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Mga Serbisyong 

Ibinibigay ng Autism 

Association of 

Western Australia

Ang Autism Association ay isa sa pinakamalaking 

Hindi-para-sa tubo na tagapagbigay ng serbisyo 

sa Australya na tiyakang para sa Autism.  Ang 

Association ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga 

indibiduwal na may Autism Spectrum Disorder at sa 

k anilang mga pamilya simula sa maagang kabataan 

 hanggang sa sila ay nasa hustong gulang. 

K abilang sa mga serbisyo ang:

Suporta para sa mga pamilya matapos ang 

diyagnosis

Mga programa na maagang pamamagitan 

(intervention)

• Pangangalaga ng bata na tiyakang para sa Autism

• Mga programang suporta ng paaralan 

• Pamumuhay sa Komunidad

• Mga serbisyong pampahinga para sa mga bata

• Mga serbisyong pampamilya at propesyonal

• Suporta sa independiyenteng pamumuhay

• Mga espesyal na serbisyong pangsuporta sa 

trabaho

• Mga serbisyong propesyonal sa pag-aaral

• Suporta sa tahanan
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Ano ang Autism?

Ang tawag na Autism Spectrum Disorder (ASD) ay ginagamit upang 

isalarawan ang isang grupo ng mga karamdamang may ugnayang 

magkakalapit, na lahat ay kabilang sa kaparehong kategoriyang 

diyagnostiko at may mga magkakaparehong buod na sintomas.  

Kabilang sa mga karamdamang ito ang Autism, Asperger’s Syndrome at 

ang hindi natitiyak na Pervasive Developmental Disorder  (Malaganap 

na Karamdaman sa Pag-unlad).  (Para sa madaling paggamit, ang tawag 

na ‘Autism’ ay gagamitin sa kabuuan ng polyetong ito na sasakop sa 

lahat ng mga karamdamang ito).

Autism: Ang mga Maagang Senyal 
Ang Autism ay isang masalimuot, panghabang-buhay na disabilidad 

sa pag-unlad na ‘neurobiological’ ang dahilan. Halos isa sa 160 bata sa 

Australya ay nadiyagnos na may ASD.  

Isa sa mga unang senyal, na maghuhudyat sa isang magulang sa 

katotohanang ang kanilang anak ay hindi umuunlad na tulad ng dapat 

mangyari, ay ang paraan kung paano sumasagot ang bata sa kanila. Ang 

bata ay maaaring hindi matutong magsalita o limitado ang pananalita.  

Ang bata ay maaari ding magkaroon ng malaking problemang 

umunawa sa pananalita ng iba. 

Ang ilang batang may Autism ay maaaring magkaroon ng mabuting 

pasalitang wika.  Gayunman, ang kanilang wika ay napakatiyak at literal; 

kulang ito ng kalidad na pang-sosyal at hindi ginagamit para makipag-

usapan.

Maaaring mapansin ng mga magulang na ang kanilang maliit na 

anak ay tila hindi interesadong makipaglaro sa ibang bata.  Maaari din 

nilang mapansin na ang kanilang anak ay hindi pinaglalaruan nang 

may imahinasyon ang mga laruan.  Sa halip, ang bata ay maaaring 

magpalipas ng oras sa maayos na paghihile-hilera ng mga laruan; o 

paulit-ulit na paglalaro na may ganoon ding sunud-sunod na kilos.  

Mga Karaniwang Katangian ng Autism 
• May pinsalang pakikipag-ugnayang sosyal hal. walang kusang interes 

na makihati sa mga gawain o interes sa iba; o walang angkop na 

pang-sosyal na pagsagot.

• Walang larong kunya-kunyarian 

• Kakulangan ng salita; o paggaya ng salita; o ang mga salita ay

ginagamit nang napaka-literal.

• May pinsalang kakayahan na magsimula o magpatuloy ng isang 

pakikipag-usap.

• Pag-aalala, o nahihirapan, sa pagbabago sa karaniwang ginagawa. 

• Kakaunti at limitado ang mga interes hal. maaaring maging totoong 

okupado sa isang bagay; maaaring magka-interes lamang sa 

paghihilera ng mga bagay o magkolekta ng mga partikular na bagay;

maaaring magka-interes lamang sa isang paksa o maglikom ng mga 

impormasyon tungkol sa iisang interes.

Mga Positibong Kalalabasan

Hindi nawawala ang Autism sa paglaki ng mga bata.  Gayunman, sa 

angkop na pamamagitan, matutulungan silang magkaroon ng marami 

sa mga kasanayang binabale-wala natin, tulad ng pagkatutong maglaro, 

makipagkomunikasyon at sumagot sa iba sa paraang sosyal.

Ang mga taong may Autism ay nakikinabang nang malaki mula 

sa mga programang nagbibigay sa kanila ng paraan upang 

makipagkomunikasyon at magpaunlad ng mga kasanayang kailangan 

nila upang makilahok sa pang-araw-araw na buhay.  Sa angkop na 

edukasyon, at sa suporta ng mga dedikadong tao, ang taong may 

Autism ay magpapatuloy na magkaroon ng ganap na buhay, sumasali sa 

mga gawaing sosyal at bokasyonal sa darating na panahon sa buhay.

Ano ang

Maaaring 

Gawin?
Ang sanhi ng Autism ay 

hindi pa rin alam sa kabila 

ng pandaigdig na pananaliksik.  

Gayuman, alam natin na ang mga 

espesyal na programa ay tumutulong upang 

malinaw na mabawasan ang maraming kahirapang 

dinaranas ng isang taong may Autism, at nagpapabuti sa kalidad ng 

buhay para sa kanilang pamilya.  Sa angkop na pagtuturo, ang batang 

may Autism ay matuturuang makipagkomunikasyon gamit ang 

sistemang pangkomunikasyon na pasalita o pang-mata at maaari ding 

matulungang makayanan ang pagbabago at magkaroon ng maraming 

kasanayang pangsosyal na kailangan sa araw-araw na pamumuhay. 

Ang mga taong kasangkot sa pagtuturo o pagsuporta ng taong may 

Autism ay kailangang maunawaan ang katangian ng Autism, at paano 

ito umaapekto sa pagkatuto.  Kailangan nilang maunawaan ang estilo 

ng pagkatuto ng mga taong may Autism at kung paano gagamit ng 

angkop na istratehiya upang mapaglabanan ang maraming kahirapang 

dinaranas sa araw-araw na sitwasyon ng taong may Autism.

Mahalaga ba ang Diyagnosis?
Kung walang diyagnosis, ang batang may Autism Spectrum Disorder 

ay hindi tatanggap ng espesyalistang pamamagitan at edukasyong 

kailangan upang paunlarin o palubusin ang kaniyang mga kasanayan. 

Ang mas maagang paggawa ng diyagnosis, mas bubuti ang mga 

pagkakataon ng isang bata at ng kaniyang pamilya na tumanggap ng 

angkop na tulong at suporta. 




