
  

 
 
 

 

 الجزء أ -ملحق ب: خطة إدارة االرتجاج في البيت والمدرسة 
 

 المدرسة المنزل

 الراحة األولية
 6المرحلة  5المرحلة  4المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 بدنية بدنية بدنية إدراكية بدنية إدراكية بدنية إدراكية بدنية إدراكية

 :(تحملهاتم األنشطة )إذا 

 

 /قصيرة أوراقألعاب كرتون 

 مكالمات هاتفية قصيرة 

 ألعاب يدوية 

  حركة محدودة ال تزيد من معدل

نبضات القلب أو تؤدي إلى 

 التعرق

  التحرك إلى مختلف األماكن في

 البيت

 يةاليوم الشخصية أنشطة النظافة 

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

 الحضور إلى المدرسة 

 ةالمنزلي الفروض المدرسية 

  استخدام التكنولوجيا 

 ألعاب الفيديو 

 القراءة 

 التليفزيون 

 الرياضة/المجهود البدني 

 

األنشطة اإلدراكية الخفيفة )مثل 

 التفكير والتذكر والمعرفة(

 

زيادة النشاط اإلدراكي قم ب

دقيقة، مع أخذ  30بالتدريج حتى 

 فترات راحة متكررة.

 

 :(تم تحملهااألنشطة )إذا 

 

  من المرحلة السابقةاألنشطة 

 القراءة السهلة 

 لتليفزيونمشاهدة محدودة ل 

 الرسم/األلغاز 

 بعض التواصل مع األصدقاء 

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

 الحضور إلى المدرسة 

 ةالمنزلي الفروض المدرسية 

  استخدام التكنولوجيا 

 ألعاب الفيديو 

األنشطة البدنية الخفيفة التي ال 

 تثير األعراض.

التحركات التي يمكن أن تتم 

 بمجهود قليل.

 

 :(تم تحملهااألنشطة )إذا 

 

  المهام المنزلية اليومية )مثل

إعداد الفراش وغسل األطباق 

وإطعام الحيوانات األليفة 

 وإعداد الوجبات(

 السير البطيء لوقت قصير 

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

 الرياضة 

 المجهود البدني 

  القوةتدريب المقاومة أو 

 األنشطة البدنية مع اآلخرين 

  األنشطة البدنية باستخدام

 المعدات

 

نشطة إدراكية قم بإضافة أ

 بالتدريج

 

أنشطة إدراكية  تحملعند 

 الفروض المدرسيةخفيفة، قدّم 

 .المدرسة اترسلهالتي  ةالمنزلي

 

 :(تم تحملهااألنشطة )إذا 

 

 األنشطة من المرحلة السابقة 

 ةالمنزلي الفروض المدرسية 

 30في فترات مدة كل منها 

 دقيقة

 طعة واأللغاز االكلمات المتق

 اللفظية وسودوكو

  االستخدام المحدود

للتكنولوجيا بدءا من فترات 

حسبما  قصر واالزدياد فيهاأ

 .يتم تحملها

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

 الحضور إلى المدرسة 

 

األنشطة البدنية الخفيفة التي ال 

 األعراض.تثير 

 

التحركات التي يمكن أن تتم 

 بمجهود قليل.

 

 :(تم تحملهااألنشطة )إذا أ. 2

 

 األنشطة من المرحلة السابقة 

 النشاط البدني الخفيف 

 10-15  دقيقة من السير

البطيء، سواء بالداخل أو 

 بالخارج

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

 الرياضة 

 المجهود البدني 

 

األنشطة  تحملساعة من  24بعد 

أعاله بدون إظهار دليل على 

عودة األعراض أو على أعراض 

 جديدة أو أعراض أكثر سوء.

 

 (تم تحملهاب. األنشطة )إذا 2

 

 األنشطة من المرحلة السابقة 

 20-30  من أنشطة دقيقة

األيروبيك الخفيفة )مثل السير 

جات اوممارسة ركوب الدر

حدث بعض بدون سير( التي ت  

التنفس و/أو الزيادة في 

نبضات القلب مع القدرة على 

 مواصلة التحدث.

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 تدريب المقاومة أو القوة 

 األنشطة البدنية مع اآلخرين 

  األنشطة البدنية باستخدام

 المعدات

الطالب يبدأ بساعتين في 

 .المدرسة ويزيد بالتدريج

 

 :(تم تحملهااألنشطة )إذا أ. 3

 

  المرحلة األنشطة من

 السابقة

  ما يصل إلى ساعتين من

العمل في المدرسة، مع 

 الدعم

  العمل إلى ما يصل إلى

نصف يوم من النشاط 

 اإلدراكي

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

 االختبارات/االمتحانات 

 ةالمنزلي الفروض المدرسية 

 فصل الموسيقى/الفرقة 

 التجمعات 

 الرحالت الميدانية 

 

 تحملساعة من  24بعد 

أعاله بدون إظهار األنشطة 

دليل على عودة األعراض أو 

على أعراض جديدة أو 

 أعراض أكثر سوء.

 

تم ب. األنشطة )إذا 3

 :(تحملها

 

  ساعة من  5-4ما يصل إلى

 دفعاتفي المدرسي العمل 

يوم/أسبوع مع  4-2أصغر؛ 

 تقليل مستوى الدعم

 30  الفروض دقيقة من

 ةالمنزلي المدرسية

 

غير المحتملة األنشطة 

 المسموح بها:

 

 االختبارات/االمتحانات 

 فصل الموسيقى/الفرقة 

 التجمعات 

 الرحالت الميدانية 

 

أنشطة حركية بسيطة أو 

 تمارين خاصة برياضة محددة

 

 :(تم تحملهااألنشطة )إذا 

 

 األنشطة من المرحلة السابقة 

  تمارين فردية بسيطة في

بيئات يمكن التنبؤ والتحكم 

وجود مخاطر بها مع عدم 

في التعرض إلصابة مجددًا 

)مثل العدو والرمي 

 والتزحلق(

  أنشطة تغذية وراحة مقيدة

 )مثل السير(

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

  المشاركة الكاملة في التربية

 البدنية

 األنشطة البدنية اليومية 

 الرياضات الداخلية 

 األنشطة البدنية مع اآلخرين 

  األلعاب الرياضية بين

 ارسالمد

 تدريب المقاومة أو القوة 

 التي تنطوي على نشطة األ

س أبالجسد أو الر احتكاك

)مثل ضرب كرة قدم 

 بالرأس(

 مثل  ات التصادمحرك(

التوقفات بعد سرعات كبيرة 

 أو ضرب كرة بيسبول(

 

الطالب يحضر يوًما كاماًل في 

المدرسة مع الحد األدنى من 

 الدعم.

 

أ. فريق الرعاية المدرسية 4

تم يحدد األنشطة الممكنة )إذا 

 :(تحملها

 

 األنشطة من المرحلة السابقة 

 كية شبه طبيعية اأنشطة إدر

 مع الحد األدنى من الدعم

  الفروض زيادة وقت

 60إلى ة المنزلي المدرسية

 دقيقة في اليوم

 االختبارات على  قصر

اختبار واحد باليوم، مع الدعم 

 )مثل المزيد من الوقت(

 

فريق الرعاية المدرسية يحدد 

األنشطة الممكنة غير 

 المسموح بها:

 

 االختبارات 

 

 تحملساعة من  24بعد 

أعاله بدون إظهار نشطة األ

دليل على عودة األعراض أو 

على أعراض جديدة أو 

 أعراض أكثر سوء.

 

. فريق الرعاية المدرسية ب4

تم يحدد األنشطة الممكنة )إذا 

 :(تحملها

 

  يوم كامل في المدرسة بدون

 دعم

  الفروض المدرسيةكل 

 ةالمنزلي

 كل االختبارات/االمتحانات 

  كل األنشطة المصاحبة

للمنهج الدراسي )غير 

 الرياضية(

زيادة األنشطة البدنية على نحو 

مطرد.  التدريبات والتمرينات التي 

 .احتكاكال تنطوي على 

 

فريق الرعاية المدرسية يحدد 

 :(تم تحملهااألنشطة الممكنة )إذا 

 

 األنشطة من المرحلة السابقة 

  تمرينات التدريبات األكثر تعقيدًا

 )مثل تمرير الكرة(

  احتكاكالنشاط البدني بدون 

 )مثل الرقص والبادمنتون(

  النشاط البدني في استراحة

 التغذية )مثل العدو واأللعاب(

  المشاركة في التمرينات الخاصة

بالرياضات المدرسية التي ال 

)ال  احتكاكتنطوي على 

 (احتكاك

 األنشطة البدنية اليومية 

 تدريب المقاومة المطرد 

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

 التربية  المشاركة الكاملة في

 البدنية

 الرياضات الداخلية 

 األنشطة البدنية مع اآلخرين 

  األلعاب الرياضية بين المدارس

)باستثناء التمرينات الرياضية 

 (احتكاكالتي ال تنطوي على 

 تدريب المقاومة أو القوة 

 ى لالتي تنطوي عنشطة األ

س )مثل بالجسد أو الرأ احتكاك

 ضرب كرة قدم بالرأس(

  مثل التوقفات حركات التصادم(

بعد سرعات كبيرة أو ضربة 

 كرة بيسبول(

بعد التصريح الطبي عقب 

التعرض لالرتجاج بالمخ، 

المشاركة الكاملة في األنشطة 

البدنية التي ال تنطوي على 

 ات/التدريباتوالتمرين احتكاك

في الرياضات التي تنطوي 

 .كامل احتكاكعلى 

 

فريق الرعاية المدرسية 

يحدد األنشطة الممكنة )إذا 

 :(تم تحملها

 

  المشاركة في التربية

 البدنية

  المشاركة في الرياضات

 الداخلية

  التدريب/التمرين الذي

كامل  احتكاكينطوي على 

لرياضات التي بين ل

 المدارس

  المشاركة الكاملة في

الرياضات بين المدارس 

التي ال تنطوي على 

 احتكاك

 

 األنشطة غير المسموح بها:

 

  التنافس الذين ينطوي على

 بالجسد احتكاك

 

العودة غير المقيدة للرياضات 

 .احتكاكالتي تنطوي على 

 

 :(تم تحملهااألنشطة )إذا 

 

  المشاركة الكاملة في

الرياضات التي تنطوي 

وفي األلعاب  احتكاكعلى 

 والمنافسات

 

، بما في ذلك عمل مدرسي في إدراكي بالتدريج بإضافة نشاطقم  الراحة. نشاط بدني بحد أدنى الراحة

 .البيت. نشاط بدني خفيف

. ةمحدودال ةالمنزلي الفروض المدرسيةساعة في المدرسة مع  4-5

 .زيادة النشاط البدني

مل العمل المدرسي الكامل.  زيادة مطردة في النشاط العودة إلى ح  

 .البدني

مل العمل واصل في ح  

المدرسي الكامل.  الرياضات 

 احتكاكالتي ال تنطوي على 

واصل في حمل العمل 

المدرسي الكامل.  الرياضات 

 احتكاكالتي تنطوي على 

حين تبدأ األعراض في التحسن أو 

ابدأ ساعة،  48بعد الراحة لمدة 

 .1المرحلة 

دقيقة من النشاط  30نشاط بدني خفيف و تحملساعة بحد أدنى.   24

 .2ابدأ المرحلة اإلدراكي الخفيف، 

 يتحملب على التوالي(.  2أ و2ساعة في  24ساعة بحد أدنى ) 48

 .3ابدأ المرحلة دقيقة من النشاط البدني،  30نشاط إدراكي إضافي و

ب على التوالي(.  3أ و3ساعة في  24ساعة بحد أدنى ) 48

يوم أسبوعيًا من النشاط اإلدراكي  4-2ميًا، ساعة يو 5-4 يتحمل

 .4ابدأ المرحلة والزيادة في النشاط البدني، 

 يتحملب على التوالي(.  4أ و4ساعة في  24ساعة بحد أدنى ) 48

دأ ابالعودة إلى النشاط اإلدراكي الكامل والزيادة في النشاط البدني، 

 ***التصريح الطبي لحاالت االرتجاج مطلوب* 5المرحلة 

 يتحملساعة بحد أدنى.  24

ابدأ العودة إلى الرياضة، 

**التصريح  6المرحلة 

الطبي لحاالت االرتجاج 

 مطلوب**

 يتحملساعة بحد أدنى.  24

العودة إلى الرياضة التي 

اكمل ، احتكاكتنطوي على 

 خطة إدارة االرتجاج

 

Arabic 


