
 

 
 کارت ایمنی

 توجه
 جهت اطالع شما

 هستم. اختاللمن دچار 
لطفا پشت این کارت ایمنی را برای اطاعالت بیشتر 

 مالحظه فرمائید.
www.GanjinehFoundation.org 

..................................................................................... 
تیسم دارم اُاست و من                                   نام من

 این به این معنا است که:

 من دچار اختالل در ارتباطات اجتماعی هستم.-

 مضطرب به نظر میرسم.احتماال شدیدا  -

 ممکن است رفتار من عجیب به نظر آید.  -

 من دوست ندارم که توسط کسی لمس شوم. -

 ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشم

 : شماره تماس
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 این به این معنا است که:

 من دچار اختالل در ارتباطات اجتماعی هستم.-
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است و من اُتیسم دارم                                   نام من

 این به این معنا است که:

 من دچار اختالل در ارتباطات اجتماعی هستم.-

 احتماال شدیدا مضطرب به نظر میرسم. -

 ممکن است رفتار من عجیب به نظر آید.  -

 من دوست ندارم که توسط کسی لمس شوم. -

 داشته باشم ممکن است به کمک شما نیاز
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