Bulletin 1903 – ADHD Pre-Screening Indicators

نشرة  1903الفحص و التدخل للنجاح المدرسى
 AD / HDالفحص المبدئى للمعايير التشخيصية
إضطراب النشاط الزائد و نقص اإلنتباه
الوالدين  /المعلم المحيل

إسم الطالب  ________________________________________________________ :الصف _____________ :
( إختصار المتوسط )
( االسم األول )
( االسم األخير )
المدرسة ______________________________________________ :
األعراض التي تشخص إضطراب النشاط الزائد و نقص اإلنتباه  AD / HDكما هو موضح فى . DSM IV

A

.

أما (  ) 1أو ( : ) 2
 ).1ستة ( أو أكثر ) من األعراض التالية من نقص اإلهتمام التي استمرت لمدة ستة أشهر على األقل إلى درجة عدم
التكييف و ال تتفق مع مستوى التنمية  ( :إرسل إلى اآلباء  /األوصياء لإلكمال إاا ستة أو أكثر يتم اإلشارة إليها ).

نقص اإلنتباه :
______

)(a

غالبا ً ما يفشل إلى إبداء اهتمام وثيق للتفاصيل أو يرتكب أخطاء إهمال في الواجبات المدرسية  ,العمل  ,او غير
الك من األنشطة .

______

((b

غالبا ً ما يواجه صعوبة في المحافظة على االنتباه في المهام أو اللعب .

______

)(c

في كثير من األحيان ال يبدو منصتا عند التحدث إليه مباشرة .

______

)(d

كثيراً ما ال يتبع التعليمات و فشل إلنهاء الواجبات المدرسية  ,األعمال المنزلية  ,او المهام فى مكان
العمل ( ليس بسبب سلوك المعارضة أو عدم فهم التعليمات ) .

______

)(e

كثيراً ما لديه صعوبات فى تنظيم المهام و األنشطة .

______

)(f

كثيراً ما يتجنب  ,يكره  ,أو متردد في القيام بالمهام التى تتطلب بذل جهد اهنى متواصل ( مثل الواجبات
المدرسية أو الواجبات المنزلية ( .

______

)(g

كثيراً ما يفقد األشياء الضرورية للمهام أو األنشطة ( مثل  ،لعب المدرسة  ،و المهمات  ،أقالم الرصاص ,
كتب  ,أو أدوات ) .

_ ___

)(h

غالبا ما ينصرف بسهولة عن طريق مؤثرات أو محفزات داخيلة .

______

)(i

غالبا ما ينسى أثناء األنشطة اليومية .

).2

ستة ( أو أكثر ) من األعراض التالية من النشاط الزائد  /االندفاع التي استمرت لمدة ستة أشهر على األقل
إلى درجة عدم التكييف و ال تتفق مع مستوى التنمية  ( :إرسل إلى اآلباء  /األوصياء لإلكمال إاا ستة أو أكثر
يتم اإلشارة إليها ).

النشاط الزائد :
______

)(a

غالبا ما يتململ مع اليدين أو القدمين و يتحرك من مقعده .

______

)(b

غالبا ً ما يترك مقعده فى الفصول الدراسية على نفس الحالة التى عليها بقية المقاعد تكون متوقعة .

______

)(c

غالبا ً ما يجرى أو يصعد بطريقة مفرطة و غير مناسبة ( في مراهقة أو البالغين  ,قد تكون محدودة بمشاعر
ااتية من التململ ) .

______

)(d

كثيراً ما يواجه صعوبة في اللعب أو المشاركة في أنشطة أوقات الفراغ بهدوء .

______

)(e

غالبا ً ما يكون " على الذهاب " أو غالبا ً ما يتصرف كما لو كان " مدفوع بمحرك "

______

)(f

كثيرا ما يتحدث بشكل مفرط

______

)(g

______

) (hغالبا ً ما يجد صعوبة في انتظار دوره .

اإلندفاع :

______

)(i

كثيراً ما يندفع باإلجابات .

في كثير من األحيان يقاطع اآلخرين أو يتطفل عليهم ( على سبيل المثال  ،يتدخل في الحديث أو اللعب ) .

 ____________ .Bبعض أعراض النشاط الزائد و االندفاع أو عدم اإلنتباه التي تسببت في القصور كانت موجودة قبل  7سنوات .
.C

__________ بعض الضعف من األعراض يكون موجود في مكانين أو أكثر ( على سبيل المثال  ،في المدرسة و فى المنزل ) ,
إتصل بالولدين في حالة وجود قلق .

 ____________ .Dهناك دليل واضح على ضعف كبير فى النواحى االجتماعية و األكاديمية .
 _____________ .Eال توجد مخاوف في هذا الوقت .

___________________________________

__________________________
التاريخ

توقيع المدرس

بناء على هذه المراجعة  AD / HDو البيانات الداعمة األخرى  ،قدمت توصية بهذا :
___________ إحالة الى المادة 504
___________ اإلحالة ABIT
___________ ال تلبى معايير  AD / HDللفحص فى نشرة ( A ، B ، C ، D ) 1903
___________ أخرى ( تحديد ) _________________________________
___________________________
التاريخ
 10/16معدلة

___________________________________________
توقيع المدير

يوضع فى المجلد الرمادى للطالب المعين كنشرة . 1903

