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موږ ته څنګه راتليل شئ؟

موږ د ماشومانو له والدینو څخه غوښتنه کوو چې په آټزم د 
خارجي ناروغانو کلینیک کې لومړی مالقات ولرئ او ځوانان باید 

د تلیفون له الرې له دوی رسه اړیکه ونیيس او دوی ته ټولې 
لومړنۍ موندنې او سندونه واستوي. د یوې قاعدې په توګه، راجع 

 SPZ باید د ماشوم او ځوان رواين ناروغیو یا رواين درملنې یا
لخوا تررسه يش. استثناوې به ستاسو د معلوماتو پراساس بحث 

او پریکړه کیږي. هغه ناروغان چې دمخه بالغ دي باید موږ ته 
د لومړين بریښنالیک له الرې له موږ رسه د متاس وروسته ټولې 

لومړنۍ موندنې ولیږي. تاسو به د لیدو وروسته بلل کیږئ یا نورو 
متخصصینو ته وړاندیز وکړئ. مهرباين وکړئ د خپل راجسټریشن 
دمخه دا ډاډ ترالسه کړئ یو باوري پاملرونکی کولی يش ستاسو د 

ماشومتوب په اړه معلومات چمتو کړي.

اړیکه:
پوستي پته:

Autismusambulanz der Klinik und Poliklinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des 

Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

تليفون: 24 71 58 4 - 0351   
د دفرت ساعتونه: 

دوشنبه - پنجشنبه: 08:00 –12:00 ساعت پوري
سه شنبه او چهارشنبه: 17:00-14:00 ساعت پوري

جمعه: -08:00-11:00 ساعت پوري
 

KJPAmbulanz@uniklinikum-dresden.de :بريښناليک

د لیدنې ادرس: 
Universitätsklinikum Dresden

 Blasewitzer Str. 86, 01307 Dresden

کور 105، لویدیځ وزر، لومړی پوړ2  لومړي چت   

د نورو معلوماتو لپاره، وګورئ:  
www.autismusambulanz-dresden.de
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موږ څوک یو؟
د ماشومانو لپاره د آټزم د خارجي ناروغانو کلینیک او پولی 

کلینیک کې او د ډریسډن پوهنتون روغتون کې د ځوانانو رواين 
او رواين درملنه، د درملو برخو کارمندان اروا پوهنه ، ټولنیزه او 

معالجه تعلیم په بیله بیا حرفوي ، میوزیک او هرن درملنه په دوه 
اړخیز ډول رسه یوځای کیږي.

موږ ته څوک راتليل شې؟
آټزم ځان د ټولنیز ارتباط او اړیکو کنټرول نیمګړتیاو له الرې په 
بیله بیا د تکراري، د حرکت یو شان منونو، عمل او ګټو له الرې 

ښیې. نښې اکرثا د ژوند په ټولو برخو کې او د ټولنیز حوالې 
سیسټمونه وده اغیزه کوي. زموږ د درملنې لړۍ ماشومانو )له 2 

کالو څخه( ، لویانو او لویانو لپاره ده چې د آټیسټیک ناروغۍ 
شک لري یا څوک چې دمخه د آټزم رسه تشخیص شوي. حتی 

هغه ناروغان چې د ژور انکشايف اختالالتو رسه تړاو لري د اصيل 
سنډرومونو رسه تړاو لري کولی يش په انفرادي قضیو کې زموږ د 

درملنې لړ څخه ګټه پورته کړي.

د تشخیصاتو چوکاټ کې څه 
پیښیږي؟

 د لومړي پریزینټیشن لپاره موږ د مشاهدې لومړی تاثر ترالسه 
کوو او د نښو پراختیا په اړه لومړين معلومات او بیا وړاندیز 

وکړئ:
     

تشخیص اړین دی، ګامرنې به لیږل کیږي	 
تشخیص حتمي اړین ندی، د پوښتنلیکونو سکرینینګ او 	 

بهرنۍ موندنې ترالسه کیږي
تشخیص توجیه شوی اړین ندی، نور ګامرنې شتون نلري	 

الندې ساحې په څو نیټو معاینه کیږي:

د تیري مخيني رسوې د ژوند لومړي کال رسه پیل کیږي	 
 د اوسنۍ ستونزې ثبت کول	 
 د آټزم مشخص تشخیص	 
 پرمختیایی یا رواين فعالیت تشخیص	 
 د ورځني عميل کیدو رسه د مقابلې ثبت کول او ټولنیزې 	 

اړتیاوې
 پخوانیو موندنو ته پام کول	 

د درملنې لید څه خوښیږي؟
د آټزم د خارجي ناروغانو کلینیک غواړي د اوږدې مودې لپاره 

د هرډول خدماتو پراخه لړۍ رسه د هر عمر ناروغانو او د دوی 
پاملرنې کونکو او حوالې سیسټمونو مالتړ وکړي. اړین میتودونه:

د چلند درملنه	 
لید جوړښت	 
 د بدیل ارتباط رامینځته کول	 
 ټولنیزه روزنه	 
 	

انفرادي او ډله ایز درملنه د ارتباط په برخو کې لومړين مهارتونو 
ته وده ورکولو هدف وړاندیز کوي، د متاس ډیزاین او انعطاف په 
بیله بیا هغه مهارتونه چې د ورځني ژوند، زده کړې او کار کولو 

برخو کې اړین دي. د مشورې وړاندیزونه د کورنیو اړتیاو او د 
راجع کولو سیسټمونو پورې اړه لري. د مشورې اصيل مترکز دا 

دی:

د آټیزم سپیکټرم ګډوډي په پام کې نیولو رسه د زده کړي 	 
مشوره

 د عمر مناسب پرمختیایی دندو رسه د مقابلې لپاره 	 
چمتووالی

د زیانونو او ادغام مرستې لپاره د خسارې په اړه معلومات	 
 د حوالې سیسټمونو کې وروسته مشورې رسه په ژوند 	 

چاپیریال کې مشاهده
 	

 که چیرې د ژوند په ساحه کې د مالتړ اړتیا زیاته يش چې د 
مشورې او درملنې لخوا په مناسب ډول پوښل کیدی نيش، موږ 

د ادغام مرستې ګټو لپاره غوښتنه کولو وړاندیز کوو او د مرستې 
اړتیا ټاکلو کې ستاسو مالتړ کوو. که د لګښت مسؤل موافق وي، 

مالتړ د آټزم د خارجي ناروغانو کلینیک کارمندانو لخوا چمتو 
کیدی يش. په نورو قضیو کې، موږ د نورو خدماتو چمتو کونکو 

رسه یوځای کار کوو.

العالج باملوسيقى الهيكلة والتصور


