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Ano ang Au  sm Spectrum Disorder (ASD)?
Ang Au  sm Spectrum Disorder (ASD), na kilala bilang Au  sm, ay isang panghabang-buhay na disabilidad sa pag-unlad na umaapekto 
kung paano nakikipagkomunikasyon ang isang tao, at nakikipag-ugnayan, sa ibang tao.  Umaapekto rin ito kung paano nila nauunawaan 
ang mundong nakapaligid sa kanila.  Ang salitang ‘spectrum’ ay ginamit dahil, habang ang ibang taong may au  sm ay may mga 
magkakatulad na paghihirap, ang kanilang kondisyon ay aapekto sa kanila sa ibat ibang paraan. 

Sinu-sino ang kasangkot sa mga pagtasa ng ASD?
Sa Western Australia, isang may karanasang pangkat na may ibat ibang kaalaman ang kailangan upang magsagawa ng pagtasa ng 
Au  sm Spectrum Disorder para sa mga indibiduwal.  Ang edad ng indibiduwal ang makapagsasabi kung aling mga propesyonal ang 
kailangan sa pagtasa:  

Mga bata (hanggang 12 taon)  

• Paediatrician
• Speech Pathologist 
• Psychologist 

Mga kabataan (12-17 taon)  

• Psychologist 
• Paediatrician/Psychiatrist
• Speech Pathologist (kung kailangan)

Mga nasa hustong gulang
(18 taon at higit pa)

• Psychologist
• Psychiatrist 

Kapag nakumpleto na ang mga pagtasa, ang mga propesyonal na kasangkot ay magsasabi ng kanilang mga natuklasan sa ibang 
miyembro ng pantasang pangkat at sila ay dara  ng sa isang magkasalong desisyon tungkol sa pinakaangkop na diyagnosis para sa 
indibiduwal.  

Saan makakukuha ng diyagnosis
Ang inyong unang hakbang ay ang makipagkita sa inyong GP na gagawa ng mga angkop na pagsangguni.  Para sa mga bata, ang 
Paediatrician ay maaaring magsangguni ng bata sa Disability Services Commission (Komisyon ng mga Serbisyong Pang-Disabilidad) o sa 
isang lokal na Child Development Service (Serbisyo ukol sa Pag-unlad ng Bata) para matasa ng isang pampublikong serbisyo, gayunman, 
karaniwan ay may mas mahabang panahon ng paghihintay.  O kaya, ang mga pamilya ay makapipili na magpatasa sa isang pribadong 
serbisyo na may bayad.   Para sa mga nasa hustong gulang, ang mga pagtasa ay ginagawa lamang ng pribadong serbisyo. 
Ang isang listahan ng mga tagatasang pribado at publiko ay matatagpuan sa website ng Western Australian Diagnos  cians’ Forum 
(WAADF) www.waadf.org.au

Magkano ang pag-diyagnosis?
Ang pagtasang diyagnos  ko na gagawin sa sistemang pampubliko ay kasalukuyang ibinibigay nang libre sa mga pamilya.  Ang halaga ng 
pagtasa (mga pagtasa) sa pribado ay babatay sa kabayarang i  nakda ng bawat isang prak  syoner.  Ang mga pamilya/indibiduwal na pipiliing 
magpagtasa sa pribado ay maaaring makabawi ng ilang gastos sa pamamagitan ng mga diskuwentong Medicare. 

Ano ang mangyayari matapos ang diyagnosis?
Kapag nakumpleto na ang pagtasang diyagnos  ko, kokontakin ng pantasang pangkat ang pamilya/indibiduwal upang pag-usapan ang 
kanilang natuklasan.  Ang mga rekomendasyon ukol sa pamamagitan (interven  on) at suporta ay gagawin kaugnay sa diyagnosis ng 
Au  sm Spectrum Disorder o anumang ibang diyagnosis na maaaring gawin.  Kung angkop, ang mga diyagnos  kong report ay ipadadala 
sa Disability Services Commission (DSC).  Magdedesisyon kung ang isang tao ay tumutugon o hindi sa pagiging marapat para sa mga 
serbisyong pinondohan ng DSC.  Papayuhan ng DSC ang mga pamilya/indibiduwal kung aling mga serbisyo ang 
maaari nilang magamit.  Ang DSC ay maaaring kontakin sa 08 9426 9200.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, BUMISITA SA www.au  sm.org.au
O tumawag sa (08) 9489 8900 l Free Call 1800 636 427 
(Para sa mga Taga-Rehiyon Lamang)  


