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{Unofficial translation of “The
})Childhood Autism Spectrum Test” (CAST
بچوں میں آٹزم سپیکٹرم کا ٹیسٹ  ,بچوں میں
آٹزم اسپیکٹرم کی عالمات کی شدت کا اندازہ
ہے جس
سے متعلق ایک سوالنامہ
لگانے
کو متعلقہ بچے کے والدین کو پر کرنا
سوالنامے میں کل  ۳۹سواالت
ہوتا ہے۔ اس
ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دینا
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براہ کرم ہر سوال کو غور سے پڑھیں اور درست
جواب منتخب کریں
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سوال
کیا آپ کا بچہ دوسرے
بچوں کے ساتھ کھیل میں
آسانی سے حصہ لیتا ہے؟
کیا وہ بات چیت کرنے کے
لیے بے ساختہ یعنی بغیر
کسی ہچکچاہٹ کے آپ کے پاس
آجاتا ہے؟
کیا اس نے  ۲سال کی عمر
میں بولنا شروع کیا تھا؟
کیا وہ کھیلوں سے لطف
اندوز ہوتا ہے؟
کیا وہ اپنے ہم عمر بچوں
کے گروپ میں گھل مل جا
تا ہے ؟
کیا وہ چیزوں میں کچھ
ایسی غیر معمولی تفصیالت
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محسوس کرتا ہے جو دوسرے
نہیں کرتے؟
کیا وہ جملوں کا لفظی
مطلب لیتا مثالً اگر کہے
" سورج آگ برسا رہا
مطلب بہت گرم
ہے" تو
ہے لینے کی بجائے
سمجھے کہ واقعی سورج
آگ برسا رہا ہے۔
جب اس کی عمر  ۳سال تھی
تو کیا وہ بہت زیادہ وقت
بناوٹی کھیل کھیلنے میں
صرف کیا کرتا تھا (مثالً
اپنے آپ کو سپر ہیرو
بنانا  ،یا فرضی چائے
پارٹیوں کا انعقاد کرنا
وغیرہ)؟
کیا وہ کسی کام کو
ہمہ وقت بار بار اور
ترتیب وار کر نا چاہتا
ہے؟
کیا اسے دوسرے بچوں کے
جانے ،
ساتھ گھل مل
کھیلنے یا بات چیت
کرنے میں دقت تو نہیں
ہوتی؟
کیا وہ دو طرفہ گفتگو
جاری رکھ سکتا ہے؟
کیا وہ اپنی عمر کے حساب
سےمناسب طریقے سے پڑھ
سکتا ہے؟
اپنے
وہ اکثر
کیا
جیسے
ہم عمر بچوں
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شوق رکھتا ہے؟
کیا اس کا کوئی ایسا خاص
شوق ہے جس میں وہ زیادہ
وقت مصروف رہتا ہے
اور جسکی وجہ سے وہ
دوسری اہم چیزوں کو وقت
نہیں دے پاتا ؟
اس کےدوست ہیں
کیا
یا صرف جان پہچان
والے؟
کیا وہ اکثر اپنی پسند
کی چیزیں آپ کو دکھانے
کے لیےالتا ہے؟
کیا اسے مذاق کرنے میں
مزہ آتا ہے؟
کیا اسے شائستہ سلوک کے
اصولوں کو سمجھنے میں
دشواری پیش آتی ہے؟
مثالً بڑوں کا آدب
کرنا ،جھوٹ نہ بولنا
وغیرہ
کیا وہ چیزوں کی تفصیالت
یاد رکھنےکی غیر معمولی
ذہانت (میموری) رکھتا
ہے؟
کیا اس کی آواز غیر
معمولی ہے (جیسے  ،زیادہ
بالغانہ  ،یکنواخت)
کیا اس کے نزدیک دوسرے
لوگ اہم ہیں؟
خود اپنا لباس
کیا وہ
پہن سکتا ہے؟
دوران گفتگو
کیا وہ
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اپنی باری کا انتطا ر
کرتا ہے
کیا وہ دوسرے بچوں کے
ساتھ تخیالتی کھیل کھیلتا
مختلف کردار
ہے  ،اور
ادا کرتا ہے؟
کیا وہ اکثر ایسے کام
کرتا ہے جومعاشرتی طور پر
نامناسب ہوں؟ (مثالً
بہت
زیادہ غصہ آنا ،لڑائی
جھگڑا کرنا ،جارحیت ،
چیخناچالنا وغیرہ)۔
کیا وہ بغیر کسی نمبر کو
بیچ میں چھوڑے  ۵۰تک
گنتی گن سکتا ہے؟
آنکھ مال
کیا وہ نارمل
تا ہے؟
کیا وہ کوئی غیر معمولی
اور تکراری حرکت کرتا
ہے؟
کیا اس کا معاشرتی سلوک
یک طرفہ ہے اور اپنی
شرائط پر کرتا ہے ؟
کیا وہ بعض اوقات "آپ"
یا "وہ " کہتا ہے جب کہ
کہنا
اس کا مطلب "میں"
ہو؟
کیا وہ حقائق کی بجائے
ّال تی سرگرمیوں جیسے
تخی
کھیل اداکاری یا کہانی
سنانے کو ترجیح دیتا ہے؟
وہ بعض اوقات اپنے
کیا
سامع کو بات واضح طور

سمجھا
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نہیں

پاتا

پر
؟
کیا وہ سائیکل چال سکتا ہے
(چاہے وہ ٹرینینگ ویل کے
ساتھ ہو)؟
کیا وہ اپنے اوپر  ،یا
دوسروں پر اس طرح معموالت
(روٹین) لگانے کی کوشش
پریشانی کا
کرتا ہے جو
باعث بنے؟
کیا اسے اس بات کی پرواہ
ہے کہ لوگ اس کے بارے
میں کیا سوچتے ہیں ؟
وہ اکثر گفتگو کو
کیا
اپنے پسندیدہ مضمون پر
النے کی کوشش کرتا ہے،
بجائے اسکے کہ دوسرے
کی پسند کو ملحوض
رکھے؟
کیا اس کے پاس عجیب و
غریب یا نرالے جملے
ہیں؟
یا
کیا اس کے اساتذہ
ڈاکٹر نے کبھی بھی اس کی
نشو نما کے بارے میں
خدشات ظاہر کئے ہیں؟
اس کو کبھی بھی
کیا
حالت کی
ان میں سے کسی
نشاندہی کی گئی ہے:
 ،سماعت یا
،ADHD،
بصری مشکالت  ،آٹزم
بولنے میں تاخیر یا
مشکالت ،جسمانی معذوری۔
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