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यान-घाटा / हाइपयाटभटी वकारह (ADHD) के हो?

यान-घाटा / हाइपयाटभटी वकार (ADHD) एक साधारण यूरोबेहैवेरल वकास अराजक हो। ADHD बाट पीडत 

बचाहले सामायतया हाइपयाटभटी, आवेग र बेवाता दशन गदछ। यी लणहले सकाई र पारपरक 

सबधमा अवरोधह सजना गदछ, जसले भावनामक समयाह, कम आम-समान, र दैनक जीवनको सामना गन 

मुख कठनाइह नयाउन सछ।

ADHD कती साधारण छ?

5–9%

हङकङ कलका बचाहमा यात 5-9% छ,
अतराय आंकडा जतै

कटीह भदा बढी कटाह भावत छन्

ु

े े

ADHD का लणह के-के न्?

तीन मुख लणह:

हाइपयाटभटी

आवेग आनाकानी

बचाह बवेाता गन, आवगेमा आउने र कहलकेाहँी अवथ रहनु सामाय हो। यसको मतलब तनीहसँग एडीएचडी नु 
आवयक छैन। यावसायक नदानह बचा ADHD बाट भावत छ क छैन पा लगाउन आवयक छ। यद तपाइलँाई 
तपाइकँो बचा भावत न सछ भने लाछ भने, कृपया एक चकसक संग परामश गनुहोस्।

ADHD को उपचार कसरी गने?

औषधी

औषधल ेडोरोपाइन र नोरपाइनन जता 
यूरोासमटरहमा असंतलुन सुधार गन मत 
गदछ। यसल ेबरामीको यान सुधार गन सछ र 
यसैल ेहाइपयाटभटी र आवगे लणह कम गन 
सछ।

भावनामक र यवहार 
यवथापन

यारेटंगको एक यवथत तरकाले बचाको 
यवहार समयाह सुधार गन सदछ। यसमा प 
अनुशासनामक दशानदेशह दान गने, 
अभभावकय शण ात गने, र बचालाई 
ADHD समूह शण र आवेग नयण शणमा 
सामेल न अनुमत दने समावेश छ।

ADHD सुधार गन सकछ। यद तपालाई लाछ क तपाको बचाल ेपीडत भइरहकेो छ भने, तपाले 
सहयोग लनु पछ।

ADHD को साथ एक बचाको यवहार र

भावनामक समया सधुार गन चाहानुछ?

अभभावकको पमा, तपाइ:ँ

बचालाई भावनाह यवहार गने र समया समाधान गने उचत तरका सकाउनुहोस्

सकारामक अभभावक-बचाको 
सबध बनाउनुहोस्

बचालाई वथ बानीह थापत 
गन मत गनुहोस्

अधक जानकारी को लागी:

तपाईको डाटरसँग परामश 
लनुहोस्

यी वभागहलाई कल र परामश गनुहोस्:
अपताल ाधकरण मानसक वाय य
2466 7350
समाज कयाण वभागीय हटलाइन
2343 2255

मण गनुहोस्
shallwetalk.hk
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