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What is Autism? 
Autism is a complex disorder of the brain.  It causes delays in a child’s early development.  It appears to take 
root in the very early development of the brain, long before the child is born.  Most children can be diagnosed 
with Autism by 2 to 3 years of age.  Boys are diagnosed four times more often than girls.  Some children have 
mild difficulties and others may have severe difficulties. 

The condition of Autism is characterized by: 

1) Delays in verbal communication 

2) Delays in non-verbal communication (e.g., the child does not point at objects that they want). 

3) Difficulty in social interactions (e.g., does not show interest in other children or adults). 

4) The presence of repetitive behaviours (e.g., rocking, spinning). 

The cause of Autism is not known.  Scientists believe that children may develop Autism through an interplay 
between their genes and the environment.  What we do know for sure is that Autism is NOT CAUSED by bad 
parenting or vaccinations.  This means, if a child develops Autism, neither the Father nor Mother should be 
blamed. 

Children do best when they receive early treatment for autism.  If you are concerned that your child may have 

autism, please see a medical professional. 

ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ? 

ਔਟਿਜ਼ਮ ਟਦਮਾਗ ਦਾ ਇਿੱ ਕ੍ ਗੁਿੰ ਝਲਦਾਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱ ਿੇਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਟਿਕ੍ਾਸ ਟਿਿੱ ਿ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕ੍ਾਰ  ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਟਕ੍ 
ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿੱ ਿੇਂ ਦੇ ਜ ਿੰ ਮ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾ, ਟਦਮਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਰਿੰਭਕ੍ ਟਿਕ੍ਾਸ ਟਿਿੱ ਿ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਟਜਆਦਾਤਰ ਬਿੱ ਟਿਆਂ ਟਿਿੱ ਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ  
ਪਛਾਣ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਟਿਿੱ ਿ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ । ਮੁਿੰ ਟਡਆਂ ਟਿਿੱ ਿ ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕੁ੍ਟੜ੍ਆਂ  ਾਲੋ ਿਾਰ ਗੁਣਾਂ ਟਜਆਦਾ ਪਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੁ੍ਿੱ ਝ ਬਿੱ ਟਿਆਂ   ਿੰ  ਹਲਕ੍ੀਆਂ ਮੁਸਟਕ੍ਲਾਂ ਅਤੇ ਦ ਟਜਆਂ   ਿੰ  ਗਿੰ ਭੀਰ ਮੁਸਟਕ੍ਲਾਂ ਹੋ ਸਕ੍ਦੀਆਂ ਹ  । 

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟਿਤੀ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ : 

1) ਜੁਬਾ ੀ ਸਿੰਿਾਰ ਟਿਿੱ ਿ ਦੇਰੀ  

2) ਗੈਰ ਜੁਬਾ ੀ ਸਿੰਿਾਰ ਟਿਿੱ ਿ ਦੇਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱ ਿੇਂ ਦਾ ਉਹ ਾਂ ਿਸਤ ਆਂ ਿਿੱ ਲ  ਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕ੍ਰ ਾ ਜੋ ਉਹ ਿਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ) 

3) ਸਮਾਟਜਕ੍ ਗਿੱਲਬਾਤ ਟਿਿੱ ਿ ਮੁਸ਼ਟਕ੍ਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱ ਟਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਟਿਿੱ ਿ ਟਦਲਿਸਪੀ   ਾ ਟਦਖਾਣਾ) 

4) ਿਾਰ-ਿਾਰ ਦੁਹਰਾਣ  ਦੇ ਿਤੀਰਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਲਣਾ ਅਤੇ ਘੁਿੰ ਮਣਾ) 

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕ੍ਾਰ  ਦੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ  ਹੀਂ ਹੈ । ਟਿਟਗਆ ੀ ਮਿੰ ਦੇ ਹ  ਟਕ੍ ਬਿੱ ਿੇ ਟਿਿੱ ਿ ਜੀ  ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਿ ਕ੍ਰਕੇ੍ 
ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਿਕ੍ਾਸ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਯਕ੍ੀ ੀ ਹੈ ਟਕ੍ ਔਟਿਜ਼ਮ ਬੁਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿੀਕ੍ਾਕ੍ਰਣ ਦੇ ਕ੍ਾਰਣ  ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ । ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ  ਜੇ ਟਕ੍ਸੇ ਬਿੱ ਿੇ   ਿੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਾ ਹੀ ਟਪਤਾ  ਾ ਹੀ ਮਾਤਾ   ਿੰ  ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਬਿੱਿੇ ਿਧੀਆ ਕ੍ਰਦੇ ਹ  ਜਦੋਂ ਉਹ ਾਂ   ਿੰ  ਔਟਿਜ਼ਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਿੰ ਤਾ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟਕ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਿੇ   ਿੰ  
ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਮੈਡੀਕ੍ਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ   ਿੰ  ਿੇਖੋ । 
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If you mark any one question from 1-7 as NO, please see your doctor.  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 7 ਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂਹ ਟਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਟਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਿਰ ਨ ੂੰ  ਵਖੇੋ । 

1. Does/Did your child speak “single words” by 16 months? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ 16 ਮਹੀ ੇ  ਤਿੱ ਕ੍ “ਇਿੱਕ੍ ਸ਼ਬਦ” ਬੋਲਦਾ ਹੈ/ਸੀ? 

Yes 

ਹਾਂ 
No 

 ਾਂਹ 

2. Does/Did your child speak “meaningful two word phrases” by 2 years of age? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱ ਕ੍ “ਅਰਿਪ ਰਿਕ੍ ਦ ੋਸ਼ਬਦ ਿਾਕ੍” ਬੋਲਦਾ ਹੈ/ਸੀ? 

Yes 

ਹਾਂ 
No 

 ਾਂਹ 

3. Does your child turn their head to look at you when you call his/her name? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਤੁਹਾ  ਿੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਸਰ ਮੜੋ੍ਦਾ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ  ਾਮ ਬਲੁਾਂਉਦੇ ਹੋ? 

Yes 

ਹਾਂ 
No 

 ਾਂਹ 

4. Does your child ask for things by pointing with a finger? For example: food or a toy? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਉਂਗਲ  ਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਿੀਜਾਂ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ?  ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ: ਭਜੋ  ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ੍ 
ਟਖਡੌਣਾ। 

Yes 

ਹਾਂ 
No 

 ਾਂਹ 

5. Does your child look in your eyes when you talk or play with him/her? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਟਿਿੱ ਿ ਦੇਖਦਾ ਹ ੈਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ  ਾਲ ਗਿੱਲ  ਕ੍ਰਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ?   

Yes 

ਹਾਂ 
No 

 ਾਂਹ 

6. Does your child show interest in other children? For example: smile at them or share 
a toy? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਦ ਜੇ ਬਿੱ ਟਿਆ ਂਟਿਿੱ ਿ ਟਦਲਿਸਪੀ ਟਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ:    ਉਹ ਾਂ ਿਿੱਲ 
ਮੁਸਕ੍ਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਖਡੌਣਾ ਿਿੰ ਡਦਾ ਹੈ| 

Yes 
 

ਹਾਂ 

No 
 

 ਾਂਹ 

7. When upset or hurt, does your child come to you for comfort? For example: to be 
picked up or be hugged? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱ ਿ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ   ਤੁਹਾਡ ੇਕ੍ੋਲ ਟਦਲਾਸ ੇਿਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 
ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ: ਤੁਸੀਂ ਉਸ   ਿੰ  ਿੁਿੱ ਕ੍ ੋਜਾਂ ਜਿੱ ਫੀ ਪਾਉ । 

Yes 
 

ਹਾਂ 

No 
 

 ਾਂਹ 

 
 

If you mark any one question from 8-10 as YES, please see your doctor. 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਟਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਿਰ ਨ ੂੰ  ਵੇਖ ੋ। 
8. Did your child talk before but then stopped talking? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਪਟਹਲਾਂ ਗਿੱਲ ਕ੍ਰ  ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਪਰ ਟਫਰ ਗਿੱਲ ਕ੍ਰ ੀ  ਬਿੰ ਦ ਕ੍ਰ ਟਦਿੱ ਤੀ ਹ?ੈ   

Yes 

ਹਾਂ          
No 

 ਾਂਹ 

9. Does your child like to repeat the same words or phrases over and over again? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਿਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਿਾਕ੍ਾਂ   ਿੰ  ਮੜੁ੍ ਮੜੁ੍ ਕ੍ੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਸਿੰ ਦ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ? 

Yes 

ਹਾਂ          
No 

 ਾਂਹ 

10. Do you sometimes think your child seems lost in his/her own world or may be deaf? 

 ਕ੍ੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਦੇ ਸਿੋਦ ੇਹੋ ਟਕ੍ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਿਾ ਆਪਣੀ ਹੀ  ਸਿੰ ਸਾਰ ਟਿਿੱਿ ਗੁਿੰ ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਹ?ੈ 

Yes 

ਹਾਂ          
No 

 ਾਂਹ 

Early diagnosis means early treatment! ਛੇਤੀ ਜਾਂਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ! 

 


