NACD - A Face Ce Functioneaza pentru
Tulburarile din Spectrul Autist
Ce inseamna daca un copil are diagnosticul de Tulburare din Spectrul Autist (sau se crede
despre el ca are acest diagnostic) si ce face NACD in acest caz? NACD face ceva foarte unic.
NACD evalueaza copilul ca pe un individ unic cu o dezvoltare unica si ineficiente unice. O
evaluare precisa a problemelor specifice ale copilului este calea catre o solutie individualizata.
Fiecare copil este diferit. Modul in care fiecare canal senzorial este procesat este unic. Modul in
care fiecare copil se confrunta cu aceste ineficiente este unic. Ca urmare, strategiile necesare
pentru a REPARA aceste probleme sunt unice pentru acel copil. NACD urmareste repararea
acestor probleme la sursa lor neurologica.
In loc sa stabileasca modul in care copilul se incadreaza in spectru, NACD urmareste sa descrie
in mod clar si sa defineasca exact ceea ce face copilul. Programul de tratament este conceput
dupa evaluarea copilului, ca urmare a evaluarilor, nu invers. Ce inseamna aceasta? Fiecare
parinte stie despre copilul lui ca are puncte forte, dificultati, provocari si comportamente unice.
NACD asculta parintii, observa copilul, foloseste o abordare neurologica pentru a intelege de ce
copilul face ceea ce face si apoi instruieste parintele sa faca activitatile din program create
special pentru acel copil. NACD ajuta fiecare parinte sa isi inteleaga copilul in totalitate si le
permite parintilor sa lucreze in mod confident cu propriul copil. Informatiile noastre si
experienta noastra devin experienta parintilor.
Abordam probleme specifice legate de procesarea senzoriala. Abordam interactiunea sociala,
activitatea educationala, dezvoltarea limbajului, abilitatilor de joc, cunoasterea si coordonarea.
Prioritatile parintilor sunt si prioritatile NACD si, pe parcursul intregului proces este asigurat
sprijin. Parintii NACD si pesonalul sprijina ceilalti parinti. Liniile de comunicare sunt intotdeauna
deschise. NACD ofera deasemenea informatii privind o varietate de subiecte pertinente
incluzand dieta, strategii educationale si materiale educationale, precum si informatii despre
suplimente alimentare. Informatiile noastre se bazeaza pe zeci de ani de experienta, parerile si
experientele miilor de familii.
NACD ofera o comunitate de profesionisti si parinti laolalta cu un tel comun - acela de a ajuta
fiecare copil sa functioneze mai eficient si cu incredere in fiecare domeniu al vietii lor. Ce
asteptari avem? Ne asteptam la succes!

NACD Tulburari de Spectru Autist (Seminar Gratuit) pe YouTube
(doar in Limba Engleza)
Vizionati seminarul: https://youtu.be/mQKx1uovIPQ?list=PLFC29382970708250

NACD Workshop pentru Spectrul Autismului (Seminar gratuit)
pe YouTube (numai în limba engleză)
Urmăriți seminarul la: https://youtu.be/mQKx1uovIPQ?list=PLFC29382970708250

