We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

విద్యయ విశ్లిషణ మరియు వైద్య విశ్లిషణ ఒక్టేనయ?
కాదు. విద్యా విశ్లేషణ అనునద్ి ప్రత్యాకమైన విద్యాసేవలను ప ొందుటకు గల అర్హతను
గుర్తొంచుటకు ఉప్యోగప్డుత ొంద్ి. వైదా విశ్లేషణ అనునద్ి లక్షణములను బటటి
రోగమును గుర్తొంచుటకు ఉప్యోగప్డుత ొంద్ి.

వైద్య నిరాార్ణ విద్యయ విశ్లిషణ లో భాగము కాగలద్య?
అవును, కాగలదు. ప్రత్యాకమైన విద్యాసేవలను గుర్ొంచి విశ్లేషణ చయసేముొందు వైదా
నిరాార్ణ చయయనకకర్లేదు. కాని, ఒక విద్యార్ాకి వైదా నిరాార్ణ జర్గ్యుొండినప్పటటకీ,
ఇతర్ విశ్లేషణలను పాఠశ్ాల ప్ునఃప్ర్శీలన చయయాలి. ప్ునఃప్ర్శీలన చయయుటవలన
ఇతర్ విశ్లేషణలలో వారయబడిన సమాచయర్ము మర్యు పాఠశ్ాల వాత్యవర్ణము
మర్యు/లేక సహజ వాత్యవర్ణములో గమనిొంచిన విషయము ఒకే విధముగా
వుననద్య అని గుర్తొంచగలర్ు. అప్ుపడు, ఆటటజొం కొర్కు ర్ూపొంచబడిన విద్యా అర్హత
ప్రమాణములను ఒక విద్యార్ా ప్రదర్ిసుతన్యనడయ లేద్య అన్ే విషయానిన గుర్తొంచటానికి
సేకర్ొంచిన విషయమొంతటటనీ బ ొందము ఉప్యోగ్ొంచయలి. ఒక విద్యార్ా అభ్ాాసానిన
వైకలాము ప్రభ్ావితొం చయసత ుొందన్ే విషయానినగుర్ుతొంచుకోవడొం ఆటటజొం విద్యా
వరగీకర్ణలో పారముఖ్ాొం.

విద్యయ ఫల్లతములు మరియు వైద్య ఫల్లతములు వయతయయసంగా
ఉండ్గలవా?

అద్నపు సమాచయర్ము కొర్క్ు:
డెలావేర్ డిపారట్మంట్ ఆఫ్ ఎడ్రయకేషన్
www.doe.k12.de.us

విద్య అర్హత అవగాహన మరియు ఆటిజం

ప ొందలేకపో వచుును. అద్య విధొంగా, ఒక విద్యార్ా ఆటటజొం వరగీకర్ణలోని ప్రత్యాక విద్యా

ఆటిజం డెలావేర్

సేవలను ప ొందుచుననప్పటటకీ, వైదాప్ర్ొంగా నిరాార్ణ ప ొందకపో వచుును.

www.delautism.org

యొక్క వైద్య నిరాార్ణ

వైద్ుయలు IEP లేక్ పుతేయక్ విద్యను సూచంచగలరా?

ఆటిజం సపీక్స్

డెలావేర్ తల్లి ద్ండ్రులు మరియు సిద్ాపరిచేవార్ు

లేదు. IEP బ ొందము అనగా, తలిే దొండురలు, విద్యార్ా, అర్ుహల ైన పాఠశ్ాల

www.autismspeaks.org

తెలుసుకొనవలసిన విషయములు

అవును. ఉప్యోగ్ొంచిన వివిధ ప్రమాణముల ఆధయర్ముగా, ఒక విద్యార్ా ASDత్ో
నిరాార్ొంచబడినప్పటటకీ, ఆటటజొం వరగీకర్ణలోని ప్రత్యాక విద్యా సేవలను

నిప్ుణులు, ఒక విద్యార్ా ప్రత్యాక విద్యా సేవలను ప ొందుటకు అర్ుహడయ లేద్య అన్ే
విషయానిన మర్యు విద్యార్ాయొకక విద్యాప్ర్మైన నిర్ిషి అవసర్ములను

సంటర్్ ఫర్ డిసపజ్ క్ంటరు ల్ ఎండ్ ప్ిువనష న్

Telugu

విదాయ నిర్వచనం: విదాయ అర్హత్ మర్యు వర్ీీక్టర్ణ
ఒక్ట పిలలవధడు ఆటిజం యొక్టక విదాయ వర్ీీక్టర్ణక్టు అవసర్మైన అర్హ త్ పరమాణాలు

మీర్ు తెలుసుకొనవలసిన విషయములు
ఆటిజం యొక్టక విదాయవర్ీీక్టర్ణ మర్యు వైద్య నిర్ధార్ణ మధయ వుని
వయతాయసములు మర్యు పో లిక్టలు అర్ాము చేసుకొనుట ముఖ్యమైనద. ఒక్ట
విదాయర్ా

అభాయస్ధనిి

విషయానిిగుర్ుతంచుకోవడం

వైక్టలయము

పరభావిత్ం

చేసత ుంద్నే

ఆటిజం విదాయ వర్ీీక్టర్ణలో పధరముఖ్యం. ఇదే

ఆటిజం యొక్టక విదాయవర్ీీక్టర్ణ మర్యు వైద్య నిర్ధార్ణ మధయ వుని పరధాన
భేద్మైయునిద. కధబటి్, ఒక్ట విదాయర్ా ఆటిజంతో నిర్ధార్ంచబడినపెటికీ, ఆటిజం
వర్ీీక్టర్ణలోని పరతేయక్ట విదాయ స్ేవలను ప ంద్లేక్టపో వచుును.

కధర్ణాలను నిర్ధార్ంచడానికి కొనిి వైద్య పర్ీక్షలు ఉపయోగంచవచుు.

పధఠశధల వధత్వర్ణంలో ఒక్ట విశలలషణ నిర్వహించబడుత్ుంద. ఆ బృంద్ములో

ఒక్ట వైద్య సద్ుపధయం అందంచేవధడు లేదా మనసత త్వవేత్తలు, నయయర్ధలజిసు్లు, మానస్ిక్ట ర్ోగ

త్లిల ద్ండురలు, గుర్ువు, పధఠశధల మనసత త్వవేత్త, వధకిుకిత్ుక్టుడు మర్యు ఇత్ర్ులు

వైద్ుయలు మర్యు / లేదా ASDను నిర్ధార్ణ చేయడంలో అనుభవం క్టలిగన అభివృదా చందన పిలలల

క్టలిగ ఉండవచుు. పధఠశధల ఆధార్త్ బృంద్ం IDEA మర్యు డలావేర్ అడిినిస్ే్ట
ే ివ్

వైద్ుయలతో క్టూడిన ఒక్ట నిపుణుల బృంద్ం దావర్ధ వద్
ై య పర్ీక్షను పూర్త చేయవచుు.

కోడ్లో వివర్ంచిన పరమాణాలను ఉపయోగంచి, ఆటిజం వర్ీీక్టర్ణలో ఒక్ట విదాయర్ా పరతేయక్ట

డయాగనిస్ి్ క్ అండ్ స్ధ్టిస్క్ట
ి్ ల్ మానుయవల్ ఫిఫ్తత ఎడిషన్ (DSM-V) ASD నిర్ధార్ణక్టు అవసర్మైన

విదాయ స్ేవలక్టు అర్ుహడా లేదా అనే విషయానిి నిర్ణ యిస్ధతర్ు. ఆటిజం యొక్టక విదాయ

నిర్ి ష్ పరమాణాలను అందసు
త ంద:

వర్ీీక్టర్ణక్టు సంబంధంచిన పరమాణాలు చాలా నిర్ి ష్మైనవి.

•

ఈ కిరంద పరమాణాలు అవసర్ం:

•

పరవర్త న, అభిర్ుచులు, లేదా చర్యలలో పర్మిత్మన
ై , పునర్ధవృత్మన
ై నమూనాలు

•

లక్షణాలు పధరర్ంభ అభివృదా కధలంలో ఉండాలి

•

లక్షణాలు స్ధంఘిక్ట, వృతిత పర్మన
ై లేదా పరసత ుత్ కధర్యనిర్వహణ యొక్టక ఇత్ర్ ముఖ్యమన
ై

స్ధమాజిక్ట పరతిసెంద్నలో గణనీయమైన వైక్టలయం

•

సంభాషణలో వైక్టలయము మర్యు/లేక్ట

•

పరవర్త న యొక్టక పునర్ధవృత్ నమూనాలు

ఒక్ట విదాయర్ా పరతేయక్ట విదాయ స్ేవలక్టు అర్హత్ను ప ందాలంటే, వైక్టలయం విద్యయర్ధా అభ్యయసంపై

పరతిక్టూలంగధ

పరభావిత్ం

చేసత ుందా"

అని

నిర్ణ యించడానికి పధఠశధలలు విద్యయ అర్హత అనే పదానిి ఉపయోగస్ధతయి. అర్హత్

వైద్ుయలు మర్యు ఆర్ోగయ సంర్క్షణ అందంచేవధర్ు వైద్యప్ర్ంగధ ర్ోగ నిర్ధార్ణ
అనే పదానిి ఏ పర్స్ిా తి ఒక్ట వయకిత యొక్టక లక్షణాలు మర్యు సంకేతాలను
అనే

విషయానిి

గుర్త ంచే

పరకరయ
ి ను

వివర్ంచడానికి

ఉపయోగస్ధతర్ు.

విదాయ అర్హత్ మర్యు వైద్య పర్ంగధ ర్ోగ నిర్ధార్ణ
మధయ వునిపధరథమిక్ట వయతాయసం విదాయర్ా
అభాయసంపపై పరభావం.

ఈ ఆటంకధలు మేధో వైక్టలయం దావర్ధ లేదా పరపంచ అభివృదా లో ఆలసయం దావర్ధ బాగధ
వివర్ంచబడవు

ప్రభ్యవం చయపధలి.

మీర్ు పరతేయక్ట విదాయ స్ేవలను స్వవక్టర్ంచడానికి మీక్టు ఆటిజం యొక్టక
వర్ీీక్టర్ణ అవసర్మా?
ఆటిజం యొక్టక వర్ీీక్టర్ణలో లేదా ఏదైనా వేర్ే వైక్టలయం వర్ీీక్టర్ణలో ఒక్ట విదాయర్ా అర్ుహడా
లేదా అనే దానితో సంబంధం లేక్టుండా, ఆ విదాయర్ా కి ఏ విధమైన స్ేవలు మర్యు
మద్ి త్ు అవసర్మమో, ఆ విదాయర్ా యొక్టక అవసర్త్లు నిర్ణ యిస్ధతయి.

ASD నిర్ధార్ణ మీకు ఎంద్ుకు అవసర్ం?
వైద్య నిర్ధార్ణ అనేద సంకేతాలు మర్యు లక్షణాల ఆధార్ంగధ ఇత్ర్ వద్
ై య పర్స్ిా త్ులను ఖ్ండిచుటక్టు,
అదే విధంగధ వైద్యపర్మైన లాభాలను చేక్టూర్ేు జోకధయలను స్ిఫధర్ుు చేయడంలో వద్
ై య నిపుణులక్టు
సహాయం చేయుటక్టు, మర్యు బీమా పర్ధలో ఉని స్ేవలను ప ంద్ుటక్టు మీ బిడడ క్టు అర్హత్
క్టలిగంచుటక్టు ఉపయోగపడుత్ుంద.

కొనిిస్ధర్ుల, పరతేయక్ట విదాయ స్ేవలక్టు అర్ుహలు కధని విదాయర్ుాలు, 504 పథక్టంలో వసతి

ఆటిజం యొక్టక వర్ీీక్టర్ణ కింద్ విదాయ అర్హత్లు
ఏ వధతావర్ణంలో నిర్ణయం
చేయబడింద?

13 విదాయవర్ీీక్టర్ణలలో నిర్ణ యించబడుత్ుంద, వధటిలో ఒక్టటి ఆటిజం.

వివర్సుతందో

విభాగధలలో వైద్యపర్ంగధ గణనీయమైన వక్ట
ై లయమును క్టలిగస్ధతయి

•

విదాయ అర్హత్ మర్యు వైద్యపర్ంగధ ర్ోగ నిర్ధార్ణ మధయ పో లిక్ట

అడిినిస్ే్ట
ే ివ్ కోడ్ 14 DE అడిిన్ కోడ్ § 925.6.6 పరకధర్ం ఒక్ట వక్ట
ై లయం
పరద్ర్శనను

బహు సంద్ర్ధాలలో స్ధమాజిక్ట సంభాషణ మర్యు స్ధంఘిక్ట పరతిసెంద్నలో నిర్ంత్ర్
లోపధలు

•

విక్టలాంగుల విద్య చట్ ం (IDEA) 34 CFR §300.8 మర్యు డలావేర్
విదాయ

ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ (ASD)ను నిర్ధార్ంచడానికి వైద్య పర్ీక్షలు లేవు. అయితే, కొనిి లక్షణాల

క్టలిగయునాిడో లేదో చయచుటక్టు గధను, ఒక్ట పధఠశధల ఆధార్త్ బృంద్ం దావర్ధ పరభుత్వ

ప ందేంద్ుక్టు అర్హత్ ప ంద్వచుును.

పద్ములు అర్ా ంచేసుకొనుట

"పిలలల

వైద్య నిర్వచనం: నిర్ధార్ణ

ఎవర్ు నిర్ణ యిస్ధతర్ు?

ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డ ర్ వైద్య పర్ంగధ ర్ోగ నిర్ధార్ణ

పరజా పధఠశధల వధతావర్ణం

వైద్ుయని కధర్ధయలయం లేదా కిలనిక్ వంటి పపవ
ై ేటు అమర్క్ట

త్లిల ద్ండురలు, గుర్ువు, పధఠశధల మనసత త్వవేత్త, వధకిుకిత్ుక్టుడు,

మనసత త్వవేత్త, నయయర్ధలజిస్ట్ , మానస్ిక్ట ర్ోగ వైద్ుయడు, శిశువికధస

మొద్లగు వధర్తో క్టూడిన పధఠశధల ఆధార్త్ బృంద్ం.

వైద్ుయడు, మొద్లగు వైద్య నిపుణుడు/లు

పరమాణం ఎక్టకడ

సమాఖ్య మర్యు ర్ధష్ ే చట్ ం ఆధార్ంగధ (IDEA మర్యు DE

క్టనుగననబడింద?

అడిినిస్ే్ట
ే ివ్ కోడ్)

ఏ ఉపక్టర్ణాలు

ఉపయోగంచిన ఉపక్టర్ణాలు ఏవనగధ ఇంటర్్వూలు, పర్శీలనలు, పిలలలతో పరత్యక్ష పర్సెర్ చర్యలు, మర్యు / లేదా పధరమాణిక్ట

ఉపయోగంచబడుత్ునాియి?

నియమావళి పరస్త ధవించిన లెకకి ంపులు మర్యు గత్ంలో నిర్వహించిన విశలలషణలు

DSM-V

