc nếm

khăn đặc biệt riêng.
•

thích thói quen và không thích thay đổi.

Amaze là ai?
Amaze ra đời vào năm 1967, khi một nhóm cha mẹ phải chật vật tìm tài liệu về bệnh tự kỷ đã thành
lập Hiệp hội Bệnh Tự kỷ Trẻ em và Người lớn Victoria (Victorian Autistic Children’s and Adult’s
Association). Trong hơn 50 năm, chúng tôi phát huy những kỳ vọng đó. Ngày nay, Amaze là tổ chức
bênh vực người bị bệnh tự kỷ và những người ủng hộ họ ở Victoria.
Hoài bão của chúng tôi là định hình một xã hội biết

Chúng tôi phổ biến thông tin miễn phí, độc lập

tôn trọng phẩm giá của mỗi người bị bệnh tự kỷ và

và chuyên môn cho hơn 200.000 người mỗi

tạo cơ hội thực sự để họ tham gia và đóng góp.

năm qua đường dây trợ giúp của Cố vấn Bệnh
tự kỷ, trang mạng và các buổi hội thảo; thúc đẩy

Công việc của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh

thay đổi toàn khắp qua hình thức hướng dẫn và

vực mà cộng đồng bệnh tự kỷ Victoria đặt làm

vận động mạnh mẽ về mặt chính sách, dựa trên

ưu tiên:

bằng chứng; và mở rộng hơn nữa tầm hiểu biết

1. Xây dựng kiến thức về bệnh tự kỷ trong

về bệnh tự kỷ trong thế giới quanh ta qua các

cộng đồng
2. Cải thiện thái độ và hành vi đối với người bị
bệnh tự kỷ

chương trình huấn luyện đổi mới, các mối quan
hệ đối tác doanh nghiệp có ý nghĩa và các cuộc
vận động giáo dục công chúng mạnh mẽ.

3. Tăng cơ hội tham gia có ý nghĩa và đóng góp có
giá trị cho người bị bệnh tự kỷ

Cần thông tin
hoặc hướng dẫn
về bệnh tự kỷ?

Nhận được thông tin miễn phí, chuyên môn và độc lập về bệnh tự kỷ,
cũng như các trợ giúp và dịch vụ ở Victoria. Liên lạc với Cố vấn Bệnh tự
kỷ Amaze, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu.
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