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CONTACT US

�െപഷ�ൽ എജുേക�ർ: 

അ�ാദമി� പി�ുണ നൽകാൻ.

െചേ�� കാര��ൾ:

Ÿ ഗർഭകാല�് റുെബല� േപാലു� 

അണുബാധകൾെ�തിെര �പതിേരാധ 

കു�ിവ��് നട�ുക. 

Ÿ വി�ാമിനുകള�ം ധാതു�ള�ം അട�ിയ 

േപാഷക സ�ിെമ�റുകൾ ഉപേയാഗി�് 

കു�ി�് ശരിയായ ഭ�ണ�കമം 

ഉറ��വരു�ുക. 

Ÿ ഓ�ിസം ബാധി� കു�ികളിൽ 

കാണെ�ടു� �പേത�ക കഴിവുകെള 

േ�പാ�ാഹി�ി�ുക. 

Ÿ ര� ബ��ൾ ത�ിലു� വിവാഹം 

ഒഴിവാ�ുക. 

Ÿ ഒരു ദിവസെ� മുൻകൂ�ി െഷഡ�ൂൾ 

െച��ക. 

Ÿ കു�ി�് മതിയായ �പീ�് �ിമുേലഷൻ 

നൽകുക.

Ÿ നി�ള�െട കു�ിയുമായി കൂടുതൽ സമയം 

െചലവഴി�ുകയും നി�ള�െട ൈദനംദിന 

�പവർ�ന�ളിൽ അവെര 

ഉൾെ�ടു�ുകയും െച��ക. 

Ÿ ഗർഭകാല�് ൈവേദ�ാപേദശം കൂടാെത 

മരു�ുകൾ കഴി�ു�� ഒഴിവാ�ുക. 

Ÿ ഗർഭകാല�് പുകയില, മദ�ം, 

മയ�ുമരു�് എ�ിവ ഒഴിവാ�ുക. 

Ÿ ഗർഭകാല�് ൈവറൽ അണുബാധകള�ം 

സ�ീർണതകള�ം ഒഴിവാ�ുക. 

Ÿ ഇല�േ�ടാണി� ഉപകരണ�ൾ�് 

മു�ിൽ കു�ിെയ കൂടുതൽ ഇടപഴകു�� 

ഒഴിവാ�ുക.(ഉദാ: െമാൈബൽ 

േഫാണുകൾ, െടലിവിഷൻ മുതലായവ). 

Ÿ പാരി�ിതിക വിഷ�ൾ/മലിനീകരണം 

എ�ിവയുമായി സ�ർ�ം 

പുലർ�ു�� ഒഴിവാ�ുക. നി�ൾ ഓ�ിസെ� 

പ�ി 

േക�ി��േ�ാ?

ഡി�ാർ�െമ�� ഓ� �പിെവൻഷൻ 

ഓ� ക��ൂണിേ�ഷൻ ഡിേസാർേഡ��

േഫാൺ: +91-0821 2502703 / 2502575, േടാൾ �ഫീ: 18004255218

ഇെമയിൽ : director@aiishmysore.in, െവ�ൈസ�് : www.aiishmysore.in

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ� ആൻ� ഹിയറി�

(ഭാരത സർ�ാരി�� ആേരാഗ� 

കുടുംബേ�മ മ��ാലയ�ി� കീഴിലു� ഒരു 

സ�യംഭരണ �ാപനം)
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ൈനമിഷം ക�ാ��, മാനസഗംേഗാ�തി,ൈമസൂർ- 570006



ഓ�ിസം എ�ാൽ എെ��് നി�ൾ�് 

അറിയാേമാ?

ആവർ�ി��� െപരുമാ��ള�ം, കുറ� 

ആശയവിനിമയ കഴിവുകള�ം  സാമുഹിക 

ഇടെപടലുകളിൽ ബു�ിമു�്  എ�ിവ കാണെ�ടു� 

ഒരു അവ�യാ� ഓ�ിസം. 18-24 മാസം �പായമായ 

കു�ികളിൽ തെ� ഇ� തിരി�റിയാൻ 

കഴിയു�താ�.ഇ� സാധാരണയായി ഒരു 

വ��ിയുെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽ�ും.

ഓ�ിസ�ി�െറ കാരണ�ൾ.

ഇതി�െറ കാരണ�� ൈവദ�ശാ��ത�ിനു 

േപാലും അവ��മാ�.ജനിതക 

ജീവശാ��തപരവും പാരി�ിതികവുമായ 

ഘടനയിലും �പവ��ന�ിലുമുളള 

അസാധാരണത�ം മൂലമാ� ഓ�ിസം ഉ�ാകു�� 

എ�് കരുതെ�ടു�ു.

ഓ�ിസം ബാധി� കു�ികളിൽ കാണെ�ടു� 

അടയാള�ള�ം ല�ണ�ള�ം.

Ÿ എേ�ാലാലിയ(മ���വർ പറയു� അേത   

വാ�ുകൾ ആവർ�ി�ുക).

Ÿ സംസാരി�ുേ�ാൾ ക�ിൽ 

േനാ�ാതിരി�ുക.

Ÿ സ�യം പരിേ�ൽ�ി�ു� സ�ഭാവം.

Ÿ ആലിംഗനം, ലാളന തുട�ിയ ശാരീരിക  

�പ�ശം ഇ� െ�ടാതിരി�ുക.

Ÿ സംസാര�ിലും ഭാഷയിലും കാലതാമസം 

അനുഭവെ�ടുക.

Ÿ സാമൂഹിക ഇടെപടലുകളിെല ബു�ിമു�്

Ÿ അല��മായി ഇറ�ി നട�ുക.

Ÿ ഒ��് ത�േറതായ േലാക�് 

മുഴുകിയിരി�ുക.

Ÿ ൈകകള�ം ശരീരഭാഗ�ള�ം �പേത�ക 

രീതിയി� ചലി�ി�ുക.

Ÿ അ�പതീ�ിതമായ കര�ിലും ചിരിയും.

കൺസൾ�് െചേ�� വിദ�ധർ

· ഒക�ുേപഷണൽ െതറാ�ി�്.

· �പീ�് ലാംേഗ�� പാേ�ാളജി�്

· �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്

· �െപഷൃൽ എജുേക�ർ

ഓ�ിസം ബാധി�വർ�ായി AIISHൽ അത�ാധുനിക 

േസാ�െ��യറുകള�ം വിദ�ധരും ലഭ�മാ�.AIISHൽ 

ഓ�ിസം �െപ��ടം ഡിേസാർഡർ യൂണി�് 

എെ�ാരു �പേത�ക യൂണി�് ഉ�്, ഇവിെട 

അവർ�് വിശദമായ വിലയിരു�ലും 

ചികി�യും ലഭി�ു�താ�.

Ÿ താെഴ പറയു�വയാ� മ�� ചികി� 

സൗകര��ൾ:

�പീ�് ലാംേഗ�� പാേ�ാളജി�്:

ഓ�ിസം ബാധി� കു�ികള�െട ആശയവിനിമയ 

കഴിവുകൾ,സാമൂഹ� കഴിവുകൾ 

െമ�െ�ടു�ാൻ  �പീ�് ലാംേഗ�� 

പാേ�ാളജി�് സഹായി�ു�ു.സംഭാഷണ 

കഴിവുകൾ,ൈവ�ാനിക 

കഴിവുകൾ,കളി�ാനു� കഴിവുകൾ എ�ിവ 

െമ�െ�ടു�ു�തിനു� �പവർ�ന�ളിലും  

അവർ �പവർ�ി�ു�താ�.

ഓ�ിസം ബാധി� വ��ികൾ�് AIISHൽ 

ലഭ�മായ സൗകര��ൾ.*

ഓൺൈലൻ ആയി വീ�ിൽനി�് തെ� �പീ�് 

െതറാ�ി അെ�ൻ�് െച�ാനു� സൗകര�വും 

AIISHൽ ലഭ�മാ�.

ഈ കു�ികള�െട ര�ിതാ�ൾ�് േഹാം 

െ�ടയിനി�് �പവർ�ന�ൾ ന�കു�താ�.

ഒക�ുേപഷണൽ െതറാ�ി�്:

ഒക�ുേപഷണൽ െതറാ�ി�് ഓ�ിസം ബാധി� 

കു�ികെള ക��ം ക��ം ത�ിലു�  

ഏേകാപനം െമ�െ�ടു�ാൻ 

സഹായി�ു�ു.പകർ�ി എഴുതാനും, 

െസൻസറി �കിൽ�, ൈഫൻ േമാേ�ാർ 

�കിൽ� എ�ിവ െമ�െ�ടു�ാനും അവർ 

അവെര സഹായി�ു�ു.

�ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്:

തലയിൽ അടി�ുക, സ�യം കടി�ുക 

േപാലു� സ�യം ഉപ�ദവി�ു� സ�ഭാവം 

കുറ��ുക തുട�ിയ െപരുമാ� 

�പ�ന�ളിലാ� �ിനി�ൽ ൈസേ�ാളജി�്  

�പധാനമായും �പവർ�ി�ു��. ഓ�ിസം 

ബാധി� കു�ികള�െട സാമൂഹിക ജീവിതം 

െമ�െ�ടു�ു�തിനും ൈദനംദിന 

�പവർ�ന�ൾ െമ�െ�ടു�ു�തിനും അവർ 

സഹായി�ു�ു. 
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