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ﭘﯾوﺳت  - Aﻓرم ﻣوارد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی
ﻧﺎم داﻧش آﻣوز------------------------------------------ :
ﺗﺎرﯾﺦ /ﺳﺎﻋت--------------------------------------------:

ﻧﺎم ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده ﻓرم--------------------------------------:
ﻣﺷﺎھده ﺷد ﯾﺎ ﮔزارش ﺷد )ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد( ﺿرﺑﮫ ای ﺑﮫ ﺳر ،ﺻورت،
ﮔردن ﯾﺎ ﺑدن وارد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻧﺗﻘﺎل ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺳر ﺷده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺳرﯾﻊ ﻣﻐز در داﺧل ﺟﻣﺟﻣﮫ ﺷد.

اﮔر ﺧطری وﺟود ﻧدارد ،ﻓورا داﻧش آﻣوز را از ﻣﺣل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎ ورزش ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﯽ اﮔر داﻧش آﻣوز اﺑراز ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر
ﺷده ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑرﮔردد.

اﻗدام  . ۱ﭼراغ ﺧطرھﺎ – ﺑﺎ  ۹۱۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورت وﺟود ﻋﻼﻣت )ھﺎ( و ﯾﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ )ھﺎ(ی ﺧطر اﯾﻧﺟﺎ ) (ﻋﻼﻣت ﺑﮕذارﯾد.

اﮔر ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻋﻼﻣت )ھﺎ( و ﻧﺷﺎﻧﮫ )ھﺎ(ی ﭼراغ ﺧطر وﺟود دارد ﺑﺎ  ۹۱۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
ھﯾﭻ ﻋﻼﻣت و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﭼراغ ﺧطر
درد ﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﮔردن
اﺣﺳﺎس ﺿﻌف ﯾﺎ ﺧواب رﻓﺗﮕﯽ/ﺳوزش در ﭘﺎھﺎ
ﯾﺎ دﺳت ھﺎ

ﮐﺎھش ﺳطﺢ ھوﺷﯾﺎری
اﺳﺗﻔراغ
آﺷﻔﺗﮕﯽ ،ﺑﯾﻘراری و ﺗﻧدﺧوﯾﯽ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش

ﺳردرد ﺷدﯾد ﯾﺎ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﺗﺷﻧﺞ ﯾﺎ رﻋﺷﮫ
دوﺑﯾﻧﯽ
از دﺳت دادن ھوﺷﯾﺎری

اﮔر ﭼراغ ﺧطر ﺗﺎﯾﯾد ﺷد ،ﻓﻘط اﻗدام  ۳را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد – ﺗﻣﺎس ﺑﺎ واﻟد/ﺳرﭘرﺳت.
اﻗدام  .۲ﺳﺎﯾر ﻋﻼﻣت )ھﺎ( و ﻧﺷﺎﻧﮫ )ھﺎ( :اﮔر ﭼراغ ﺧطر ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷد ،اﻗدام ۲و اﻗدام  ۳را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد  -ﺗﻣﺎس ﺑﺎ واﻟد/ﺳرﭘرﺳت.
روﯾت در اﯾﻧﺟﺎ )
ﺳﺎﯾرﻋﻼﺋم ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی :در ﺻورت وﺟود ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ٴ

( ﻋﻼﻣت ﺑﮕذارﯾد.

ھﯾﭻ ﻋﻼﻣﺗﯽ ﻣﺷﺎھده ﻧﺷد

ﮔﯾﺟﯽ و ﺳردرﮔﻣﯽ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب دادن ﺑﮫ
ﺳواﻻت

ﻧﮕﺎه ﻣﺎت و ﺧﺎﻟﯽ

آﺳﯾب ﺑﮫ ﺻورت ﺑﻌد از ﺿرﺑﮫ
ﺑﮫ ﺳر

ﻣﺷﮑل در ﺗﻌﺎدل ،ﻣﺷﮑل در ﮔﺎم
ﺑرداﺷﺗن ،ﻧﺑود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺣرﮐﺗﯽ،
ﺳﮑﻧدری ﺧوردن ،ﺣرﮐﺎت آھﺳﺗﮫ و
ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد
ﮐﻧدی ﺣرﮐت در ھﻧﮕﺎم ﺑرﺧواﺳﺗن ﺑﻌد از
ﺿرﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺳر

ھﯾﭻ ﻋﻼﻣﺗﯽ ﮔزارش ﻧﺷد
ﺳردرد
"اﺣﺳﺎس ﻓﺷﺎر در ﺳر"
ﻣﺷﮑل در ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل
ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع

ﺗﺎری دﯾد
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ ﻧور
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ ﺻدا
اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﺿﻌف
"ﺣﺎﻟم ﺧوب ﻧﯾﺳت"

ﺑﯾش از ﻣﻌﻣول اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑودن
ﺑﯾش از ﻣﻌﻣول ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾر ﺑودن
اﺣﺳﺎس ﻏم
ﻣﺿطرب و ﻋﺻﺑﯽ
ﺧواب آﻟودﮔﯽ

ﺳﺎﯾرﻋﻼﺋم ﮔزارش ﺷده ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی :ھر ﭼﮫ ازداﻧش آﻣوز ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد در اﯾﻧﺟﺎ )

( ﻋﻼﻣت ﺑﮕذارﯾد.

دراز ﮐﺷﯾدن ﺑدون ﺣرﮐت
روی زﻣﯾن ﺑﺎزی )ﺑدون از
دﺳت دادن ھوﺷﯾﺎری(

ﻣﺷﮑل در ﺗﻣرﮐز
ﻣﺷﮑل ﺣﺎﻓظﮫ
اﺣﺳﺎس ﮐﻧد ﺷدن
اﺣﺳﺎس "درﻣﮫ ﺑودن"
ﺳرﮔﯾﺟﮫ

اﮔر ھر ﯾﮏ از ﻋﻼﻣت )ھﺎ( و ﻧﺷﺎﻧﮫ )ھﺎ( ﺑدﺗر ﺷد ﺑﺎ  ۹۱۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

ﺑررﺳﯽ ﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺎﻓظﮫ :در زﯾر ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی داﻧش آﻣوز را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺳواﻻت ﺑراﺳﺎس ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺳن ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ذھﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ داﻧش آﻣوز ﺗﻌدﯾل ﺷود .ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﺳواﻻت
زﯾر ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺷﮏ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی اﺳت.
• در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﮐدام اﺗﺎق ھﺳﺗﯾم؟ -------------------------------------------------------
• درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت /ورزش /ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟------------------------------------------
• اﻣروز در ﺣﺎل ﺑﺎزی در ﭼﮫ زﻣﯾﻧﯽ ھﺳﺗﯾم؟--------------------------------------------------
• اﻻن ﻗﺑل از ﻧﮭﺎر اﺳت ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻧﮭﺎر؟-------------------------------------------------------
• ﻧﺎم آﻣوزﮔﺎر ﯾﺎ ﻣرﺑﯽ ﺗو ﭼﯾﺳت؟------------------------------------------------------------
• ﺑﮫ ﮐدام ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ روی؟-----------------------------------------------------------------

اﻗدام  .۳ﺗﻣﺎس ﺑﺎ واﻟد/ﺳرﭘرﺳت

اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوارد زﯾر را ﺑرای ﻣورد ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی ﻣﺷﺧص ﮐرد:

□ ﻋﻼﻣت )ھﺎ( و ﻧﺷﺎﻧﮫ )ھﺎ( ی ﭼراغ ﺧطر ﺛﺑت ﺷد .ﺑﺎ ﺳروﯾس اورژاﻧس ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .داﻧش آﻣوز ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻣﺷﮑوک ﺑودن ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی ﺑﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ اورژاﻧس ﻧﯾﺎز دارد .ﺣﺎدﺛﮫ و ﻣﺣل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ واﻟد/ﺳرﭘرﺳت
اطﻼع داده ﺷد.
□ ﺳﺎﯾرﻋﻼﻣت )ھﺎ( و ﻧﺷﺎﻧﮫ )ھﺎ( ﺛﺑت ﺷد .داﻧش آﻣوز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﮏ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻓوری
ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر دوره دﯾده ﻧﯾﺎز دارد .داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﺣداﻗل  ۲۴ﺳﺎﻋت اﺳﺗراﺣت و ﺗﺣت ﻧظر ﺑودن در ﻣﻧزل
ﺑدون ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺎز دارد .ﺑﺎ واﻟد/ﺳرﭘرﺳت داﻧش آﻣوز ﺑرای ﺑردن او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
□ ھﯾﭻ ﻋﻼﻣت و ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺛﺑت ﻧﺷد .داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﺣداﻗل  ۲۴ﺳﺎﻋت اﺳﺗراﺣت و ﺗﺣت ﻧظر ﺑودن در ﻣﻧزل و ﻣدرﺳﮫ
ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل اﻗداﻣﺎت  ۱و  ۲ﻣوﺟود در اﯾن ﻓرم ﻧﯾﺎز دارد .واﻗﻌﮫ ﺑﮫ واﻟد/ﺳرﭘرﺳت اطﻼع داده ﺷد .داﻧش آﻣوز ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻧظﺎرت در ﻣدرﺳﮫ ﺑﻣﺎﻧد اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھد.
اﻗدام  .۴ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت /ﻧظﺎرت ﭘزﺷﮑﯽ ) ﺗوﺳط واﻟد/ﺳرﭘرﺳت ﺗﮑﻣﯾل ﺷود(
واﻟد/ﺳرﭘرﺳت----------------------------------- :

ﺗﺎرﯾﺦ---------------------------:

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ:
□

-----------------------------------------------------)ﻧﺎم داﻧش آﻣوز(
ﺗوﺳط )ﻧﺎم ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر دوره دﯾده( ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷد ----------------------------
□ ﺗﺷﺧﯾص ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی داده ﺷد و داﻧش آﻣوز ﺗﺣت ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت .ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  HDSBﻣدﯾرﯾت ﺗﮑﺎﻧﮫ
ﻣﻐزی در ﺧﺎﻧﮫ و ﻣدرﺳﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت .ﺗوﺟﮫ :ﺑراﺳﺎس اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﻧش آﻣوز ﺑرای اﺳﺗراﺣت در ﻣرﺣﻠﮫ
 ۱و  ۲ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد.
□ ﺗﺷﺧﯾص ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی داده ﻧﺷد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣوارد زﯾر را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد------------ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------□ ﺗﺷﺧﯾص ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی داده ﻧﺷد .داﻧش آﻣوز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎﻣل آﻣوزﺷﯽ و
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرﮔردد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ )وﻗﺗﯽ ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫ و ﻋﻼﻣﺗﯽ ﺛﺑت ﻧﺷده اﺳت(:
□ ) --------------------------ﻧﺎم داﻧش آﻣوز( در دوره ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻋﻼﯾﻣﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐرد .داﻧش آﻣوز ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺷﮏ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻧﮫ ﻣﻐزی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻓوری ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر دوره دﯾده ﻧﯾﺎز دارد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑﺎﻻ ﺛﺑت ﺷود.
□ ) --------------------------ﻧﺎم داﻧش آﻣوز( ﺑرای ﻣدت ﺣداﻗل  ۲۴ﺳﺎﻋت در ﺧﺎﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷد .ھﯾﭻ ﻋﻼﻣت و ﻧﺷﺎﻧﮫ
ای ﺛﺑت ﻧﺷد .داﻧش آﻣوز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﺎﻣل آﻣوزﺷﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرﮔردد.

اﻣﺿﺎ واﻟد/ﺳرﭘرﺳت-----------------------------------------------:

