
  

(Punjabi) 

 

ਮੁੜ ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  
ਮਾਪਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
  

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਦਦੱਤਾ ਹੈ ਦਿ ਿੋਈ ਵੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਸੱਦਖਆ ਗਰਦਹਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਉਤੇ 
ਦਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ।  ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਦੱਤਾ ਹੈ ਦਿ ਉਹ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਜਨਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਦਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ,ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਿਾਹਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਹੋਰ ਦਵਗਾੜ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮੱਦਦ ਦੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਦਜੂੰ ਨੀ ਦਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪ੍ਦਹਚਾਣ ਨਾ 
ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁੱਿਵਾਂ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਦਦਮਾਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ 
ਸਿਦੀ ਹੈ।  

 

 ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿ ਜੇ ਿੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਦਹਲੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੂਜੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ ਲੱਛਣ-ਮੁਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੂਜਾ ਸਦਹ ਲੱਛਣ ਦਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਿਤੇ-ਦਿਤੇ ਹੀ 
ਵਾਪ੍ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਦਮਾਗ ਦਵੱਚ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੋਦਜਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਜਸਦੇ ਅਿਸਰ ਦਭਆਨਿ ਦਸੱਟੇ ਦਨਿਲਦੇ ਹਨ।  

 

ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਦਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਦਹਚਾਣੀ ਗਈ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਰੋਗ-ਮੁਿਤੀ ਲਈ ਅਦਤ-ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਦਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ  ਛੇਤੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ 
ਰੋਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।  ਆਖਰ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੇ ਦਗਆਨ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਦਸਹਤ ਤੇ ਪ੍ੜਹਾਈ 
ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਫਲਤਾ ਦਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਮੱਦਦ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਿੋਦਸ਼ਸ਼ ਹੈ।  

 

ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ 
ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ :- 

 ਇਹ ਉਹ ਦਦਮਾਗੀ ਚੋਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਦਜਹੜੀ ਦਦਮਾਗ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੇ ਢੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਦਦੂੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਦਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਿਰ ਆਉਣ 
ਲੱਗ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਨ ਦਜਹੜੇ ਸਰੀਰਿ ਹੋਣ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਸਰਦਰਦ, ਚੱਿਰ ਆਉਣੇ) ਦਗਆਨ ਗਰਦਹਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ( ਦਧਆਨ ਿੇਂਦਦਰਤ ਿਰਨ ਅਤੇ 
ਯਾਦ ਿਰਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਦਿਲ ਪੇ੍ਸ਼ ਆਉਣਾ) ਜਿਬਾਤੀ/ਵਤੀਰੇ ਸਬੂੰ ਧੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਦਚੜਦਚੜਾਪ੍ਨ) ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਸਬੂੰ ਧੀ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਂਘਲਾਉਣਾ, ਨੀਂਦ ਦਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ);  

 ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਸਰ,ਦਚਹਰੇ ਜਾਂ ਧੌਣ ਨੂੂੰ  ਦਸੱਧੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦਸਰ ਨੂੂੰ  ਇੱਿ ਐਸਾ ਧੱਿਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਜਸ ਨਾਲ ਖੋਪ੍ੜੀ ਦਵੱਚ ਦਦਮਾਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦਹੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

 ਇਹ ਚੋਟ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਗੁੂੰ ਮ ਹੋਏ ਹੋਣ (ਅਸਲ ਦਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਹੋਸ਼ ਗੁੂੰ ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ); 

 ਆਮ ਿਰਿੇ ਇਹ ਐਿਸ-ਰੇਅ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ. ਟੀ. ਸਿੈਨ ਜਾਂ ਐਮ. ਆਰ. ਆਈਿ ਦਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦਦਸਦੀਆਂ।  

 

ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਪਨਰੀਖਣ 

ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਇੱਿ ਸਰੀਰਿ ਦਨਰੀਖਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਦਜਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਡੀਿਲ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਿਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ 
ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿ ਸੂੰ ਭਾਵੀ-ਦਦਮਾਗੀ ਚੋਟ ਲਈ ਮੁਆਇਨਾ ਿੋਈ ਮੈਡੀਿਲ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ ਿਰੇ।  ਜਦ ਤੱਿ ਮੈਡੀਿਲ ਮਸ਼ਵਰਾ 



  

(Punjabi) 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸਤ ਿਰ ਦਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   ਇਸ ਸਬੂੰ ਧ ਦਵੱਚ **ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਦਹਚਾਣ ਦੇ 
ਤਰੀਿੇ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੜਹੋ (ਫਾਰਮ C-2) ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਿਲ ਮੁਆਦਨਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ (ਫਾਰਮ C-3) ਨੂੂੰ  ਪ੍ੜਹੋ।   

 

ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਆਮ ਪ ੰਨਹ  ਤੇ ਲੱਛਣ 

 

ਦਸਰ, ਦਚਹਰੇ ਜਾਂ ਧੌਣ ਉਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਦਜਸਦਾ ਅਸਰ ਦਸਰ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਹੁੂੰਚੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੇਠ ਦਲਦਖਆਂ ਦਵੱਚੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਦਚੂੰ ਨਹ  ਜਾਂ 
ਲੱਛਣ ਨਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    

 ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੰਭਾਿੀ ਪ ੰਨਹ  
ਦਚੂੰ ਨਹ  ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਦਜਸਨੂੂੰ  ਦੂਜਾ ਬੂੰ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।  
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍/ਰਖਵਾਲਾ/  
ਟੀਚਰ/ਿੋਚ/ਦਨਗਰਾਨ/ਸਾਥੀ) ।   

ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਭਾਿੀ ਲੱਛਣ 

ਲੱਛਣ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਦਜਸਨੂੂੰ  ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ ਮਦਹਸੂਸਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ।  

ਸਰੀਰਕ:  ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ।  

 ਅਸਪ੍ਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ 

 ਹੁੂੰਗਾਰੇ ਦਵੱਚ ਦੇਰੀ 
 ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਿਣਾ 
 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਟਿਦਟਿੀ, ਸਦਥਰ ਅੱਖਾਂ, ਬੇ-ਦਧਆਨੀ 

ਤੱਿਣੀ 
 ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀ ਦਵੱਚ ਿਮੀ 
 ਬੇ-ਹੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੂੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨਾ 
 ਧਰਤ ਉਤੇ ਅਡੋਲ ਪ੍ਏ ਰਦਹਣਾ ਜਾਂ ਉਠਣ ਦਵੱਚ 

ਸੁਸਤੀ 
 ਯਾਦਸ਼ਿਤੀ ਅਲੋਪ੍ ਹੋਣਾ 
 ਦੌਰਾ ਪੈ੍ਣਾ 
 ਦਸਰ ਨੂੂੰ  ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਤੇ ਘੁੱਟਣਾ 

• ਦਸਰਦਰਦ 

• ਦਸਰ ਦਾ ਭਾਰਾ-ਭਾਰਾ ਲੱਗਣਾ 
• ਧੌਣ ਦਵੱਚ ਦਰਦ 

• ਢਦਹੂੰਦੀ ਿਲਾ 
• ਿੂੰਨਾਂ ਦਵੱਚ ਗੂੂੰ ਜ 

• ਇੱਿ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦਦਸਣੀਆਂ/ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰ ਦਵੱਚ ਘਾਟ 

• ਅੱਖਾਂ ਦਵੱਚ ਤਾਰੇ ਤੇ ਦਲਸ਼ਿੋਰਾਂ ਦਦਸਣੀਆਂ 
• ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਜਗਹਾ ਉਤੇ ਦਰਦ 

• ਿੱਚਾ-ਿੱਚਾ ਦਦਲ ਹੋਣਾ/ਪੇ੍ਟ ਦਰਦ/ਦਰਦ 

• ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਦਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਜਾਂ ਚੱਿਰ ਆਉਣੇ 
• ਬਹੁਤ ਥਿਾਵਟ ਜਾਂ ਥੱਿੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਦਹਸਾਸ 

• ਚਾਨਣ ਤੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 
 

ਪਗਆਨ  

ਗਰਪਿਣ  

ਸਬੰਧੀ 

 ਦਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ 

 ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਧਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ 
 ਆਮ ਉਲਝਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ 
 ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪ੍ਦਹਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ 

ਦਪ੍ਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਿਰ ਸਿਣਾ।  

 ਦਜਸ ਪ੍ਰਦਿਰਆ ਦਵੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਦਰਹਾ/ਰਹੀ ਸੀ 
ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਖ,ਥਾਂ ਜਾਂ ਿਲਾਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਨਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।  

 ਹੁੂੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਵੱਚ ਦੇਰੀ(ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਵੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਵੱਚ 
ਦੇਰੀ) 

• ਦਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ 

• ਸੁਸਤੀ, ਬਹੁਤ ਥਿਾਵਟ ਤੇ ਸ਼ਿਤੀ ਦੀ ਘਾਟ 

• ਡੈਂਬਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੇ-ਦਧਆਨੇ 

 

ਜਜ਼ਬਾਤੀ • ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਢੁੱਿਵੇਂ ਜਿਬਾਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 
ਹੱਸਣਾ, ਚੀਿਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ,ਐਵੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ 

• ਦਚੜਦਚੜਾ, ਉਦਾਸ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵੁਿ 

• ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਦਫਿਰਮੂੰਦ,ਢਦਹੂੰਦੀ ਿਲਾ 
ਨੀਂਦ  ਉਂਘਲਾਉਣਾ  

 ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ 
• ਉਂਘਲਾਉਣਾ 
• ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੌਣਾ 
• ਸੌਣ ਦਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ 



  

(Punjabi) 

 

ਨੋਟ-: 
 

• ਦਚੂੰ ਨਹ , ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਾਹਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਈ ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਜਾਂ ਦਦਨਾਂ ਦਪ੍ੱਛੋਂ ਵੀ ਨਿਰ 
ਆ 

   ਸਿਦੇ ਹਨ।  

• ਹਰ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।  

• ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦਵੱਚ ਦਹਚਿਚਾਹਟ ਵੀ ਦਦਖਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਦਿਉਂਦਿ ਉਸਨੂੂੰ  ਡਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ੳਸਨੂੂੰ , ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦਵੱਚ 

  ਨੁਿਸਾਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

• ਿੁੱਝ ਦਵਦਦਆਰਥੀਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਅੂੰਗਰੇਿੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 
ਤੇ ਉਹ 

  ਜੋ ਮਦਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹੋਣ।  

• ਛੋਟੇ ਬੱਦਚਆਂ(1੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ) ਦੇ ਦਚੂੰ ਨਹ  ਇੂੰ ਨੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਦਜੂੰ ਨੇ ਦਿ ਵੱਡੇ ਬੱਦਚਆਂ ਦਵੱਚ ।  

 

  



  

(Punjabi) 

 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪਿੇ ਤਾਂ ਮਾਂ/ਬਾਪ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਿੇਿੰਦ ਿੋਿੇਗੀ ।  

 

**ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪਪਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪਧਆਨ ਪਿੱ  ਰੱਖਪਦਆਂ ਉਿ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਪਜਸ ਨੰੂ ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 
ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਉਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪਰਪਕਰਆ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ ।  

 

ਪ ੰਨਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਜ ੋਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਕੋਈ ਿੀ ਪ ੰਨਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਆ ਰਿ ੇ 

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ : 

-ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਨੂੂੰ  ਜਾਨਣ ਲਈ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਜਾਨਣ ਦੇ 
ਤਰੀਿੇ  ਦੀ ਿਾਪ੍ੀ ਦਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਫਾਰਮ C-2) 

-ਮਾਪੇ੍/ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੱਦਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ  ਦਜੂੰ ਨੀ 
ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਦਿਸੇ ਮੈਡੀਿਲ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 
ਮੁਆਇਨਾ ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ  ਹੈ।  

-ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੱਦਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿ ਉਹ ਸਿੂਲ ਦਪ੍ਰੂੰ ਸੀਪ੍ਲ ਨੂੂੰ  ਮੈਡੀਿਲ 
ਮੁਆਇਨੇ (ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਦਸੱਟੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਦੇਖੋ 
ਫਾਰਮ C-3) 

-ਮੈਡੀਿਲ ਦਨਰੀਖਣ ਦਲਖਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਜੇ ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ 
ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

 ਜੇ ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਤਾਂ ਦਵਦਦਆਰਥੀ 
ਉਤੇ ਮੈਡੀਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ 
ਦਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਆਲ ਰੱਦਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ੜਹਾਈ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੇਗਾ।  

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ : 

 

-ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਜਾਨਣ ਲਈ ਤਰੀਿੇ ਦੀ ਿਾਪ੍ੀ ਦਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 
-ਨੂੂੰ  ਦੱਦਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿ ਦਚੂੰ ਨਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਝਟਪ੍ਟ ਿਾਹਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।  

-ਲੱਛਣ ਿਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਿਰ ਆਉਣ ਦਵੱਚ ਿਈ ਘੂੰ ਟੇ ਜਾਂ 
ਦਦਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ।  

-ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ 24-48 ਘੂੰ ਟੇ 
ਤੱਿ ਦਨਗਰਾਨੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

-ਨੰੂ ਦੱਪਸਆ ਜਾਿੇਗਾ ਪਕ ਜੇ ਪ ੰਨਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਤਾਂ 
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ  
ਪਜੰਨਾ ਛੇਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਉਸੇ ਪਦਨ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ  ਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
ਫਾਰਮ C-3 ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਪਲਖਤ ਦੇਖੋ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(Punjabi) 

 

ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪਪਿ ਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ 
 

ਮੁੜ ਪੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ 
 

ਉਹ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦਜਸਦੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪ੍ਦਹਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੂੰ  ਮੈਡੀਿਲ ਦਨਗਰਾਨੀ, ਦਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਿ 
ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਇੱਿ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਫਰ ਵੀ ਇੱਿ 
ਉਹ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦਜਸਦੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪ੍ਦਹਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਲਦਸਲੇਵਾਰ ਦਸੱਖਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਿਤ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਿਰਨ ਲਈ, ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਲ ਦਵਅਿਤੀਗਤ ਦਧਆਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਏਗਾ। ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ 
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੜਹਾਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਤਰੀਿੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿੋਈ ਬਦਣਆ ਬਣਾਇਆ ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਬਨਾ ਸਰੀਰਿ 
ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ, ਿੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂ੍ਰਵਿ ਪ੍ੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  

•           ਇਹ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ: 
              ਦਸੱਖਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਿਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪ੍ੈਂਦੇ ਹਨ।  

•           ਇਸਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਦਦਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਹਰ ਪ੍ੜਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ੜਾਅ ਨੂੂੰ  ਪੂ੍ਰਾ  
              ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਗੀ ਦਦਮਾਗੀ ਚੋਟ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

 

ਪੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਪਕਰਆ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਟਪੈ-1 

ਇਹ ਪ੍ੜਾਅ ਘਰ ਦਵੱਚ ਪੂ੍ਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਦਹਲੇ ਸਟੈਪ੍ ਦਵੱਚ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਸਿੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।  

ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ-ਪੂ੍ਰਣ ਇਲਾਜ ਆਰਾਮ ਹੈ।  (ਦਦਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਿ) 

• ਦਦਮਾਗੀ ਆਰਾਮ ਦਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੀਮਤ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦਜਨਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਮਨ ਇਿਾਗਰ ਿਰਨ ਤੇ ਦਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ 

              ਦਿਦਰਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੜਹਨਾ, ਦਲਖਣਾ, ਟੈਲੀਦਵਜਨ ਦੇਖਣਾ, ਿੂੰ ਦਪ੍ਊਟਰ ਤੇ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨਾ, ਵੀਦਡਓ ਤੇ   
               ਦਬਜਲਈ ਖੇਡਾਂ)।  

• ਸਰੀਰਿ ਆਰਾਮ ਲਈ ਮਨੋਰੂੰਜਿ,ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੀਮਤ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 

ਸਟੈਪ-1 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਪਿੰਦਾ ਿੈ।  

• ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਿ ਜਾਰੀ ਰਦਹੂੰਦਾ ਹੈ।  

• ਮਾਪੇ੍/ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਟ ਗਰਸਤ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਛਣ ਮੁਿਤ ਿਰਾਰ ਦੇਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।  

 

 ਮਾਪ/ੇਰਖਿਾਲਾ 
ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍/ਰਖਵਾਲੇ ਵਲੋਂ  ਸਿੂਲ ਦੇ ਦਪ੍ਰੂੰ ਸੀਪ੍ਲ ਨੂੂੰ (ਫਾਰਮ C-4 ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ)ਦੱਦਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 
• ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਸਟੈਪ੍-2a ਮੁਤਾਦਬਿ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੇਗਾ।  ਜਾਂ, 
• ਬੱਚਾ ਲੱਛਣ ਮੁਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਸੱਧਾ ਸਟੈਪ੍-2b ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੇਗਾ, ਸਟੈਪ੍-2 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ 

              ਦੇਵੇਗਾ।  

 

 

 

 

 

 

 



  

(Punjabi) 

 

 

 

 

 

ਪੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ-ਸਟੈਪ-2a: 
ਿੋਈ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦਜਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਦਰਹਾ ਹੋਵੇ,ਪ੍ਰ ਅਜੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਮੁਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੂਲ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਟੈਪ੍-2a ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ***ਸਰੀਰਿ ਆਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਦਹਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।  

 

ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ ਉਤੇ, ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਿਲਾਸ ਦਵੱਚ ਘੁਲ-ਦਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ ਦਵੱਚ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਗਆਨ ਗਰਦਹਣ ਪ੍ਰਦਿਰਆ ਹੌਲੀ-
ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ) ਦਿਉਂਦਿ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਿਾਰਗੁਿਾਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।  

 

ਨੋਟ: ਦਦਮਾਗੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਵਗਾੜ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।  

 

 ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ 

ਮਾਪੇ੍/ਰਖਵਾਲਾ ਨੂੂੰ  ਫਾਰਮ-C-4: ਪ੍ਦਹਚਾਣੀ ਗਈ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਲਖਤ,ਰਾਹੀਂ ਸਿੂਲ ਨੂੂੰ  ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੜਹਾਈ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਲੱਛਣ-ਮੁਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ 
ਦਾ ਸਟੈਪ੍-2ਬ ਅਤੇ ਸਟੈਪ੍-2 ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

 

ਪੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਟਪੈ-2b 

 

**ਇਹ ਸਟੈਪ੍ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸਟੈਪ੍-2 ਨਾਲ ਇਿੱਦਠਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਪ੍ੜਾਅ ਉਸ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਲਈ ਹੈ ਦਜਸਨੇ  
a ) ਸਟੈਪ੍-2a ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਾਰ ਿਰ ਦਲਆ ਹੈ।  

ਜਾਂ 
b)ਇਹ ਪ੍ੜਾਅ ਉਸ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਲਈ ਹੈ ਦਜਹੜਾ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਦਪ੍ੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਛਣ-ਮੁਿਤ ਹੋ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ  
   ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ੍-1 ਪੂ੍ਰਾ ਿਰ ਦਲਆ ਹੈ।  

ਨੋਟ:-ਇਸ ਪੜਾਅ ਪਿੱ , ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਪਿੱ  ਪਸਲਪਸਲੇਿਾਰ ਪਸੱਖਣ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਰੰ ਤੂ ਜੇ ਪਕਸੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਪਦਮਾਗੀ ਸੱਟ 
ਦੀਆਂ ਪਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪ ੰਨਹ  ਿਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਿੱ  ਪਿਗਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਿੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਣਾ  ਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

 

 ਮਾਂ-ਬਾਪ/ਰਖਿਾਲਾ 
 

ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਸਿੂਲ ਪ੍ਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍/ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿ ਉਹ ਮੈਡੀਿਲ ਦਵਦਿਟ ਦੀ ਦਰਪੋ੍ਰਟ ਸਿੂਲ ਨੂੂੰ  ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ-
C-4 ਜੋ ਦਿ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦਨਰੀਖਣ ਦਲਖਤ ਹੈ,ਰਾਹੀਂ ਸਿੂਲ ਦਵੱਚ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋ੍ਰਟ ਦੇਵੇ।  

 

ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ-2: 
ਸਰਗਰਮੀ: ਇਕ੍ਨਦਲਆਂ ਹੀ ਦਸਰਫ ਹਲਿੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ (ਸੈਰ, ਤੈਰਨਾ, ਸਦਥਰ ਸਾਇਿਦਲੂੰ ਗ-ਦਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਦਸਰਫ ੭੦% ਵਰਤੋਂ 
ਿਰਨਾ) 

ਰੋਿਾਂ: ਿੋਈ ਵੀ ਭਾਰੂ ਿੂੰ ਮ ਜਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਿਣਾ,ਿੋਈ ਮੁਿਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ(ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਇਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਿਾਬਲਾ)ਪੂ੍ਰੇ ਦਤਆਰ ਹੋ ਿੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 
ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ। ਿੋਈ ਡਦਰਲ ਨਹੀਂ। ਿੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਿ ਛੋਹ ਵਰਦਜਤ।  

ਦਨਸ਼ਾਨਾ: ਦਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣਾ।  

 

 ਮਾਤਾ-ਪਪਤਾ/ਰਖਿਾਲੇ ਦੇ ਪਧਆਨ ਪਿਤ: 



  

(Punjabi) 

 

ਫਾਰਮ C-4 ਰਾਹੀਂ ਸਿੂਲ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਿੁਝ ਦੱਸੋ: ਇਹ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦਲਖਤ ਦਰਪੋ੍ਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਿ 
ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਲਛਣ ਮੁਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਸਟੈਪ੍-3 ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।   
 

ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ-3: 
 

ਸਰਗਰਮੀ: ਇਿੱਦਲਆਂ ਹੀ ਦਸਰਫ ਖੇਡ ਵਰਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨਾ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਦੀ ਡਦਰਲ, ਹਾਿੀ ਵਾਲੀ ਸਿੇਦਟੂੰਗ 
ਡਦਰਲ, ਬਾਸਿਟਬਾਲ ਦਵੱਚ ਸ਼ੂਦਟੂੰਗ ਡਦਰਲ) 

ਰੋਿਾਂ: ਿੋਈ ਵੀ ਿੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਿਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦਿਸ ਜਾਂ ਿੋਈ ਮੁਿਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। (ਇਸ ਦਵੱਚ ਿੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਰਤਾਂ ਤੇ 
ਆਪ੍ਸੀ ਮੁਿਾਬਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਿੋਈ ਸਰੀਰਿ ਛੋਹ ਵਾਲੀ ਿਸਰਤ ਨਹੀਂ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੌਿਰ ਖੇਡ ਦਵੱਚ ਹੈੱਡ ਮਾਰਨਾ)ਜਾਂ ਵੱਧ ਿੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹਰਿਤਾਂ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਤੇਿ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਰੁਿਣਾ, ਬੇਸਬਾਲ ਨੂੂੰ  ਬੈਟ ਨਾਲ ਦਹੱਟ ਿਰਨਾ) 

ਦਨਸ਼ਾਨਾ:ਚਾਲ/ਹਰਿਤ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ।  

 

ਸਟੈਪ-4:- ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।  

 

ਸਰਗਰਮੀ:ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਦਜਨਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਸਰੀਰਿ ਛੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। (ਉਦਾਹਰਣ;ਨਾਚ ਬੈਡਦਮੂੰ ਟਨ) ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਸਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ(ਦਜਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਹਾਿੀ ਖੇਡਾਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਭਆਸ) 

ਰੋਿਾਂ:ਿੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ ਦਸਰ ਦੀ ਛੋਹ ਹੋਵੇ। (ਦਜਵੇਂ ਸੌਿਰ ਦਵੱਚ ਹੈੱਡ ਲਗਾਉਣਾ)ਜਾਂ ਿੋਈ ਝਟਿੇ ਵਾਲ਼ੀ 
ਹਰਿਤ,ਤੇਿ ਰਫਤਾਰ 'ਚ ਰੁਿਣਾ, ਬੇਸਬਾਲ ਨੂੂੰ  ਦਹੱਟ ਿਰਨਾ।  

ਦਨਸ਼ਾਨਾ: ਿਸਰਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਦਸੱਖਣ ਦੇ ਿੂੰ ਮ ਦਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿਰਨਾ।  

 ਮਾਂ-ਬਾਪ੍/ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੂੰ : 
ਮਾਂ-ਬਾਪ੍ ਨੂੂੰ  ਫਾਰਮ C-4 ਸਮੇਤ ਦਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਦਵੱਚ ਮੈਡੀਿਲ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਰਪੋ੍ਰਟ ਸਿੂਲ ਨੂੂੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਿਰਨੇ ਿਰੂਰੀ ਹਨ।  
ਫਾਰਮ C-4 ਗੁੱਝੀ-ਸੱਟ ਦੀ ਦਨਰੀਖਣ ਦਲਖਤ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਪ੍ੜਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਪੋ੍ਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਦਿ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਲੱਛਣ ਮੁਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਸੂੰ ਪੂ੍ਰਨ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਸਰੀਰਿ 
ਸਰਗਰਮੀ ਸਟੈਪ੍-5 ਦਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ-ਸਟੈਪ-5: 
 

ਸਰਗਰਮੀ: ਆਮ ਸਰੀਰਿ ਦਸੱਦਖਆ/ਸਰੀਰਿ ਿਸਰਤਾਂ/ਸਿੂਲਾਂ ਦਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਮੁਿਾਬਦਲਆਂ ਦਵੱਚ ਛੋਹ ਰਦਹਤ ਖੇਡਾਂ ਦਵੱਚ ਸੂੰ ਪੂ੍ਰਨ ਭਾਗ ਦਲਆ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਰੋਿਾਂ: ਮੁਿਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਤੇ ਰੋਿ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੇਡਾਂ,ਮੁਿਾਬਲੇ) ਦਜਨਹ ਾਂ ਦਵੱਚ ਛੋਹ ਹੋਵੇ।  

ਦਨਸ਼ਾਨਾ: ਮੁੜ ਦਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਿਰਨਾ ਤੇ ਟੀਚਰ/ਿੋਚ ਰਾਹੀਂ ਿੂੰ ਮ-ਿਾਰੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।  

 

 ਮਾਂ-ਬਾਪ/ਰਖਿਾਲੇ ਨੰੂ: 
ਫਾਰਮ C-4 ਲਾਿਮੀ ਪੂ੍ਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਦਨਰੀਖਣ ਦਲਖਤ ਹੈ ਦਜਹੜੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਹ ਵੀ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿ ਿੋਈ ਵੀ ਦਚੂੰ ਨਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰਿ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।  ਬੱਚਾ ਦਫਰ 
ਸਟੈਪ੍-6 ਦਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

 

ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:(ਪਸਰਫ ਛੋਿ ਿਾਲੀਆਂ ਖਡੇਾਂ ਲਈ) ਸਟੈਪ-6 

ਸਰਗਰਮੀ;ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਵੱਚ ਸੂੰ ਪੂ੍ਰਨ ਭਾਗ ਲੈਣਾ।   

ਰੋਿਾਂ:ਿੋਈ ਨਹੀਂ।  


