
  ኦቲዝም ምንድን ነው?
      ስለ ኦቲዚም መረጃ
  ኦቲዝም ምንድን ነው?
      ስለ ኦቲዚም መረጃ

የኦቲዚም እውነታዎች

ኦቲዚም እንዴት ይመጣል?  

• በትከከል አይታወቅም፡፡

• ኦቲዚም ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም፡፡

• ኦቲዚም ከውልደት ጀምሮ የሚኖር ነው፡፡

• ብዙውን ጊዜ ከአንድ ቤተሰብ ብዛት ያላቸው ሰዎች 

  ኦቲዝም ይኖርባቸዋል፡፡

• ይህ ዘረመላዊ (genetics) ምክንያት ይባላል፡፡  

• ኦቲዝም በዘር ይተላለፋል፡፡

• ከአንድ የወንድ ወይም የሴት አያት፡፡

• ከአጎት ወይም ከአክስት፡፡

• ወይም ደግሞ ከእናት ወይም ከአባት፡፡

• የእዚህ ቤተሰብ ሁሉም አባል የኦዚም ተጠቂ ነው 

  ማለት ግን አይደለም፡፡ 

የኦቲዚም ተጠቂዎች ስንት ሰዎች  ናቸው?

• በትክክል አይታወቅም፡፡

• ይሁን እንጂ ብዙ ተጠቂዎች አሉ፡፡

ተመራማሪዎች እንደሚሉት፣

ከ 100 ሰዎች መካከል 1 ሰው የኦቲዝም ተጠቂ ነው፡፡

በአንድ ብዙ ፉርጎዎች ያሉት ባቡር 1000 ሰዎችን 

ይይዛል፡፡ በእዚህ ስሌት ባቡሩ ውስጥ አስር የኦቲዚም 

ተጠቂዎች አሉ እንደማለት ነው፡፡ 

የኦቲዚም ጥሩ ነገር ምንድን ነው?

በእዚህም መናገር ይቻላል፡፡ ይህንን መማር ይቻላል፡፡ 

አጫዋች ይህን ነው የሚመስለው፡፡ 

የኦቲዚም ተጠቂዎች የተለያዩ ናቸው! 

• ሁሉም አንድ አይነት ነገር አይወዱም፡፡

• የተለያዩ ነገሮች ላይ ጥሩ ወይም መጥፎ መሆን 

  ይችላሉ፡፡

• ጥቂቶቹ በደንብ ይናገራሉ፣ ጥቂቶቹ ደግሞ ምንም 

  አይናገሩም፡፡

• ሁሉም የኦቲዚም ተጠቂዎች በፊልም ላይ 

  እንደሚታዩት አይደሉም፡፡ 

• ጥቂት የኦቲዚም ተጠቂዎች አንድን ሰው አይን 

  አይኑን ማየት ይችላሉ፡፡

• ብዙ ሰዎች በኦቲዚም መያዝ፣ በኦቲዚም የተያዙ 

  ሰዎች አስቸጋሪ ሆነው ያገኟቸዋል፡፡

• ብዙ የኦቲዚም ተጠቂዎች በአንድ ጉዳይ ላይ ፍላጎት  

  አላቸው፡፡

• በእዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ችሎታ ይኖራቸዋል፡፡

• ለምሳሌ ለጊዜ ሰሌዳዎች፣ ለኮምፒውተር፣ 

  ለእንሰሳት፡፡ 

• ሌሎች ሰዎች ታዲያ ስለ እነዚህ ጉዳዮች መጠየቅ 

  ይችላሉ፡፡

• ብዙዎቹ የኦቲዝም ተጠቂዎች በጥሩ ሁኔታ ቁጥሮችን 

  ማስታወስ ይችላሉ፡፡

• ብዙዎቹ የኦቲዚም ተጠቂዎች አነስተኛ ለውጦችን 

  በደንብ አድርገው ያያሉ፡፡ 

• የኦቲዝም ተጠቂዎች ብዙውን ጊዜ ታማኝ እና 

  ትክክል ናቸው፡፡

• የኦቲዚም ተጠቂዎች በአብዛኛው ደንቦችን 

  ያከብራሉ፡፡

ብዙዎች ስለ ኦቲዚም እነዚህን በጎ ነገሮች ያገኛሉ፡፡ 

እርዳታዎች አሉ!

• የኦቲዝም እከማ (therapy) አለ

• አጫዋችን (talker) መጠቀም ይቻላል



የእከማ ማዕከላት

ነኸሚያ የኦቲዝም ማዕከል፣ አዲስ አበባ

አጎና ሲኒማ አጠገብ ወይም ከጎተራ
ኮንዶሚኒየም ወይም ከአብዮት
ቅርስ ትምህርት ቤት ጀርባ፣
ጎተራ፣ አዲስ አበባ ኢትዮጲያ

ስልክ፣
+251 930 012652
+251 118 963640
+251 911 200974

ኢሜይል:
Nehemiah.center@yahoo.com

ድረ ገጽ፣
https://www.nehemiah-autism.org

ከዋናው ቅጂ መተርጎም የተቻለው፣ በጀርመን ኦቲዚም የግል ማህበር 
የወዳጅነት ፈቃድ ነው፡፡

ትርጉም፣ ዮናስ ታረቀኝ
ፎቶ: ሃይማኖት ሆነልኝ
ገፅ ቅንብር፣ ቶማስ በርግሃውስ

ኦቲዝም ምንድን ነው?

• ሰው በምስል

  መናገር ይችላል

• ወይም በጽሑፍ

• ወይም በምልክት

ቀለል ያለ ኦቲዝም

ቀለል ያለ  ኦቲዚም ያለባቸው ሰዎች በደንብ 

መናገር እና ቋንቋዎችን መረዳት ይችላሉ፡፡ ኦቲዚም 

እንዳለባቸው ወዲያውኑ አይታወቅም፡፡ ኋላ ላይ ግን 

ሌሎች ሰዎች  በሁኔታዎቻቸው ይገረማሉ፡፡  ቀለል 

ያለ ኦቲዚም ያሉባቸው እንግዳ የሆነ ባህሪ ያሳያሉ፡፡ 

ቀለል ያለ ኦቲዚም ያለበት ሰው ግን ለሌሎች ሰዎች፣ 

ቀለል ያለ ኦቲዚም አለብኝ ብሎ ሊናገር ይችላል፡

፡ ከዚያም ሌሎች ሰዎች ባሀሪውን በተሻለ መንገድ 

መረዳት ይችላሉ፡፡   

ኤቲፒካል (Atypical) እና ቀላል ኦቲዝም 

ስሜትን ማወቅ ከባድ ነው፡፡

ሁሉም የኦቲዝም ተጠቂዎች ማለት ይቻላል ስሜቶችን 

ማወቅ በጣም ይከብዳቸዋል፡፡

ጥቂቶቹ ከሌሎች ሰዎች ጋር አይግባቡም፡፡

ለምሳሌ፣

•  ሌሎች ሰዎችን እንዴት ነው ሰላም የሚባለው?

•  የግል ጉዳዬን መንገር ያለብኝ ለማን ነው?

•  ለምንድን ነው ማዳመጥ ያለበኝ?

እነዚህን ነገሮች መግለፅ ይቻላል፡፡ በእዚህ መልኩ  

የኦቲዝም ተጠቂዎች ሌሎች ሰዎችን የተሻለ ይረዳሉ፡፡ 

ከዚያም የሚኖረው ጭቅጭቅ እና መደናገጥ  አነስተኛ 

ይሆናል፡፡  

ሁሉም ሁልጊዜ ተመሳሳይ መሆን አለበት፡፡

የኦቲዝም ተጠቂዎች ሁልጊዜ ተመሳሳይነትን ይወዳሉ፡፡

የኦቲዝም ተጠቂዎች ብዙውን ጊዜ ተለዋዋጭነትን 

ይጠላሉ፡፡ ለምሳሌ፣

• በድንገት ከፍሉ ወይም መንገዱ ሲቀየር፡፡

• አዲስ ልብስ መልበስ ሲኖርባቸው፡፡

• ምግቡ ከተለመደው አይነት የተለየ ሲሆን፡፡

የኦቲዚም ሙያዊ ስያሜ

• ህብር የአእምሮ እድገት መዛባት ችግር

  Autism Spectrum Disorder ይባላል፡፡

በዓለም ጤና ድርጅት የዓለም አቀፍ የበሽታዎች ምደባ 

-10 (ICD-10) ውስጥ ሁሉም በዝርዝር ተገልፀዋል፡፡ 

በማውጫው ላይ ስለ ኦቲዚም እንዲህ ሰፍሯል፣   

• ኦቲዚም ከውልደት ጀምሮ የሚኖር ነው፡፡

የተለያዩ የኦቲዚም አይነቶች አሉ፡፡ 

•  የጨቅላ ኦቲዚም

•  ቀለል ያለ ኦቲዝም

የጨቅላ ኦቲዚም

የጨቅላ ኦቲዚም ያለባቸው ሰዎች በደንብ ወይም ምንም 

መናገር አይችሉም፡፡ ጥቂቶቹ ኋላ ላይ በደንብ መናገር 

ይማራሉ፡፡ ብዙዎቹ የተነገራቸውን ቋንቋ በደንብ 

መረዳት አይችሉም፡፡ የሰው ልጅ ያለ ቋንቋ በተገቢው 

ሁኔታ መማር አይችልም፡፡ 

ስለ ኦቲዝም የተለየው ነገር ምንድን ነው?

ይህ ከፍተኛ ጭንቀት ሊፈጥር ይችላል፡፡

የተለዩ እንቅስቃሴዎችን ወይም የሆነ ነገር 
ማድረግ

አልፎ አልፎ የኦቲዚም ተጠቂ የሆኑ ሰዎች ጭንቀት 

ይኖርባቸዋል፡፡ ይሁን እንጂ የተለዩ እንቅስቃሴዎችን 

በማድረግ ሊረጋጉ ይችላሉ፡፡ 

ለምሳሌ፣

• እጆችን በማወዛወዝ

• በክብ በመዞር

ጥቂቶቹ የሆን የተለየ ነገር ያደርጋሉ፡፡

• ስለ ልዩ ፍላጎቶች መናገር፡፡

‹ጠጣ›


