
صحبتى با کادر پرواز: اجازه دهید که والدین یا سایر افرادى 
که از کودك اتیسم مراقبت مى کنند، راهنماى شما باشند.

•  از مراقب کودك بخواهید که شما را از میزان برقرارى 
ارتباط کودك داراى اتیسم  با سایر افراد مطلع سازد.

نور،  به  او نسبت  از خانواده کودك راجع به حساسیت    •

صدا، تماس فیزیکى و بو ها سوال بپرسید.
در کمتر  قبلى چه چیزهایى  پروازهاى  در  که  بپرسید    •

بیشترین  اتیسم  داراى  فرد  کردن  آرام  و  اضطراب  کردن 
تاثیر را داشته است.

•  ممکن است کودك واکنش هاى شدیدى را نسبت به 
محیط استرس زاى جدید بدهد پس صندلى کودك را در 

ردیف دور از محل رفت و آمد انتخاب کنید.
را  اتیسم  داراى  فرد  نشستن  امکان صندلى  •  در صورت 

نزدیک درب هاى خروجى یا ردیف اول قرار دهید.
•  از نشاندن فرد داراى اتیسم در کنار بال و موتور هواپیما 

خوددارى کنید و جاى او را تغییر دهید.
•  به خانواده پیشنهاد دهید که براى کمتر شدن حواس 

پرتى کودك، کاور پنجره را بکشند.
•  اگر فرد داراى اتیسم  نسبت به صدا حساس است، از او 

بخواهید که از هدفون استفاده کند.
•  پس از اینکه خلبان اعالم کرد که هوایپما در آسمان قرار 
گرفت و مسافرین مى توانند در محیط هواپیما رفت و آمد 
داشته باشند، از مراقب کودك بخواهید که محیط داخل را 
به وى نشان دهند تا به کاهش آشفتگى وى کمک کرده 

باشند. 
•  به خانواده داراى اتیسم اجازه دهید که زودتر و یا دیرتر 

از سایرین هواپیما را ترك کنند. 
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نفر  یک  کودك   68 هر  از  امریکا  در   2016 سال  آمار  طبق 
داراى اتیسم است.  درایران طى مطالعاتى از هر  100کودك 
یک نفر داراى این اختالل است. همچنین آمار هاى جهانى 
روند رو به افزایش را نشان مى دهند و الزم به ذکر است که 
مى  اتیسم  داراى  دختران  از  بیشتر  پسران  برابر   4 حدود 
قومى،  زندگى،  سبک  اجتماعى،  اقتصادى،  باشند.وضعیت 
نژادى، دینى و سطح تحصیالت والدین نقشى در بروز اتیسم 

ندارد.

براى درك  اطالعاتى  به چه  و هواپیما  فرودگاه 
دارند؟ نیاز  اتیسم  مسافران 

به  یا  و  روند  مى  مسافرت  به  هواپیما  با  معموال  ها  خانواده 
کشورهاى دیگر و مناطق دورتر سفر مى کنند. پرواز کردن 
اما،  باشد.  مى  اتفاقى جدید  نوجوانان  و  کودکان  اکثر  براى 
زمانى که مسافر پرواز کودك داراى اتیسم مى باشد، آمادگى 

ذهنى و همکارى با والدین ضرورى است.
براى  ها  خانواده  و  هستند  شلوغى  هاى  مکان  ها  فرودگاه 
دریافت  دهند:  انجام  باید  را  زیادى  اقدامات  کردن  پرواز 
کارت پرواز، انتظار، چک کردن بلیت توسط مامورین، تحویل 
چمدان ها، عبور از گیت امنیتى، یافتن گیت خروجى و سوار 

شدن هواپیما. 
کمک کردن به کودکان اتیسم در داشتن پروازى آرام و فهم 
مواردى که در طول سفر از او انتظار مى رود، وظیفه ما مى 
باشد تا بتوانند در فرودگاه و طول پرواز با ما همکارى کنند. 

                  

اتیسم شیوع 

•    بروشور ویژه پرواز را به خانواده ها و کودکان که در بخش 
خدمات مسافرین فرودگاه در دسترس مى باشد، بدهید. 

 •  سالن هاى ویژه براى افراد داراى اتیسم که دور از سر و صدا 
و شلوغى جمعیت حاضر در فرودگاه در دسترس مى باشد 
پیشنهاد کنید تا آنجا استراحت کنند و منتظر اعالم پرواز باشند.
•   امکان ورود و خروج زودتر یا با تاخیر در هنگام عبور از  
گیت هاى امنیتى و سوار شدن به هواپیما را به آنها بدهید. 

•    هنگام انجام بازرسى بدنى از والدین در ارتباط با وضعیت 
اتیسم فرزندشان اطالعات الزم را کسب کنید.

•   از والدین نسبت به وسیله همراه و کلیشه هاى او سوال 
بپرسید و به او اجازه دهید که با آن وسیله از گیت عبور کند 
•    به فرد داراى اتیسم اجازه دهید که به جاى عبور از اسکنر 

فلزى از بخش اسکن کردن کامل بدن عبور کند.
•    براى برقرارى ارتباط با فرد داراى اتیسم عجله نکنید.

•   او را مورد تشویق و تمجید قرار دهید.
•   از زبان بدن خود که نقش آرام بخش را دارد، استفاده 
را  فضاى شخصى خود  که  دهید  اجازه  به کودك  و  کنید 

داشته باشد.
•    با او به آرامى صحبت کرده و کلمات و تماس فیزیکى را 

کاهش دهید.
•    با جمالت کوتاه و ساده با او صحبت کنید و بین درخواست 

هاى مختلف فاصله بیاندازید.
•   براى دریافت پاسخ از کودك صبور باشید.

•   انتظار برقرارى تماس چشمى نداشته باشید.
هنگام  اتیسم  داراى  کودکان  از  بعضى  است  ممکن   •
قرارگیرى در شرایط و موقعیت جدید، اضطرابشان افزایش 
نشان  و دیگران  اى نسبت خود  پرخاشگرانه  رفتار  و  یافته 

دهند.
•    براى هدایت و آرام کردن شرایط متشنج، از مراقبین کودك 

کمک بخواهید. 

پیشنهاداتى براى پرسنل
اتیسم اختاللى عصب-رشدى است که در سه سال اول زندگى  خطوط هوایى و فرودگاه :

بروز مى کند و مادام العمر است، شاخصه اصلى آن نقص در 
و  بروز رفتارهاى کلیشه اى  و  اجتماعى  تعامالت  و  ارتباط 

خزانه رفتارى، حرکتى و... محدود مى باشد.
اتیسم بر روى درك افراد از دنیا و تعامالتشان با افراد اثر   

مى گذارد.
افراد داراى اتیسم، دنیا را متفاوت تر از بقیه مى بینند، مى 
درمان  و  نیست  بیمارى  اتیسم  کنند.  مى  و حس  شنوند 
دارویى قطعى نیز ندارد، اما با توانبخشى فرد داراى اتیسم 
مى تواند مهارت کسب کرده و زندگى مستقلى داشته باشد 

و همچنین نبوغ خاصى را از خود نشان دهد.
اتیسم شرایطى به صورت طیف بوده که از شدید تا خفیف 
در  متفاوتى  هاى  صورت  به  بودن  اتیسم  است.  متغیر 

رفتارهاى فرد داراى اتیسم نمایان مى شود.

• خنده هاى بى دلیل
• واکنش نشان ندادن به شنیدن اسم خود 

• عالقه زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص 
• عدم پیروى از آداب و قوانین اجتماعى 

• توانایى بیشتر در انجام کارهایى که نیاز به درك اجتماعى 
ندارند 

• مشارکت نکردن در بازى هاى گروهى و بازى نکردن با 
سایر کودکان 

• اجتناب از تماس چشمى 
• رفتارهاى غیر معمول، مثل پریدن و تکان دادن دست ها 

یا پرخاشگرى و خود زنى 
• اجتناب از لمس شدن و بغل کردن 

• تمایل به یکسانى در عادات روزمره و عدم تمایل به تغییر 
• دشوارى در استفاده و فهم زبان 

• بیش و کم حسى به صدا، مزه، لمس، محرك بصرى یا 
بویایى

• بیان کلمات نامفهوم 

توصیه هایى به پرسنل فرودگاه: 

ویژگى هاى مشترکى بین افراد اتیسم به شرح زیر است:  


