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SCREENING FOR 
AUTISM 

ਔਟਿਜ਼ਭ ਰਈ ਸਕ੍ਰੀਟਨਿੰਗ 
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What is Autism? 
Autism is a complex disorder of the brain.  It causes delays in a child’s early development.  It appears to take 
root in the very early development of the brain, long before the child is born.  Most children can be diagnosed 
with Autism by 2 to 3 years of age.  Boys are diagnosed four times more often than girls.  Some children have 
mild difficulties and others may have severe difficulties. 

The condition of Autism is characterized by: 

1) Delays in verbal communication 

2) Delays in non-verbal communication (e.g., the child does not point at objects that they want). 

3) Difficulty in social interactions (e.g., does not show interest in other children or adults). 

4) The presence of repetitive behaviours (e.g., rocking, spinning). 

The cause of Autism is not known.  Scientists believe that children may develop Autism through an interplay 
between their genes and the environment.  What we do know for sure is that Autism is NOT CAUSED by bad 
parenting or vaccinations.  This means, if a child develops Autism, neither the Father nor Mother should be 
blamed. 

Children do best when they receive early treatment for autism.  If you are concerned that your child may have 

autism, please see a medical professional. 

ਔਟਿਜ਼ਭ ਕੀ ਹ ? 
ਔਟਿਜ਼ਭ ਟਦਭਾਗ ਦਾ ਇਿੱਕ ਗੁਿੰਝਰਦਾਯ ਯਗ ਹ। ਇਹ ਫਿੱਿੇਂ ਦ ਭੁਿੱਢਰ  ਟਿਕਾਸ ਟਿਿੱਿ ਦਯੀ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਣਦਾ ਹ । ਇਹ ਰਿੱਗਦਾ ਹ ਟਕ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ  ਫਿੱਿੇਂ ਦ 

ਜਨਿੰਭ ਤੋਂ ਟਹਰਾ, ਟਦਭਾਗ ਦ ਫਹੁਤ ਆਯਿੰਬਕ ਟਿਕਾਸ ਟਿਿੱਿ ਹੁਿੰਦੀ ਹ । ਟਜਆਦਾਤਯ ਫਿੱਟਿਆਂ ਟਿਿੱਿ ਔਟਿਜ਼ਭ ਦੀ  ਛਾਣ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਟਿਿੱਿ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ । ਭੁਿੰਟਡਆਂ ਟਿਿੱਿ ਇਹ ਆਭਤਯ ਤ ਕੁਟੜ੍ਆਂ ਨਾਰ  ਿਾਯ ਗਣੁਾਂ ਟਜਆਦਾ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ । ਕੁਿੱਝ ਫਿੱਟਿਆਂ ਨੂਿੰ ਹਰਕੀਆਂ ਭੁਸਟਕਰਾਂ ਅਤ ਦੂਟਜਆਂ ਨੂਿੰ 

ਗਿੰਬੀਯ ਭੁਸਟਕਰਾਂ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਔਟਿਜ਼ਭ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਦ ਰਿੱਛਣ : 

1) ਜੁਫਾਨੀ ਸਿੰਿਾਯ ਟਿਿੱਿ ਦਯੀ  

2) ਗਯ ਜੁਫਾਨੀ ਸਿੰਿਾਯ ਟਿਿੱਿ ਦਯੀ (ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਤਯ ਤ ਫਿੱਿੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾ ਂਿਸਤੂਆਂ ਿਿੱਰ ਨਾ ਇਸ਼ਾਯਾ ਕਯਨਾ ਜ ਉਹ ਿਾਹੁਿੰਦਾ ਹ) 

3) ਸਭਾਟਜਕ ਗਿੱਰਫਾਤ ਟਿਿੱਿ ਭੁਸ਼ਟਕਰ (ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਤਯ ਤ ਹਯ ਫਿੱਟਿਆਂ ਤ ਫਾਰਗਾਂ ਟਿਿੱਿ ਟਦਰਿਸੀ  ਨਾ ਟਦਖਾਣਾ) 

4) ਿਾਯ-ਿਾਯ ਦੁਹਯਾਣ  ਦ ਿਤੀਯਾ ਦੀ ਭਜੂਦਗੀ (ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਤਯ ਤ ਝੁਰਣਾ ਅਤ ਘੁਿੰਭਣਾ) 

ਔਟਿਜ਼ਭ ਦ ਕਾਯਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨਹੀਂ ਹ । ਟਿਟਗਆਨੀ ਭਿੰਨਦ ਹਨ ਟਕ ਫਿੱਿ ਟਿਿੱਿ ਜੀਨ ਅਤ ਿਾਤਾਿਯਣ ਦ ਰਸਯ ਰਬਾਿ ਕਯਕ ਔਟਿਜ਼ਭ ਦਾ ਟਿਕਾਸ ਹ 

ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਹ ਟਕ ਔਟਿਜ਼ਭ ਫੁਯ ਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿੀਕਾਕਯਣ ਦ ਕਾਯਣ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਭਤਰਫ  ਜ ਟਕਸ ਫਿੱਿ ਨੂਿੰ ਔਟਿਜ਼ਭ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਨਾ 

ਹੀ ਟਤਾ ਨਾ ਹੀ ਭਾਤਾ ਨੂਿੰ ਦਸ਼ ਦਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ । 

ਫਿੱਿ ਿਧੀਆ ਕਯਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਔਟਿਜ਼ਭ ਰਈ ਛਤੀ ਇਰਾਜ ਰਾਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹ । ਜ ਤੁਸੀਂ ਟਿਿੰਤਾ ਕਯ ਯਹ ਹ ਟਕ ਤੁਹਾਡ ਫਿੱਿ ਨੂਿੰ ਔਟਿਜ਼ਭ ਹ ਸਕਦਾ ਹ 

ਤਾਂ ਟਕਯਾ ਕਯਕ ਭਡੀਕਰ ਸ਼ਾਿਯ ਨੂਿੰ ਿਖ ।  

 

If you mark any one question from 1-7 as NO, please see your doctor.  

ਜ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 7 ਤ ਕਈ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਾਹਂ ਟਨਸ਼ਾਨ ਰਗਾਉਂਦ ਹ, ਤਾ ਂਟਕਯਾ ਕਯਕ ਆਣ  ਡਾਕਿਯ ਨੂਿੰ ਿਖ । 

1. Does/Did your child speak “single words” by 16 months? Yes No 
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 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ 16 ਭਹੀਨ   ਤਿੱਕ “ਇਿੱਕ ਸ਼ਫਦ” ਫਰਦਾ ਹ/ਸੀ? ਹਾਂ ਨਾਂਹ 

2. Does/Did your child speak “meaningful two word phrases” by 2 years of age? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ 2 ਸਾਰਾ ਂਦੀ ਉਭਯ ਤਿੱਕ “ਅਯਥਯੂਿਕ ਦ ਸ਼ਫਦ ਿਾਕ” ਫਰਦਾ ਹ/ਸੀ? 

Yes 

ਹਾਂ 

No 

ਨਾਂਹ 

3. Does your child turn their head to look at you when you call his/her name? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਦਖਣ ਰਈ ਆਣਾ ਟਸਯ ਭੜ੍ਦਾ ਹ  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਫੁਰਾਂਉਦ ਹ? 

Yes 

ਹਾਂ 

No 

ਨਾਂਹ 

4. Does your child ask for things by pointing with a finger? For example: food or a toy? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਉਂਗਰ ਨਾਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਕਯਕ ਿੀਜਾਂ ਦੀ ਭਿੰਗ ਕਯਦਾ ਹ?  ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਰਈ: ਬਜਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਟਖਡਣਾ। 

Yes 

ਹਾਂ 

No 

ਨਾਂਹ 

5. Does your child look in your eyes when you talk or play with him/her? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਿੱਖਾ ਂਟਿਿੱਿ ਦਖਦਾ ਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਰ ਗਿੱਰ  ਕਯਦ ਹ ਜਾਂ ਖਡਦ ਹ?   

Yes 

ਹਾਂ 

No 

ਨਾਂਹ 

6. Does your child show interest in other children? For example: smile at them or share 
a toy? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਦੂਜ ਫਿੱਟਿਆਂ ਟਿਿੱਿ ਟਦਰਿਸੀ ਟਦਖਾਉਂਦਾ ਹ? ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਰਈ:    ਉਹਨਾ ਂਿਿੱਰ ਭੁਸਕਯਾਂਦਾ ਹ ਜਾ ਂਟਖਡਣਾ 

ਿਿੰਡਦਾ ਹ| 

Yes 
 

ਹਾਂ 

No 
 

ਨਾਂਹ 

7. When upset or hurt, does your child come to you for comfort? For example: to be 
picked up or be hugged? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਨ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ਜਾਂ ਸਿੱਿ ਰਿੱਗਦੀ ਹ, ਤਾਂ   ਤੁਹਾਡ ਕਰ ਟਦਰਾਸ ਿਾਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹ? ਉਦਾਹਯਣ ਦ ਰਈ: 

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂਿੰ ਿੁਿੱਕ ਜਾਂ ਜਿੱਪੀ ਾਉ । 

Yes 
 

ਹਾਂ 

No 
 

ਨਾਂਹ 

 
 

If you mark any one question from 8-10 as YES, please see your doctor. 

ਜ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਨ 8 ਤੋਂ 10 ਤ ਕਈ ਿੀ ਇਿੱਕ ਹਾ ਂਟਨਸ਼ਾਨ ਰਗਾਉਂਦ ਹ, ਤਾ ਂਟਕਯਾ ਕਯਕ ਆਣ  ਡਾਕਿਯ ਨੂਿੰ ਿਖ । 

8. Did your child talk before but then stopped talking? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਟਹਰਾਂ ਗਿੱਰ ਕਯਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਯ ਟਪਯ ਗਿੱਰ ਕਯਨੀ  ਫਿੰਦ ਕਯ ਟਦਿੱਤੀ ਹ?   

Yes 

ਹਾਂ          

No 

ਨਾਂਹ 

9. Does your child like to repeat the same words or phrases over and over again? 

 ਕੀ  ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਉਸ ਹੀ ਸ਼ਫਦਾਂ ਜਾਂ ਿਾਕਾਂ ਨੂਿੰ ਭੁੜ੍ ਭੁੜ੍ ਕ ਦੁਹਯਾਉਣਾ ਸਿੰਦ ਕਯਦਾ ਹ? 

Yes 

ਹਾਂ          

No 

ਨਾਂਹ 

10. Do you sometimes think your child seems lost in his/her own world or may be deaf? 

 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਸਿਦ ਹ ਟਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਿਾ ਆਣੀ ਹੀ  ਸਿੰਸਾਯ ਟਿਿੱਿ ਗੁਿੰਭ ਹ ਜਾਂ ਫਰਾ ਹ? 

Yes 

ਹਾਂ          

No 

ਨਾਂਹ 

Early diagnosis means early treatment! ਛਤੀ ਜਾਂਿ ਦਾ ਭਤਰਫ ਛਤੀ ਇਰਾਜ! 
 


