
Agahdariya Sendroma Down ji bo Dêûbavên Nû û Hêvîdar
Ev agahdarî bi girêdanên webê li ser heye www.dhhs.ne.gov/DownSyndrome

 Rêxistinên Piştgiriya 

Sendroma Nebraska Down

 Omaha

 Hevbendiya Down Syndrome ya Midlands

 5791-375-531

 www.dsamidlands.org

 Lincoln

 Komeleya Down Syndrome ji bo Malbatên 

Nebraska  www.dsafnebraska.org

 Parêzerên Sendroma Down Di Çalakiyê 

de

 www.dsaane.org

 Bakurê rojhilatê Nebraska

 Komeleya Sendroma Down a Bakurê 

Rojhilatê Nebraska  www.nendsa.org

Herêma Kearney 

 Parêzgerên Sendroma Down di Çalakiyê 

de Kearney  www.dsaane.org/kearney 

402-413-0199

Nebraska Genetics Clinic UNMC 
Enstîtuya Munroe- Meyer

 an belaş 800-559-3937 ext 96418 

6418-559-402

 www.unmc.edu/mmi/services/ 

geneticmed/down-clinic.html

 Berhevoka Sendroma Down

Sendroma Down rewşek genetîkî û seqetiya pêşveçûnê ye ku bi 

gelemperî ji hêla kopiyek zêde ya  .kromozoma bîst û yekem ve dibe

Li gorî daneyên heyî, li Dewletên Yekbûyî nêzî 

kes bi sendroma Downê ne. Lêkolîn nîşan  250,000 didin ku ji her 

800 pitikan 1 bi sendroma Downê çêdibe û şansê bûyîna zarokek bi 

rewşa genetîkî bi temenê dayika bendewar re zêde dibe. Sendroma 

Down bi gelemperî di malbatan de dernakeve û ne ji hêla tiştek  .ku 

dêûbav kiriye an nekiriye ve çêdibe

Pêşketinên di lênihêrîna bijîjkî û lêkolîna bi salan de ji mirovên bi 

sendroma Down re tenduristiya giştî çêtir daye. Taybetmendî, şert û 

mercên bijîjkî, û şiyanên mirovên bi sendroma Down pir diguhezin û 

berî ji dayikbûnê nayên pêşbînî kirin. Ew bi gelemperî nerm in 

derengiyên cognitive nerm, ton masûlkeyên kêm, û şansên zêdetir ji 

bo a cûrbecûr pirsgirêkên tenduristiyê yên din di temenê wan de. Ji 

ber pêşkeftinên di lênihêrîna tenduristî, perwerdehiyê, û helwestên 

gel de, têgihiştinên hevpar û derfetên pêşerojê yên ji bo mirovên bi 

sendroma Down di van çend dehsalên borî  .de pir çêtir bûne

 Fêmkirina Sendroma Down

Zarokên bi sendroma Down ji wan cudatir dişibin  •  .zarokên din

Kesên bi sendroma Down xwedî qabiliyetên  •  .rewşenbîrî yên

guhêrbar in

Zarokên bi sendroma Down bi gelemperî derengiya  • pêşveçûnê
heye û sûd ji destwerdana zû, di nav de fîzîkî, pîşeyî, û tedawiya 

axaftinê, da ku ji wan re bibe  .alîkar ku gavên xwe bicîh bînin

ji pitikên bi sendroma Down di dema  %80 • jidayikbûnê de hîpotonî

an ton masûlkeyên wan kêm 

in. Ev bi gelemperî bi demê re çêtir dibe, û tedawiya  .fizîkî dikare 
alîkariyê bike

ji pitikên bi sendroma Down yek an çend  %50 •

pirsgirêkên tenduristiyê hene: • 40-60% ji zarokên bi  .sendroma

Down re nexweşiya dil heye

xwedî rewşek gastrointestinal e, ku dibe ku  %12 • pêdivî bi
emeliyat bike. Encamên van tamîrên 

 .neştergerî pir baş in

Serlêdanên ji pisporan re ji bo destnîşankirinê  •  guncan in

 .komplîkasyonên



Çavkaniyên Agahdariya Sendroma Down ya 
 Neteweyî

 Agahiyên li ser Sendroma Downê bi gelek zimanan li 
vir heye  www.understandingdownsyndrome.org

 Tora Teşhîsa Sendroma Down 

www.dsdiagnosisnetwork.org

 Weqfa Global Down Syndrome 

www.globaldownsyndrome.org

Civaka Sendroma Down ya Neteweyî 800-221-4602 
www.ndss.org 

 Kongreya Neteweyî ya Down Syndrome 800-232-6372
 www.NDSCcenter.org

 Tora Qebûlkirina Sendroma Down ya Neteweyî
 www.ndsan.org

Navenda Neteweyî ya ji bo Çavkaniyên Syndrome 
Down Prenatal û Postna tal

 www.downsyndromediagnosis.org 

www.lettercase.org 

 /Civaka Niştimanî ya Şêwirmendên Genetîkî 

www.nsgc.org

Heya nuha, bendewariya jiyanê ya navîn ji bo kesên  •  .bi

sendroma Down re nêzî 60 sal e

Mezinkirina zarokekî bi sendroma Downê mîna  • 
mezinkirina zarokekî din e; lêbelê, peydakirina 

hewcedariyên wan dibe ku dem bi dem ji zarokên  .tîpîk 

zêdetir wext bigire

Kesên xwedan astengiyên pêşkeftinê dikarin beşdarî  • 
werzîş, çalakî û lîgên civakê bibin bi şertê ku 

 .destûrnameya bijîjkî hebe

Bernameyên perwerdehiya ferdî dikare alîkariya  • 
zarokan bike Sendroma Down digihîje potansiyela xwe. 

Karûbarên perwerdehiya taybetî li dibistanê dikare ji 

tevlêbûna di pola tîpîk de bi arîkariya zêde bigire heya 

perwerdehiya komên piçûk. Zêdetirî 300 bernameyên 

zanîngehê jî ji bo kesên bi astengiyên  .rewşenbîrî hene

Kes dikarin bi reqabetê bi piştgirî an bê piştgirî bêne  • 
 .xebitandin

Mezinên bi sendroma Down dikarin serbixwe, bi  • 
 .malbatê re, an jî di malek komê de bijîn

Kesên bi sendroma Down ji her temenî xwedî heval  • 
in û mezinan dikarin ji bo pêşxistina têkiliyên samîmî 

 .hilbijêre

Zarokên bi sendroma Downê ji bo pirsgirêkên xwarin  • û 

digestive, kêmbûna bihîstinê, kêmbûna dîtinê û 

 enfeksiyonên nefesê şansên wan zêdetir in. Piraniya 

van şertan dikarin bi lênihêrîna tenduristî ya baş werin 

 .derman kirin

Gelek kesên bi sendroma Down wekî endamên çalak 
û bi nirx ên civakê bi pêş dikevin. Di nav wan de 

zarokên ku bi hevalên xwe re di bernameyên civakî û 
dibistanê de beşdar dibin, û mezinên ku serbixwe an 
jî bi hin piştgiriyê dixebitin û dijîn. Lêkolîn nîşan dide 

ku hema hema hemî kesên bi sendroma Down dijîn ji 
jiyana xwe kêfxweş in û ji .hêla malbatên xwe ve têne 

hezkirin

Ji hêla Koma Xebatê ya Qanûna Agahdariya Sendroma Downê ya Civata Neteweyî ya Şêwirmendên Genetîkî 
ve, bi alîkariya Navenda Neteweyî ya Çavkaniyên Syndroma Down Prenatal û Postnatal û ji hêla Enstîtuya 

  .Munroe-Meyer Navenda Bijîjkî ya Zanîngeha Nebraska ve hatî vekolandin




