
 

 
 .کودک من اختالل اُتیسم دارد

اگر رفتاری از ایشان مشاهده می شود که باعث آزردگی شما 

 . گشته، پوزش می طلبم

لطفا، درک کنید که کودکان با اختالل اُتیسم، گاهی به دلیل 

رفتارهایی از خود هیجان زدگی ناشی از اختالل در پردازش حسی، 

نشان میدهند که ممکن است دیگران را آزرده سازند. با مراجعه به 

 :دسایت ذیل ما را یاری نمایی
www.cdc.gov/ncbddd/autism/index.html 

ارتقای اطالعات خویش و یاری ما، به  ،آشنایی با این اختاللجهت 

 سایت مؤسسه مراجعه فرمایید:
www.GanjinehFoundation.org 
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ارتقای اطالعات خویش و یاری ما، به ، آشنایی با این اختاللجهت 

 مراجعه فرمایید:سایت مؤسسه 
www.GanjinehFoundation.org 
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