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Kur vëllai ose motra juaj është me autizëm,
ju keni një marrëdhënie tjetër vëllazërore.

Edhe pse mund të jetë e këndshme ose
shpërblyese, ju gjithashtu mund të përjetoni
sfida dhe ndjenja që janë të vështira për t’u
përballuar.
Dy motra të rritura e krijuan këtë udhëzues pasi
komunikuan me dhjetra adoleshentë për sfidat dhe
arritjet e rritjes me një vëlla ose motër me autizëm.
Këshillat e dhëna në këtë udhëzues bazohen
në pyetjet, shqetësimet dhe njohuritë e

tyre. Këshillat dhe tregimet e paraqitura janë
shkruar nga adoleshentë që kanë ndarë me mirësi
përvojat e tyre të vërteta.
Ju mund të gjeni veten në disa nga këto
shkrime. Ajo që është më e rëndësishme për
të mbajtur mend është se ka të tjerë që e
kuptojnë se si do të ishte po të vishnin
këpucët tuaja.

Shpjegojmë autizmin

Unë shqetësohem kur njerëzit takojnë
vëllain tim dhe më bëjnë pyetje për sjelljet
tij "të çuditshme". Si t'i shpjegoj ato në një
mënyrë që njerëzit në të vërtetë mund ta
kuptojnë?

M

iqtë tanë, shokët e klasës ose të huajt ndoshta
nuk kanë shumë përvojë me autizmin, dhe
ndoshta nuk dinë si të reagojnë ndaj dikujt që
e ka atë. Ju mund t'i ndihmoni njerëzit të
ndihen më të qetë rreth vëllait ose motrës tuaj
duke shpjeguar pak mbi autizmin.

Njerëzit që pyesin për vëllain/motrën tuaj ndoshta duan
një shpjegim të sjelljeve të tij/saj; është e para gjë që
ata vënë re. A lëkundet ai/ajo para-mbrapa kur një
dhomë bëhet shumë e zhurmshme? A i përsërit ai/ajo
fjalët e një filmi sepse kjo e bën të lumtur? Me siguri do
t’i kuptoni sjelljet e motrës/vëllait tuaj më mirë sesa
shumica, kështu që u tregoni njerëzve atë që dini.
Jo të gjithë e kuptojnë se autizmi është i ndryshëm nga
një person tek tjetri. Në varësi të asaj që kanë mësuar
më parë, ata mund të mendojnë se të gjithë njerëzit me
autizëm janë "me të vërtetë mirë në matematikë" ose
"kurrë nuk dëshirojnë të preken". Ndërkohë që këto
mund të jenë të vërteta në disa raste, përpiquni t'u
tregoni atyre se çdo person me autizëm ka pikat e forta
dhe sfida unike.
Jepni shpjegime të shkurtra dhe të buta për
autizmin e motrës/vëllait tuaj. Disa njerëz mund të
bëjnë pyetje të ashpra ose shumë personale.
Mbani mend se ju nuk keni pse i
ktheni pergjigje dikujt që ju bën të
2
ndiheni keq.

Bazat e autizmit: Ndihmoni miqtë
tuaj ta kuptojnë autizmin duke e
shpjeguar atë për ta. Disa nga gjërat që
mund të përmendni janë:
4 Termi i plotë klinik është çrregullimi i
spektrit të autizmit (ÇSA). ÇSA ndikon
në zhvillimin e trurit të një personi,
çka sjell shumë sfida në fusha të tilla
si: sjellja, komunikimi dhe fomimi i
marrëdhënieve sociale. .
4 ”Spektri” përshkruan gamën e aftësive
dhe vështirësive që ka dikush me
autizëm. Ndihmon për të përcaktuar
dhe njohur të gjitha llojet e ndryshme
të autizmit.
4 Ka më shumë se 2 milionë njerëz të
diagnostikuar me autizëm vetëm në
(Autism
Speaks,
2014–
SHBA.
http://bit.ly/ OARSibs22 ).

Njerëzit me autizëm e shprehin mënyrën si ndihen në
forma të ndryshme. Kjo mund të jetë diçka me
vlerë për t’ua përmendur të tjerëve. Ju mund të
përshkruani sesi motra/vëllai juaj i shpreh
ndjenjat e saj/tij duke shpjeguar pse ajo/ai
ndonjëherë sillet në mënyrë të çuditshme.
Ndoshta ju keni një vëlla/motër i/e cila fillon të
tund duart ose të qeshë kur ju dilni për një
shëtitje. Mund të shpjegoni se tundja e duarve është
mënyra si ai/ajo shpreh kënaqësinë.

Të merresh me një “normal” “ndryshe”
Kur shikoj shokët që bëjnë rrëmujë rreth e rrotull me
vëllezërit/motrat e tyre, kuptoj që kurrë nuk do të kem momente
të ngjashme me vëllain/motrën time. Është e dhimbshme të dish se
asgjë nuk do të jetë asnjëherë normale.

Y
J

u dhe vëllai/motra juaj me autizëm mund të mos keni një marrëdhënie tipike apo normale. Është
normale të ndiheni të dorëzuar, sidomos kur shikoni shokët tuaj duke bërë gjëra të ndryshme me
vëllezërit/motrat e tyre. Ndonjëherë do të ndjeni sikur ju jeni të vetmit që nuk do të keni një
eksperiencë normale me vëllain/motrën tuaj dhe do të kërkoni që vëllai/motra juaj të mos kishte
autizëm. Ju nuk jeni i vetmi që ndiheni në këtë mënyrë.

Marrëdhënia që ju keni me vëllain/motrën tuaj mund të jetë e këndshme edhe në këto kushte, do të jetë me e
fortë nëse ju tregoni se interesoheni dhe kujdeseni për të. Për shembull, nëse vëllai apo motra juaj ka arritur të
bëjë diçka, bëni qepalla me atë ose i thoni se ai/ajo është duke bërë një punë të mirë.
Nëse vëllai/motra juaj është shumë i/e përfshirë në diçka
(si filmat apo moti), përpiquni të tregoni interes rreth
këtij aktiviteti dhe të bisedoni me të.
Vëllai ose motra juaj nuk do të mund t’iu përgjigjet
Përpiquni të gjeni gjëra që
në të njëjtën mënyrë si përgjigjen vëllezërit apo
të dy pëlqeni t’i bëni
motrat e shokëve tuaj, por përpjekja juaj do të
bashkë. Kjo mund të duket e
vlerësohet nga ai/ajo.
vështirë nëse ju jeni të interesuar
për sportin dhe vëllai/motra juaj
Për më tepër, merrni parasysh interesat e përbashkëta
për kafshët, por terreni mund të
jetë për shembull i përbashkët.
që ndani me vëllain/motrën tuaj dhe veproni. Edhe
Ndoshta po të shkoni në një pyll
nëse nuk ju vjen ndërmend menjëherë ndonjë
dhe të vizitoni jetën e egër do të
aktivitet, me shumë mundësi do të gjeni diçka.
plotësonit nevojën tuaj për të
Ndoshta të dy ju pëlqeni të njëjtën lloj muzike, kështu
qënë aktiv, DHE do të plotësonte
mund të kaloni kohë bashkë duke dëgjuar këngëtarët
dëshirën e vëllait/motrës suaj për
tuaj të preferuar. Gjithashtu mund të bëni diçka me
të parë kafshët. Bëhuni kreativmund të habiteni nga ajo që do të
vëllain/motrën tuaj që ai/ajo të kënaqet. Për shembull,
arrini.
nëse ai/ajo ka qejf shëtitjet, mund të ofroheni për ta
shoqëruar në një nga shëtitjet e tij/saj. Këto mund të
mos jenë të njëjtat aktivitete që shokët tuaj bëjnë me
vëllezërit/motrat e tyre, por kjo nuk do të thotë se
këto janë më pak të rëndësishme apo më pak të
vlefshme.

Mbani mend:

Ne pyetëm adoleshentët:

Nëse ju ndIheni

fajtor që keni më shumë mundësi se

ju
duhet ta shijoni jetën tuaj.
vëllai/motra juaj, kujtohuni se edhe

Edhe nëse vëllai/motra juaj nuk mund të
bëjë të gjitha aktivitetet që bëni ju, nuk
do të thotë se ai/ajo nuk është i/e

Si mundeni ju dhe vëllai/motra juaj të mbani një
marrëdhënie të mirë?
“Ne afrohemi më shumë kur flasim për prindërit tanë. Ne
nuk kemi vëlla ose motër tjetër dhe kapemi pas faktit se ne
të dy jemi të vetmit njerëz në botë që e dijnë si është të kesh
prindërit tanë si prindër... Janë këto momente ku unë dhe
ai/ajo ndjehemi shumë të afërt dhe askush tjetër nuk do të
mund ta kuptonte marrëdhënien tonë!”

lumtur.
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Ndonjëherë ndihem sikur prindërit e mi
nuk më vënë re sepse janë shumë të zënë
me vëllain/motrën time. Nuk është se dua
vëmendje konstante, por do dëshiroja që
ata të përpiqeshin të kuptonin se çfarë
është e rëndësishme për mua.

V

ëllai/motra juaj me autizëm mund të kërkojë
shumë kohë dhe vëmendje nga prindërit tuaj. Si
përfundim, ju do të keni më shumë përgjegjësi dhe
pavarësi, e cila është diçka e mirë. Megjithatë,
ndonjëherë, ju thjesht mund të dëshironi pak
mirënjohje.
Mund të lëndoheni nëse prindërit tuaj nuk vënë re një
arritje të rëndësishme për ju, siç është zgjedhja për një rol
në shkollë ose krijimi i një ekipi sportiv.
Prindërit tuaj mund të jenë të zënë me vëllain/motrën tuaj,
por gjithsesi ata dëshirojnë të dijnë sesi jeni ju. Gjeni një kohë
të përshtatshme për t'iu afruar atyre dhe për të folur për
mënyrën se si ndiheni, edhe nëse mund të jetë e vështirë
për t'u bërë. Do të ndiheni më mirë më pas, dhe prindërit
tuaj mund t'ju befasojnë me faktin se sa vërejnë në të
vërtetë.
Nëse keni një event special dhe dëshironi që prindërit
tuaj të marrin pjesë, përpiquni të bisedoni me ata më
përpara. Kjo do t’iu japë atyre më shumë kohë për të
planifikuar kohën. Këtë mund ta bëni edhe nëse ju
dëshironi thjesht të kaloni pak më shumë kohë vetëm
me ata.
Nëse dëshironi të dilni për pazar me nënën tuaj zgjidhni
një kohë bashkë për ta bërë këtë. Nëse dëshironi të luani
me top me babain tuaj gjeni një fundjavë jo shumë të
ngarkuar dhe propozojani atij.

Biseda me prindërit për
mënyrën si ju ndiheni
mund të jetë disi vështirë.
Këtu gjeni disa këshilla që mund
t'ju ndihmojnë të bëni disa nga
këto diskutime:
1

Të dini çfarë doni të thoni. Të
keni një plan ju ndihmon të mos
shmangeni

gjatë

një

diskutimi.

Shkruajeni atë në letër, edhe nëse vetëm
ju do ta lexoni.

2

Mendoni për rezultatet. Përpiquni
të imagjinoni se çfarë mund t’ju thonë
prindërit. Në këtë mënyrë, mund të jeni
gati të jepni një përgjigje pyetjeve të tyre
dhe ndjenjave të tyre gjithashtu.

3

Qëndroni të qetë. Është e lehtë të
nervozoheni

gjatë

një

diskutimi

emocional. Nëse të gjithë ruani qetësinë,
do të jetë më e lehtë të thoni të gjitha
ato që doni të thoni.

4

Jini

të

sinqertë.

Nëse

jeni

të

drejtëpërdrejtë, për mënyrën sesi ju
ndiheni mund të arrini më shumë nga
biseda. Jini të qartë dhe dëgjoni çfarë
prindërit kanë për t’iu thënë.

Do ta

kuptoni më mirë njëri-tjetrin dhe do të
jeni në gjëndje të gjeni një zgjidhje.

Ne pyetëm adoleshentët:
Si bisedoni me prindërit tuaj për çështjet që keni me vëllain/motrën tuaj?
"Sugjerimet e mia janë të merrni frymë thellë ... mendoni se çfarë do të thoni dhe si do ta thoni atë. Mundohuni të mos flisni
me nënkuptime për vëllain/motrën tuaj. "
“Gjeni kohë për të biseduar me prindërit tuaj. Shpjegoni se keni diçka në mendje ose se keni pyetje, dhe pastaj vendosni së
bashku një kohë për të biseduar - pa TV, pa Facebook, pa larje enësh, etj. "“Bëjeni bisedën reale, por mbajeni pozitive.
Mundohuni të mos fajësoni prindërit tuaj. "
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Kur keni nevojë për pak hapësirë
Ndonjëherë vëllai ose motra juaj me autizëm mund t'ju stresojë.
Është e rëndësishme që të keni strategji kur gjërat fillojnë të vështirësohen; shikoni kutinë në të majtë për shembuj. Vlen
gjithashtu, të siguroheni që të keni krijuar hapësirën tuaj personale "pa stres"; kutia në të djathtë sugjeron mënyra se si ta
bëni atë.

Mund të jetë frustruese kur vëllai/motra juaj
merr gjërat tuaja, futet në dhomën tuaj pa
leje apo prish diçka tuajën. Mos supozoni që
vëllai/motra juaj e di që e ka kaluar kufirin. Në
vend të kësaj,

Pavarsisht se keni tension në shtëpi ose
thjesht jeni të mërzitur me vëllain ose
motrën tuaj, të keni një plan ku të

shkoni kur gjërat bëhen të vështira
mund t’i lehtësojë gjërat për ju.
Provoni këto strategji:

4 Flisni me një shok. Nëse është e
mundur përpiquni t’i takoni në
shtëpitë e tyre ose në një vend
publik.
4 Komunikoni me adoleshtë të tjerë të cilët
kanë vëllain/motrën me çrregullime
zhvillimi. Ndoshta e kuptojnë më mirë se
të tjerët atë që ju po kaloni.
Kontrolli kutinë e burimeve në fund për
të kuptuar ku të gjeni të tjerë të
ngjashëm me ju..
4 Bëni një pushim. Humbisni në diçka që
juve ju pëlqen ta bëni, si muzika apo të
shkruarit, qoftë edhe për 15 minuta.
4 Ushtrimet. Aktiviteti fizik mund t’iu ndihmojnë

Qartësoni kufijtë tuaj kështu:

4

Jini të qartë. Tregojini vëllait/motrës
suaj qartë kush janë hapësirat dhe
gjërat tuaja. Mos supozoni se ai/ajo e
di.
4 Përsëritjani vetes tuaj. Mund t’iu duhet
të shpjegoni disa herë kush janë kufijtë
tuaj derisa vëllai/motra juaj ta kuptojë atë
që ju jeni duke thënë. Shpjegojini qetë, pa
u nervozuar, sa herë të jetë e nevojshme.
4 Kaloni në mbrojtje. Nëse vëllai/motra juaj
ende i shkel kufitjë tuaj, atëherë
bisedoni me prindërit. Ndoshta mund ta
mbyllni derën tuaj me çelës ose të gjeni
një vend për gjërat që nuk dëshironi të
marrë vëllai/motra juaj.

të shkarkoni frustrimin dhe t’iu bëjnë të
ndiheni më të qetë. Vraponi, luani basketboll
ose çdo gjë tjetër që ju ndihmon të shkarkoni
stresin.

Perspektiva e një vëllai/motre:
“Kur isha fëmijë, mendoja se prindërit e mi e donin vëllain tim më të madh më shumë sesa mua. Ata bënin të
gjitha përpjekjet për ta mbështetur dhe ndihmuar atë. Nëse unë nuk dëshiroja të haja ushqimin që kishim për
darkë, ata më kërkonin që ta mbaroja atë. Kur vëllai im nuk e donte ushqimin, ata gatuanin një vakt tjetër
vetëm për të. Kur unë kisha vështirësi në shkollë, prindërit e mi kërkonin që unë të ruaja etikën e punës. Kur
vëllai im kishte vështirësi në shkollë ata fajësonin shkollën. Prindërit më treguan për autizmin e vëllait tim
kur unë isha 8 vjeç, ata gjithashtu më rregjistruan në një grup suportiv për vëllezërit/motrat e personave me
çrregullime zhvillimi. Ishte një vend ku unë ndjeva se mund të flisja me të tjerët për mënyrën sesi unë
ndihesha, dhe ata mund ta kuptonin se çfarë doja të thoja (nga eksperienca). Me kalimin e kohës, gjërat u
bënë më të thjeshta për mua, dhe eksperienca me vëllain/motrën time më bëri një person më të kuptueshëm
dhe më të dhembshur.”

5

Shpërthimet emocionale
Sa herë që familja ime dhe unë jemi në publik
vëllai im ka një shpërthim. Njerëzit gjithmonë na
shikojnë dhe shpesh unë ndihem i/e turpëruar, por
gjithashtu shqetësohem sesa shumë do të
zemërohet ai. Çfarë mund të bëj unë për këtë?

S
M

hpërthimet emocionale mund të kenë shkaktarë të ndryshëm,
por zakonisht ato ndodhin kur personat me autizëm janë të
irrituar. Për të çliruar stresin, ata mund të bëjnë gjëra që
duken si zemërime të çastit të fëmijëve të vegjël.

Sidoqoftë, kur ju shikoni një person të rritur të sillet në atë mënyrë, është një çështje tjetër.
Disa udhëtime familjare mund të shkurtohen sepse vëllai/motra juaj
mbingarkohet dhe nuk mund të përballojë më situata jashtë rutinës. Ju
gjithashtu mund t’Ju duhet të shmangni shumë aktivitete të tjera që mund të bëni bashkë.
Shumë motra dhe vëllezër nuk mund të shmangin ndjenjat e turpit
apo irritimit kur daljet nuk shkojnë ashtu siç duhet.

Këto sfida dhe ndjenja mund të jenë të vështira për t’i pranuar, por në
vend që të fokusoheni te eksperiencat negative, përpiquni të
kujtoni momentet kur gjërat kanë shkuar ashtu siç duhet. Ndoshta
vëllai /motra juaj pëlqen të shkojë në koncerte muzikore ose të shëtisë
në park. Një numër të vogël të eksperiencave të këqija do t’iu duhet
t’i duroni, por gjithashtu keni edhe momente të bukura që keni
kaluar bashkë. Dhe do të ketë edhe shumë të tjera që do të vijnë
më vonë.
Nëse dëshironi që daljet tuaja të jenë më të qeta, provoni të diskutoni
me prindërit tuaj një plan me lojëra. Mund të siguroheni se vendi
është i sigurt nëse vëllai/motra juaj ka një shpërthim, ose t’u
shpjegoni shikuesve se sjellja e vëllait/motrës suaj është një
mënyrë sesi ai/ajo shpreh frustrimin.

Ne pyetëm adoleshentët:

5 Mënyra për të
menaxhuar
sikletin:
•

•

•

•

•

Mos harroni se të gjithë ndihen në
siklet. Shumicën e njerëzve vëllezërit
dhe
motrat
na
zënë
ngushtë,
pavarësisht nëse kanë autizëm apo jo.
Ju nuk jeni të vetmit që ndiheni në këtë
mënyrë.
Rrethoni veten me njerëz të mirë.
Miqtë e vërtetë do t'ju bëjnë të ndiheni
më mirë, në vend që të sikletoseni për
vëllain/motrën tuaj - madje edhe gjatë
shpërthimeve.
Shikoni nga një përspektivë tjetër. Pjesa
më e madhe e situatave të sikletshme me
vëllain/motrën tuaj nuk do të duken po
kaq keq pas një jave. Madje dhe në
momentet e nxehta, pyeteni veten a është
vërtet një çështje kaq e madhe?
Bëni histori gazmore. Disa histori të
lidhura me autizmin që tregon familja
juaj mund të ken qenë dikur incidente të
sikletshme. Me kalimin e kohës,
megjithatë, do të mësoni të buzëqeshni
me ato.
Lëreni
të
shkojë.
Momentet
e
sikletshme janë të përkohshme; vëllai
dhe motra juaj nuk janë. Ata mund të
sillen pak çuditshëm, por ata janë
akoma vëllai ose motra juaj, prandaj
mbajeni kokën lart.

•

Si e përballoni kur vëllai/motra juaj ju vë në siklet?

“Vëllai më vë në siklet sa herë që ai vjen me mamin për të më
marrë nga ndonjë kamp, festë apo në vende ku nuk ka qënë
kurrë më parë. Unë e menaxhoj duke u larguar dhe duke u
përpjekur të harroj shikimet e njerëzve rreth e rrotull.”
“Kurdo që vëllai im ka një shpërthim, apo thjesht bën diçka të
pazakontë, unë mendoj për mënyrën sesi do të ndihesha nëse do
të shikoja vëllain e dikujt tjetër duke bërë atë gjë? Kjo më bën të
kuptoj që pjesa më e madhe e njerëzve që i ngulin sytë pyesin
veten të shqetësuar nëse vëllai im është mirë. Këtu nuk ka asgjë
për t’u turpëruar.”
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Shënim rreth shpërthimeve
Disa njerëz me autizëm mund të reagojnë
në mënyrë agresive kur kanë dhimbje ose
kur janë të mërzitur. Kjo ndodh sepsa ata e
kanë të vështirë të shprehen. Gjithsesi, kjo
nuk do të thotë se ata duhet të lejohen të
bëjnë që ju, një anëtar tjetër i familjes apo
kushdo tjetër, të ndihet i pasigurt. Nëse
ndiheni të shqetësuar për sjelljen e
vëllait/motrës suaj, bisedoni me prindërit
ose me një të rrritur të cilit ju i besoni sidomos
nëse
sjelljet
bëhen
të
pamenaxhueshme.

Shikoni përpara
Unë jam duke mbaruar shkollën e mesme, gjë që më bën të mendoj për të
ardhmen. Unë nuk do të jem më rreth e rrotull si më parë, kjo do të jetë
vërtet e vështirë për vëllain/motrën time. Por gjithashtu më bën të pyes
veten: po kur prindërit e mi nuk do të mund të kujdesen më për atë? Cili do
të jetë roli im? Unë dua të ndihmoj sa më shumë të mundem, por ka edhe
disa gjëra që do doja t’i bëja për veten time.

M
F

barimi i shkollës së mesme shënon një hap më shumë drejt moshës madhore, kjo mund të nxisë mendimet për të
ardhmen tuaj dhe sesi motra/vëllai juaj do të përshtaten në këtë të ardhme. Me pak fjalë, ju do të shetësoheni sesi
ai/ajo do të reagojë kur ju të mos jeni aq pranë tij/saj si më parë dhe anasjelltas. Në planet afatgjata, shumë
vëllezër dhe motra e gjejnë veten midis dëshirës për t’u kujdesur për vëllain/motrën e tyre me autizëm dhe
dëshirës për më shumë pavarsi në të ardhmen.

Dëshironi më shumë këshilla
për të planifikuar të ardhmen?

Ka disa faqe që mund të ndihmojnë
vëllezërit/motrat e personave me
aftësi të kufizuara të punojnë me
disa çështje të vështira. Një
shembull është:
http://bit.ly/OARSibs20

Burime të tjera të autizmit:.
Sib Teen: Një grup në Facebook vetëm
për adoleshentët që kanë vëllezër/motra
me aftësi të kufizuara, të flasin, të
shkëmbejnë histori dhe këshilla
Linku: http://bit.ly/OARSibs21

1 Sibshops për adoleshentët. Një grup
mbështetës që ofron pushime argëtuese
për vëllezërit/motrat e fëmijëve me
autizëm. Kontrolloni nëse ka një pranë
zonës suaj:

Nëse mendoni të largoheni nga shtëpia (për të udhëtuar, për të
filluar kolegjin, për të filluar një punë të re, etj.), mund të dëshironi
të mbani kontaktet me vëllain/motrën si pjesë të rutinës suaj. Një
telefonatë ose një bisedë në video herë pas here, ka të ngjarë të
ndihmojë vëllain/motrën tuaj (dhe ju) të përshtateni me
ndryshimin, duke e bërë distancën midis jush më të lehtë.
Kur mendoni për rolin në jetën e vëllait/motrës tuaj në të
ardhmen, ka shumë gjëra që çdokush në familjen tuaj duhet t’i
konsderojë. Çdo situatë është e ndryshme, kjo varet pjesërisht
edhe nga fakti nëse vëllai/motra juaj do të mund të jetojë i/e
pavarur apo do të ketë nevojë për mbështjetje gjatë gjithë jetës.

Është edhe rasti se sa përgjegjësi doni të merrni për vëllain ose
motën tuaj. Shumë adoleshentë që duan të shkëputen nga
familjet e tyre ndihen në faj që nuk do të jenë më aq shumë
të përfshirë.
Megjithatë, është thelbësore të kuptoni që jeta juaj është e
juaja; ju nuk duhet të ndiheni përgjegjës për vëllain/motrën
tuaj dhe askush nuk duhet ta pres nga ju këtë gjë.
Nëse ndiheni të shqetësuar, është e rëndësishme të bëni një
bisedë të sinqertë me prindrit tuaj për të ardhmen, edhe pse
mund të jetë e vështirë. Bashkë, ju mund të ndërtoni një
plan, që ju përfshin ju apo shërbime të tjera
mbështetëse, kështu që të gjithë do të ndihen rehat me
atë që presin në vitet në vazhdim.

Linku: http://bit.ly/OARSibs18

2 Organizata

për
hulumtime
të
autizmit (OAR). Keni më shumë
pyetje në lidhje me autizmin?
Kontrolloni faqen e OAR për më
shumë infromacione dhe hulumtime
të dobishme.
Linku: http://bit.ly/OARSibs23

Mbani mend:
Të jesh motra/vëllai i dikujt me autizëm nuk është gjithmonë e lehtë.
Ndonjëherë do të përballeni me shumë sfida që kërkojnë shumë
përpjekje për t’u tejkaluar. Gjëja më e mirë që mund të bëni është
t’i jepni vetes suaj disa merita. Ju nuk jeni në një situatë të lehtë,
por ju jeni duke bërë një punë të shkëlqyer. Merrni frymë thellë dhe
sigurohuni që të keni dikë për të biseduar kur gjërat bëhen
të vështira.
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