
 ال أحد يريد أن يشعر بأنه يتم الحكم عليه وهو غير مرحّب به يف
 مجتمعه – ولكن العديد من األشخاص المصابين بالتوحّد وعائالتهم

.يعانون من هذا كل يوم

ChangeYourReactions.com اكتشفوا الوسيلة لتحقيق ذلك على الموقع اإللكتروني
ً قدّموا تعهّدا

ً لألشخاص المصابين بالتوحّد اجعلوا العالم أكثر تقباّل

 وقد يؤدي تغيير ردود أفعالكم إلى
يرّحب بالجميع أكثر عالم يشمل و



ّد؟ ما هو التوح

ــون  ــاج ــت ــح هـــل ت
أو  معلومات  ــى  إل
مشورة عن التوحّد؟ 

الدعم  إلى  باإلضافة  التوحّد،  عن  ومستقلة  وخبيرة  مجانية  معلومات  على  احصلوا 
التابعين لجمعية Amaze، وهو  والخدمات يف فيكتوريا. اتصلوا بخط مستشاري التوحّد 

مفتوح من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً، من االثنين إلى الجمعة.

info@amaze.org.au  ً ً إلكترونيا يدا اتصلوا على الرقم  699 308 1300    ارسلوا بر
ww.amaze.org.au  دردشوا عبر اإلنترنت

حوالي 1 من كل 100 أسترالي مُصاب بالتوحّد و٪85 
شخص  مع  شخصية  عالقة  لديهم  المجتمع  أفراد  من 

مُصاب بالتوحّد.

مع  األفراد  بها  يتفاعل  التي  الطريقة  على  التوحّد  يؤثّر 
ويختلف  حولهم.  من  العالم  يختبرون  وكيف  اآلخرين 
كل شخص مصاب بالتوحّد عن غيره، مما يعني أن لكل 

شخص نقاط قوة وتحديات فريدة به.

قد يكون لدى األشخاص المصابين بالتوحّد:
تحديات يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين  •

أجسادهم  وتحريك  ومختلفة،  مُتكررة  •  سلوكيات 
بطرق مختلفة

اهتمام قوي يف نقطة أو موضوع واحد  •
•  ردود أفعال غير عادية على ما يرونه أو يسمعونه أو 

يشمونه أو يلمسونه أو يتذوقونه
تفضيالت من حيث الروتين وكره للتغيير.  •

من هي جمعية Amaze؟

العثور  الذين كانوا يواجهون صعوبات يف  بدأت Amaze يف عام 1976، عندما قامت مجموعة من أولياء األمور 
على موارد عن مرض التوحّد بتأسيس جمعية األطفال والبالغين المصابين بالتوحّد يف فيكتوريا. وعلى مدار 50 
عاماً، قمنا بالتوّسع بناء على هذه الطموحات. واليوم، أصبحت Amaze أعلى هيئة لألشخاص المصابين بالتوحّد 

واألشخاص الذين يدعمونهم يف فيكتوريا.

العالم.  وتفاعلهم مع  الناس  تواصل  على طريقة  وتؤثّر  الحياة  تستمر مدى  العصبي  النمو  يف  إعاقة  التوحّد هو 
وتظهر الخصائص بشكل عام خالل مرحلة الطفولة المبكرة وستكون موجودة، بشكل ما، لمدى الحياة.

شخص  كل  كرامة  يحترم  مجتمع  تشكيل  هو  طموحنا 
للمشاركة  حقيقية  فرصاً  له  ويوفّر  بالتوحّد  مصاب 

والمساهمة.

يركّز عملنا على ثالث مجاالت، تم تحديدها على أنها من 
األولويات من قِبل مجتمع التوحّد يف فيكتوريا:

1.  بناء فهم للتوحّد يف المجتمع
المصابين  تجاه  والسلوكيات  المواقف  2.   تحسين 

بالتوحّد
القيّمة  والمساهمة  الفعّالة  المشاركة  3.   زيادة فرص 

لألشخاص المصابين بالتوحّد

ألكثر  وخبيرة  ومستقلة  مجانية  معلومات  نقدّم  نحن 
من 200000 شخص كل عام من خالل خط المساعدة 
الخاص بمستشاري التوحّد وموقعنا اإللكتروني وورش 
العمل التي نقدّمها؛ ونقود التغيير المنهجي من خالل 
على  قائمة  للسياسة  وداعمة  قوية  ومشورة  مناصرة 
األدلة؛ ونقوم بتكوين فهم أكبر للتوحّد يف العالم األوسع 
مع  هادفة  وَشراكاٍت  مبتكرة  تدريبية  برامج  من خالل 

المؤسسات وحمالت توعية عامة قوية.


