What is attention deficit/hyperactivity disorder, or
ADHD?
ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ / ਹਾਈਪਰਐਕਧਿਧਿਿੀ ਧਿਸਆਰਿਰ ਜਾਾਂ ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. ਕੀ ਹਦ
ੁੰ ਾ ਹੈ?
ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. (ADHD) ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਨਧਸਕ ਧਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਧਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਕਸੋਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਿਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਰਧਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. (ADHD) ਿਾਲੇ ਬੱਧਚਆਾਂ ਧਿਚ ਇੱਕੋ ਧਜਹੇ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਬੱਧਚਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ, ਉੱਚ ਪੱਿਰ ਦੀ
ਸਰਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਧਿਹਾਰ ਹਦ
ੁੰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਜਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਧਿੱਚ ਚੁੰਗਾ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਘਰ ਧਿੱਚ ਜਾਾਂ ਕਧਮਊਧਨਿੀ ਧਿੱਚ
ਧਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. (ADHD) ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ADHD ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਧਤੁੰਨ ਖੇਤਰਾਾਂ ਧਿੱਚ ਿੁੰਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਿਿੇਰੇ ਸਰਗਰਮ:


ਧਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬਧਹਣਾ ਅਤੇ ਬਹਤ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨਾ



ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਾ ਬੁੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਧਿਚ ਧਿਘਨ ਪਾਓਣਾ



ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਭੱਜਣਾ



ਇੱਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲਈ ਬਹਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣਾ



ਜੋ ਿੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਛੋਹਣਾ ਅਤੇ ਖੇਿਣਾ



2. ਧਿਆਨ ਦੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਮ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕੁੰਮ ਨੂ ੁੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਸਧਕਲ ਹੋਣਾ



ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਚਧਲਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਭੱਲ ਜਾਣਾ



ਧਦਨ ਧਿਚ ਬਹਤ ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

3. ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਧਿਹਾਰ


ਬਹਤ ਬੇਸਬਰੀ ਕਰਨਾ



ਅਣਉੱਧਚਤ ਧਿੱਪਣੀਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਬੜਬੜਾਉਣਾ



ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਸਧਕਲ

ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਧਕਿੇਂ ਧਬਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. ਿਾਲੇ ਬੱਧਚਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਾਂ , ਦਿਾਈਆਾਂ, ਧਿਹਾਰਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਸੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਾਲੀ ਧਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਾਈ: ਕਈ ਦਿਾਈਆਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਆਮ ਧਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸਧਿਮਲੈਂ ਿ ਕਧਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਾਈਆਾਂ ਬੱਧਚਆਾਂ
ਨੂ ੁੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਧਰਤ ਕਰਨ, ਧਸੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤ ਰਧਹਣ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਇਲਾਜ਼ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ: ਇੱਥੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਥੈਰੇਪੀਆਾਂ ਹਨ। ਰਿੱਈਏ ਦੀ ਇਲਾਜ਼ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਬੱਧਚਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਿਤੀਰੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਧਿਚ
ਧਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਧਿਚ ਅਤੇ ਘਰ ਧਿਚ ਧਬਹਤਰ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਧਪਆਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਾਂ ਦੀ
ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. (ADHD) ਪਰਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ. (ADHD) ਲੱਛਣਾਾਂ ਿਾਲੇ ਬੱਧਚਆਾਂ ਦਾ ਪਰਬਿ
ੁੰ ਧਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਧਚਆਾਂ ਲਈ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਿੇਗਾ। ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ.(ADHD) ਿਾਲੇ ਬੱਧਚਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਿੀ ਸਮਾਜਕ ਹਨਰਾਾਂ ਦੀ ਧਸਖਲਾਈ, ਸਮੱਧਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨਰ ਦੀ
ਧਸਖਲਾਈ, ਆਧਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਸੱਧਖਆ ਦੀਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ, ਸਕੂ ਲ ਿੱਲੋਂ ਧਦੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੰਮ ਅਤੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅਨਪਾਤ ਧਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
ਕਰਕੇ ਏ.ਿੀ.ਐਚ.ਿੀ ਨਾਲ ਪ੍ਭਧਿਤ ਬੱਧਚਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸਕੂ ਲ ਧਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਧਸੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਸਧਿਿਾ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

