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برادر من متفاوت است 

اجازه بدید در این مورد بیشتر باهم صحبت کنیم ...   

1-وقتی من با اسباب بازیهام بازی می کنم
برادرم همه اسباب بازیهام را خراب می کنه 

5- برخی مواقع وقتی با برادرم صحبت 
می کنم ،او اصال به من توجه نمی کنه

3- وقتی ما بازی های پر جست و خیز انجام می دهیم ، 
برادرم خیلی هیجان زده میشه و ممکنه منو گاز بگیره یا بزنه

4 چونکه نمی تونه احساساتشو کنترل کنه

2- چونکه برادرم نمی دونه چگونه با اسباب بازیها بازی کنه. 
حتی وقتی من براش توضیح می دم بازم متوجه نمی شه . 
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7- وقتیکه من کار بدی میکنم ، بزگترا منو دعوا می کنند... 
ولی وقتیکه برادرم کار بدی میکنه , هیچکی هیچی بهش 

نمیگه ! این عادالنه نیست !

8- مادرم بهم میگه وقتیکه من شیطونی میکنم خودم می فهمم 
دارم شیطونی میکنم ولی برادرم نمی فهمه که داره 

کار بدی میکنه

 6- چونکه برادرم اصال متوجه نمی شه که من دارم باهاش 
صحبت میکنم. در واقع بعضی وقتا زمانیکه که برادرم داره 

بازی میکنه ، هیچ چیزی نمی شنوه یا نمی بینه

9- وقت غذا خوردن برادرم سرجایش یا روی 
صندلی نمی تونه بشینه

10- چونکه برادرم وقت غذا خوردن فضای زیادی      
می خواد و وقتی در یک فضا  برای غذا خوردن محدود 

میشه عصبانی و ناراحت میشه

11 - ما همیشه تمام پنجره ها و در خونمونو قفل 
میکنیم ، چون برادرم ممکنه بره بیرون یا از پنجره 

پرت بشه بیرون
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12- چونکه برادرم خطر را درک نمیکنه و 
نمی فهمه چه چیزا یا کارایی خطرناکه

13- وقتیکه میریم فروشگاه , مغازه , عروسی یا پارک 
برادرم شروع میکنه به فریاد زدن و جیغ زدن .... مردم همه 

به ما نگاه میکنند و در مورد ما باهم صحبت میکنند

14-  اما اونا نمی دونند که برادرم نمیتونه حرف 
بزنه و فقط می تونه جیغ بزنه

15 - وقتی من با اسباب بازی هایم بازی میکنم , برادرم
 همه ی اسباب بازیهامو روی زمین پخش و پال میکنه

16- برادرم همیشه نقاشی های منو خط خطی میکنه

17- وقتیکه من دارم تلویزیون نگاه میکنم ، برادرم 
همش جلوی تلویزیون میدود
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18- برادرم نمی تونه با بچه های دیگه بازی کنه

19 - وقتی من ناراحتم ، برادرم می خندد چون 
نمی فهمه که من ناراحتم

20- برادرم دائم داره آواز می خونه چون نمیتونه 
کلمات را بیان کنه

21- یرادرم بزگ شده ولی هنوز پوشکش میکنند.

برادرم اتیسمه

من چه کاری میتونم براش بکنم؟

1-  می تونم مواظبش باشم تا به خودش آسیب نرسونه
2- سرش داد نزنم یا کتکش نزنم

3-  بعضی وقتا بذارم با خودش تنها باشه و من مزاحمش نشم
4-  می تونم وقتی به سمتم میاد , من نوازشش کنم

5-  می تونم وقتی به من نگاه میکنه , بهش لبخند بزنم
6-  می تونم وقتی یک کتاب برام میاره , براش کتاب بخونم

ــز انجــام  ــر جســت و خی ــازی هــای پ ــم ب ــی کــه داری ــم وقت 7- مــی تون
ــدم ــم، غلغلکــش ب میدی

8- می تونم تالش کنم تا درکش کنم
9- من همیشه برادرمو دوست دارم.

مرکز اتیسم ندای عصر 
آدرس پستي : تهران - بزرگراه رسالت- خیابان بني هاشم 

- میدان بني هاشم - 12 متري حافظ شرقي - پالک 7 
تلفن : 22513891 - 22525167     نمابر : 22524522

Neda@vrf.ir : ایمیل

78


