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One Story 2021 invites you on a journey of empathy, acceptance and inclusion. 
 
One Story is a project by the National Library Board to make Singapore short stories – originally 
written in Tamil, Malay, Chinese, or English – available in the other languages. The project aims to 
bring these stories to more readers beyond the language communities that they were originally written 
for.  
 
This resource guide is produced in accompaniment with the One Story 2021 featured title, “Razi” by 
Sa’eda Buang, that was originally written in Malay. This book features the story in all four languages. 
 

****** 

 
Additional Recommended Reads 
 

 
 

ஆட்டிசம்: சில புரிதல்கள் 
Author: யெஸ். பாலபாரதி  
Publisher: யென்னை : Books for Children, 2013.  
Call No: Tamil 618.9285882 BAL - [HEA]  

 
Āṭṭicam : Cila puritalkaḷ / Yes. pālapārati. | National Library 
Board (nlb.gov.sg) 
 
 

 

மன வளர்ச்சிக் குறைபாடுகள் : ஆட்டிசம், அறிவுத்திைன் 
குறைபாடு, கற்ைல் குறைபாடு ஓர் அறிமுகம்  
Author: எம்.எஸ். தம்பிராஜா  
Publisher: நாகர்ககாவில் : காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2018.  
Call No: Tamil 616.85882 THA - [HEA] 

 
Man̲a vaḷarccik kur̲aipāṭukaḷ : Āṭṭicam, ar̲ivuttir̲an̲ kur̲aipāṭu, 
kar̲r̲al kur̲aipāṭu ōr ar̲imukam / Em.Es. Tampirājā. | National 
Library Board (nlb.gov.sg) 
 

 

https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/239329318/95087837,1
https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/239329318/95087837,1
https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/239517547/319780840,1
https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/239517547/319780840,1
https://catalogue.nlb.gov.sg/cgi-bin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/239517547/319780840,1
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Videos 
ஆட்டிெம் மைநலக் குனைபாடா? | What is Autism?  
Tamil Pokkisham. கனடசிப் பதிவு 18 அக்கடாபர் 2021. 
 
ஆட்டிெம் ஏற்றுக்யகாள்ளும் மைப்பான்னம | Autism Acceptance 
I am an autism mom. கனடசிப் பதிவு 18 அக்கடாபர் 2021. 
 
ஆட்டிெம் அறிகவாம் | Autism mom journey in Tamil  
I am an autism mom. கனடசிப் பதிவு 18 அக்கடாபர் 2021. 
 
Autism Disorder, Causes, Signs & Symptoms, Diagnosis & Treatment, ஆட்டிெம் 
Avalglitz. கனடசிப் பதிவு 18 அக்கடாபர் 2021. 
 
 

Podcasts 
019: Parenting கபட்டி | On Autism with Kiran 
Madhuram Musings - Parenting Podcast in Tamil. கனடசிப் பதிவு 18 அக்கடாபர் 2021. 
 
Season 4 - புரிதல் - லலிதாராம் - Autism Awareness Story 2 
Vidhyavudan Kadhai Kelu - Tamil Audio Stories. கனடசிப் பதிவு 18 அக்கடாபர் 2021. 
 
 

Useful Websites and Articles 
The Enabling Village Portal  
Retrieved 2021, Oct 1. 
 
The Purple Parade Portal 
Retrieved 2021, Oct 1. 
 
Autism Resource Centre (Singapore) Portal  
Retrieved 2021, Oct 1. 
 
Autism Association (Singapore) Portal 
Retrieved 2021, Oct 1. 
 
Autism Enabling Masterplan (Singapore) Portal  
Retrieved 2021, Oct 1. 
 
Awakening Minds Portal by Choo Kah Ying 
Retrieved 2021, Oct 1. 
 
MOE Resource Kit for Parents of Children with Additional Needs  
Retrieved 2021, Oct 1 
 
Child Development Clinic 
KK Women's and Children's Hospital (2018). Child Development Clinic. 
Retrieved 2021, Oct 1. 
 
Coping with Autism Spectrum Disorder  
KK Women's and Children's Hospital (2018). Coping with Autism Spectrum Disorder. 
Retrieved 2021, Oct 1. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PjXqsbZwjes
https://www.youtube.com/watch?v=h0gWg5SJ53o&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=h0gWg5SJ53o&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LaPmAtPCIIs
https://www.youtube.com/watch?v=LaPmAtPCIIs
https://www.youtube.com/watch?v=ZQSI0Z_DSz0
https://www.youtube.com/watch?v=ZQSI0Z_DSz0
https://www.listennotes.com/podcasts/madhuram-musings/019-parenting-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%9F-on-autism-Tbi9mao6KUD/
https://app.podcastguru.io/podcast/vidhyavudan-kadhai-kelu-tamil-audio-stories-1515655164/episode/season-4-autism-awareness-story-2-e25d12229c14699b2da1f70aafcf97c2
https://enablingvillage.sg/
https://www.purpleparade.sg/
https://www.autism.org.sg/
https://www.autismlinks.org.sg/
https://enablingmasterplan.autism.org.sg/index.php
file:///C:/Users/user/Desktop/Awakening%20Minds%20Portal%20by%20Choo%20Kah%20Ying
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/resources
https://www.kkh.com.sg/patient-care/areas-of-care/childrens-services/Pages/child-development.aspx
https://www.kkh.com.sg/patient-care/conditions-treatments/autism-spectrum-disorder-growing-up/overview
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லட்சுமணன்.ஜி, யஜனி ஃப்ரீடா (2019, ஏப்ரல் 2). ஆட்டிஸம் குனைபாடு குறித்து நீங்கள் 
அறிந்துயகாள்ள கவண்டிெ 10 விஷெங்கள்! #WorldAutismDay | Questions and answers 
about autism spectrum disorders (ASD) (vikatan.com). 
 
கு. ககணென் (2019, யெப்டம்பர் 29). மருத்துவம் யதளிகவாம் 01: அன்புக்கு அடங்கும் 
ஆட்டிெம். https://www.hindutamil.in/news/supplements/nalam-vazha/516615-maruthuvam-

thelivom.html.  
 

டி.கனலெரசி (2018, ஏப்ரல் 2). ஆட்டிெத்தின் அறிகுறிகள் || Symptoms of Autism 
(maalaimalar.com). 
 
 

Discussion Questions 

1. What special need do you think Razi has? Have you encountered anyone who displays 

similar traits or has a similar condition? 
ராஸிக்கு என்ை சிைப்புத் கதனவ இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? இனதப் 
கபான்ை குணங்கனளக் காட்டும் அல்லது இனதப் கபான்ை நினல யகாண்ட 
எவனரொவது நீங்கள் ெந்தித்திருக்கிறீர்களா?  

2. What are your views on alternative healing? What are some alternative healing methods 

which you are aware of? Are they still being practice? 
மாற்று சிகிச்னெமுனை குறித்து உங்கள் கருத்து என்ை? நீங்கள் அறிந்திருக்கும் சில 
மாற்று சிகிச்னெமுனைகள் என்ை? அனவ இன்னும் நனடமுனையில் உள்ளைவா? 

3. What is your impression of Kak Miah? Do you think she is helping Razi or doing more 

harm to Razi? 
மிொ அக்கானவப் பற்றிெ உங்களது அபிப்பிராெம் என்ை? அவர் ராஸிக்கு உதவி 
யெய்கிைாரா அல்லது அதிக தீங்கு வினளவிக்கிைாரா? 

4. What is your impression of Razi’s father? Do you think he could have done more for 
Razi? Do you feel he should have shown more concern for his wife and son? 
ராஸியின் தந்னதனெப் பற்றிெ உங்களது அபிப்பிராெம் என்ை? அவர் ராஸிக்கு இன்னும் 
அதிகமாக யெய்திருக்க முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா? அவர் தைது மனைவி மீதும் 
மகன் மீதும் அதிக அக்கனை காட்டியிருக்க கவண்டும் என்று நீங்கள் 
நினைக்கிறீர்களா? 

 

5. Imagine yourself as the taxi-driver who was driving Razi to school. How would you 
respond to Razi fidgeting in the taxi? How would you handle it? What would you tell the 
mother? 
ராஸினெப் பள்ளிக்கு ஓட்டிச் யென்ை டாக்ஸி ஓட்டுநராக உங்கனளக் கற்பனை யெய்து 
யகாள்ளுங்கள். டாக்ஸியில் ராஸி அங்கும் இங்கும் அனெந்தாடி  
யகாண்டிருக்கும்கபாது நீங்கள் என்ை யெய்திருப்பீர்கள்? நீங்கள் அனத எவ்வாறு 
னகொண்டிருப்பீர்கள்? நீங்கள் அந்தச் சிறுவனின் தாயிடம் என்ை யொல்வீர்கள்? 

6. What are the challenges faced when bringing up a child with special needs? 
சிைப்புத் கதனவகள் உள்ள சிறுவர்கனள வளர்க்கும்கபாது என்யைன்ை ெவால்கனளப் 
யபற்கைார் ெந்திக்க கநரிடும்?  

 

https://www.vikatan.com/health/healthy/153970-questions-and-answers-about-autism-spectrum-disorders-asd
https://www.vikatan.com/health/healthy/153970-questions-and-answers-about-autism-spectrum-disorders-asd
https://www.vikatan.com/health/healthy/153970-questions-and-answers-about-autism-spectrum-disorders-asd
https://www.hindutamil.in/news/supplements/nalam-vazha/516615-maruthuvam-thelivom.html
https://www.hindutamil.in/news/supplements/nalam-vazha/516615-maruthuvam-thelivom.html
https://www.maalaimalar.com/health/arokiyamtopnews/2018/04/02082411/1154481/Symptoms-of-Autism.vpf
https://www.maalaimalar.com/health/arokiyamtopnews/2018/04/02082411/1154481/Symptoms-of-Autism.vpf
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7. Where should Razi’s mother seek help and comfort if her family cannot relate to her 

emotions? 
குடும்பத்திைரால் தன்னுனடெ உணர்ச்சிகனளப் புரிந்துயகாள்ள முடிொத சூழலில், 
ராஸியின் தாொர் உதவினெயும் ஆறுதனலயும் எங்கக நாடலாம்? 

8. What is your impression of Razi’s mother? What would you have done differently if you 

were her? 
ராஸியின் தாொனரப் பற்றி உங்கள் அபிப்ராெம் என்ை? அவர் நினலயில் நீங்கள் 
இருந்திருந்தால் கவறு விதமாக என்ை யெய்திருப்பீர்கள்? 

9. What do you think of the neighbour who asked Razi’s mother not to come to the birthday 

party? How would you have reacted if you were Razi’s mother? 
பிைந்த நாள் விழாவிற்கு வரகவண்டாம் என்று ராஸியின் தாொரிடம் கூறிெ அண்னட 
வீட்டுக்காரனரப் பற்றி நீங்கள் என்ை நினைக்கிறீர்கள்? நீங்கள் ராஸியின் தாொராக 
இருந்திருந்தால், எப்படி நடந்துயகாண்டிருப்பீர்கள்? 

 

10. How can society show more empathy towards people with special needs? 
சிைப்புத் கதனவகள் உள்ளவர்களிடம் இந்த ெமுதாெம் எவ்வாறு அதிகப் பரிவு காட்ட 
முடியும்? 

 

- END  - 


