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داهجإلاو رتوتلا رصانع فعاضتت  19،ديفوك ةحئاج دض ةيمحم ىقبتل لزانملا لخادب تالئاعلا ثكمت امنيب
ضرم نم يناعي لفط دوجو دنع ةصاخ ،لفط لك عم يدرف لكشب تقولا ءاضق بعصلا نم نوكي دقو .ةيمويلا تايدحتلاو
اذه نم لوألا مسقلا درسي .ةبعصلا تاقوألا لالخ ءاقشألا معدل ةعيرسلا حئاصنلا ضعب يلي اميف .ةرسألا يف دحوتلا
ةمئاق "،أرقا" ،يناثلا ءزجلا نمضتي .ءاقشألا معد ءانثأ رابتعالا يف اهعضو بجي يتلا ءايشألا ضعب "،ركذت" ،دروملا
.ءاقشألا معد يف دعاست نأ نكمي يتلا بتكلاب

:ركذت

يف مهرود نأشب ةريحلاب ةصاخلا تاجايتحالا ووذ ءاقشألا رعشي نايحألا ضعب يف
،وحن لضفأ ىلع فرصتلا اًمئاد مهنم عقوتُيو ،دصق ريغ نع مهلهاجت نكميو .ةرسألا
ءاقشألا لعجل قرطلا ىدحإ لثمتتو .مهنم ةرظتنملا تاعقوتلا عفترتو لب
يباجيإ ءيش لعف ىلع يوطنت ةفيظو كقيقش ءاطعإ وه مامتها طحم مهنأب نورعشي
تاجايتحالا وذ لفطلا :لاثم .ةصاخلا تاجايتحالا يذ رخآلا هقيقش حلاصل /عم
ةبعللا نأ نم دكأتلا يف قيقشلا ةفيظو لثمتت .ةئدهم ةبعل هيدل ةصاخلا
نأ قيقشلل نكمي امبرف ،اهناكم ريغت اذإو .اهناكم ريغ يف اهعضو متي ال ةصاخلا
!اهيلع روثعلا يف ةدعاسملل ثحب قيرف دوقي
تاقوأ يف اًريثك مهعم لعافتلا نم دكأت .ةرسألل يمانيدلا رتوتلا نم نيعم لكشب فرصتلا ءاقشألل نكميو
ال ثيحب ،قيرفك اًعم لمعلا اننكمي فيك .رومألا لحي ال حايصلا .اًجعزنم كارأ .كبحأ" :لاثملا ليبس ىلع .رتوتلا
"؟ةمداقلا ةرملا يف ىوتسملا اذه ىلإ رمألا لصي
ةدعاقلا مهف ىلع هدعاس .جئاتنلا عم اًقستم نكلو ،اًمعاد نوكت نأ كيلعف ،ةنيعم اًدودح قيقشلا عبتي ال امدنع
 30عيضت تلز ام كنأب كريكذت ّيلع نكلو ،ثدح يذلا أطخلا نع انثدحت اننأ رّدقأ" :لاثملا ليبس ىلع .كولسلاو
".رتويبمكلا مامأ ةقيقد
يفاكلا تقولا ذخأت نأ اًدج مهملا نم .اًيفاضإ اًمعد نوجاتحيو بعتلاو رتوتلاب ءاقشألا رعشي ،اًمامت كلثمو
قيقشلل صصخت نأ لقألا ىلع كفده نكيلو .هتاجايتحاو هرتوت لماوعو هراكفأب رارقإلاو قيقشلا ريدقتل
ىلع .قيقشلا عم لقألا ىلع دحاو يرهش طاشن ذيفنتل طيطختلا اًضيأ لواح .أزجم ريغ اًصلاخ اًيدرف اًمامتها اًيموي
.عتمم ءيشب مايقلل قلطلا ءاوهلا يف موي ءاضق وأ ةيوديلا فرحلاو نونفلاب مايقلا وأ اًعم يهطلا ،لاثملا ليبس
كحدم يف اًددحم نوكت نأ كيلعو لب !رابتعالا يف ذخؤتو ةمهم ةريغصلا رومألا ىتح .رركتم لكشب قيقشلا حدما
اًقح كتدعاسم ردقأو .اًمتهمو ةياغلل اًروبص تنك ،مويلا" ،لاثملا ليبس ىلع .حيحص لكشب رومألا لعفي امدنع هل
".تنرتنإلا ربع دعب نع ةيحصلا ةياعرلا ةرايز يف كراشن انك امدنع
دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي
بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو
ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا جماربلا
.اينافلسنب يف

تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا
يف دحوتلاب ةلصلا تاذ
.اينافلسنب
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اميف
دحوتلاب باصملا صخشلا قيقش معدو ميلعت يف ةديفم نوكت نأ نكمي يتلا بتكلاب ةمئاق يلي:
下面是一份书单，也许可为教导和支持自闭症患者的兄弟姐妹提供帮助：

读一读：
أرقا:

When my Worries get too Big- A Relaxation
Book for Children Who Live with Anxiety; Kari
Dunn Buron
Rules; Cynthia Lord
Views from our Shoes-Growing up with a
Brother or Sister with Special Needs; Donald
Joseph Meyer
In My Mind-The World through the Eyes of
Autism; Adonya Wong
What about Me? A Book For and By An Autism
Sibling; Brennan Farmer

A is for Autism, F is for Friend-A Kid’s Book
on Making Friends with a Child who has
Autism; Joanna L. Keating-Velasco
My Sister has Autism; Stephanie & Sherry
Ham
The Friendship Puzzle; Julie L. Coe
Ben has Autism. Ben is Awesome; Meredith
Zolty
Autism, the Invisible Cord A Siblings Diary;
Barbara S. Cain
The Ride Together: A Brother and Sister’s
Memoir of Autism in the Family; Paul
Karasik and Judy Karasik
Special People Special Ways; Arlene Maguire
Siblings of Children with Autism: A Guide for
Families; Sandra L. Harris
Sometimes My Brother: Helping Kids
Understand Autism Through a Sibling's Eyes;
Angie Healy

ASERT
Collaborative通过宾夕法
تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا
ليومت متي
ةينواعت
دحوتلا تامدخ
尼亚州公众服务部发展项目办
宾夕法尼亚州领先的资源处，
تاذ
يف دحوتلاب ةلصلا
ميلعتلاو
بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو
公室获得资助。
汇集自闭症相关资源和信息。
اينافلسنب.
جماربلا
ةيئامنلا، ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد
اينافلسنب يف.

