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Appendix B: Home and School Concussion Management Plan - PART A
ਘਰ
ਪੜਾਅ 1

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਾਮ
ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):

✓ ਛੋਟਾ ਬੋਰਡ /ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
✓ ਛੋਟੇ ਫੋਨ ਕਾਲ

ਸਕੂਲ

ਬੌਧਿਕ
ਿਲਕੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਧਜਿੇਂ,
ਸੋਚਣਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਧਗਆਨ)
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ਬੌਧਿਕ

ਿਲਕੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

(ਧਜਿੇਂ, ਸੋਚਣਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਧਗਆਨ)

ਬੌਧਿਕ
ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ
ਿਿਾਓ।

✓ ਦਸਤਕਾਰੀ

ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ 30 ਧਮਿੰ ਟ

ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ 30

ਜਦ ਿਲਕੀ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਸਧਿਣ

ਦੀ ਗਤੀ ਧਿਿੱ ਚ ਿਾਿਾ ਨਾ ਿੋਿੇ ਅਤੇ

ਅਕਸਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਓ।

ਅਕਸਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਓ।

ਿੋਮਿਰਕ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

✓ ਸੀਮਤ ਧਿਲ-ਜੁਲ, ਧਜਸ ਨਾਲ ਧਦਲ
ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਿੇ

✓ ਘਰ ਧਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ
✓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ
ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:
X ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ
X ਿੋਮਿਰਕ

X ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ

ਤਕ ਿਿਾਓ।

ਧਮਿੰ ਟ ਤਕ ਿਿਾਓ।

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):

✓ ਆਸਾਨ ਰੀਧਡਿੰ ਗ

✓ ਆਸਾਨ ਰੀਧਡਿੰ ਗ

✓ 30 ਧਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਿਾਿੇ ਨਾਲ ਿੋਮਿਰਕ

✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ
✓ ਸੀਮਤ ਟੀਿੀ

✓ ਡਰਾਇਿੰਗ / ਪਿੇਲੀਆਂ

✓ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰ ਪਰਕ

✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ
✓ ਸੀਮਤ ਟੀਿੀ

✓ ਡਰਾਇਿੰਗ / ਪਿੇਲੀਆਂ

✓ ਧਮਿੱ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰ ਪਰਕ

X ਿੀਧਡਓ ਖੇਡਾਂ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:

X ਟੀਿੀ

X ਿੋਮਿਰਕ

X ਿੋਮਿਰਕ

X ਪੜਹਨਾ

X ਖੇਡਾਂ / ਸਰੀਰਕ
ਥਕਾਿਟ

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, ਸਕੂਲ ਿਿੱ ਲੋਂ ਧਦਿੱ ਤਾ

X ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ

X ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
X ਿੀਧਡਓ ਖੇਡਾਂ

ਿਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਧਜਨਹਾਂ
ਨਾਲ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਿੋਣ।

X ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ

X ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
X ਿੀਧਡਓ ਖੇਡਾਂ

ਿਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਧਜਨਹਾਂ

✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ
✓ ਕਰਾਸਿਰਡ, ਸ਼ਬਦ ਪਿੇਲੀਆਂ,
ਸੁਡੋਕੂ

✓ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਿਰਤੋਂ –

ਸ਼ੁਰੂ ਧਿਿੱ ਚ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੇ
ਸਧਿਣ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਿਿਾਓ।
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X ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ

ਨਾਲ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਿੋਣ।
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ਸਰੀਰਕ

ਸਰੀਰਕ

ਬੌਧਿਕ

ਸਰੀਰਕ

ਬੌਧਿਕ

ਸਰੀਰਕ

ਸਰੀਰਕ

ਿਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਧਜਨਹਾਂ

ਧਿਧਦਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਧਿਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਧਿਿੱ ਚ 2

ਸਰਲ ਲੋ ਕੋਮੀਟਰ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ

ਧਿਧਦਆਰਥੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਿਿਾਓ।

ਧਦਮਾਗੀ ਸਿੱ ਟ ਬਾਰੇ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ,

ਕਰਕੇ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਿੋਣ। ਧਿਲ-ਜੁਲ ਜੋ

ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2a. ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):
✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ
✓ ਿਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀ

✓ 10-15 ਧਮਿੰ ਟ ਘਰ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਾਂ
ਬਾਿਰ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਤੁਰਨਾ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:
X ਖੇਡਾਂ

X ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਿਟ
ਉਪਰਲੀਆਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਨੂਿੰ 24

ਘਿੰ ਟੇ ਤਕ, ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ, ਨਿੇਂ
ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:
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ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਿੋਣ,ਜਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ

ਧਿਗੜਣ ਦੇ ਧਬਨਾ, ਸਧਿਣ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ

2b.. ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):

ਘਿੰ ਟੇ ਰਧਿਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਨੂਿੰ ਿੌਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ
ਿੌਲੀ ਿਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

3a. ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):
✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਸਿੰ ਭਾਿੀ

ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇ:

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ)

✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

ਗਧਤਧਿਿੀ

ਨਾ ਿੋਿੇ (ਧਜਿੇਂ, ਦੌੜਨਾ, ਸੁਿੱ ਟਣਾ, ਸਕੇਧਟਿੰ ਗ) ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ

ਧਿਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱ ਟ ਲਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ✓ ਲਗਭਗ ਸਿਾਰਨ ਬੌਧਿਕ
✓ ਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ਬਰੇਕ ਿਾਲੀਆਂ

ਧਡਰਲ।

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ)

ਧਿਿੱ ਚ ਸਰਲ ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਧਡਰਲ, ਧਜਸ

✓ ਅਿੱ ਿੇ ਧਦਨ ਤਕ ਲਈ ਬੌਧਿਕ

ਧਬਨਾ ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀ ਧਸਖਲਾਈ ਅਤੇ

4a. ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਸਿੰ ਭਾਿੀ

ਦਾ ਕਿੰ ਮ, ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਾਲ

✓ ਿੋਮ ਿਰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂਿੰ ਿਿਾ ਕੇ 60

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਧਜਿੇਂ, ਤੁਰਨਾ)

X ਿੇਮ ਿਰਕ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:

✓ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀ ਧਦਨ ਤਕ ਸੀਮਤ

X ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ

X DPA

ਸਮਾਂ)

X ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ

ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ,

X ਟੈਸਟ/ਪਰੀਧਖਆ

X ਸਿੰ ਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾਸ/ ਬੈਂਡ

X PE ਧਿਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

X ਫੀਲਡ ਧਟਰਪ

X ਇਿੰਟਰਾਧਮਊਰਲ

ਨਿੇਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਧਬਨਾਂ ਜਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਿੋਰ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਗੜਨ ਦੇ ਧਬਨਾ 24 ਘਿੰ ਟੇ

ਲਈ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਸਧਿਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਖੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਿਾਰੀ) ਧਜਸ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿੰ ਮ; 2-4 ਧਦਨ /ਿਫਤਾ, ਘਿੱ ਟ

ਿਾਿਾ ਿੋਿੇ ਪਰ ਉਿ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ

✓ 30 ਧਮਿੰ ਟ ਿੋਮ ਿਰਕ

✓ ਛੋਟੇ ਟੁਕਧੜਆਂ ਧਿਿੱ ਚ 4-5 ਘਿੰ ਟੇ ਤਕ
ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ

X ਇਿੰਟਰ-ਸਕੂਲ ਅਥਲੈ ਧਟਕਸ

X ਪਰਧਤਰੋਿ ਜਾਂ ਭਾਰ ਧਸਖਲਾਈ
X ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਧਸਰ ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਧਜਿੇਂ, ਧਸਰ ਨਾਲ ਸਾਕਰ
ਬਾਲ ਨੂਿੰ ਟਿੱ ਕਰ ਮਾਰਨਾ)

X ਤੇਜ ਗਤੀ (ਧਜਿੇਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਿਾਲੀ
ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੇਸਬਾਲ ਨੂਿੰ ਧਿਟ
ਕਰਨਾ)

ਧਮਿੰ ਟ ਪਰਤੀ ਧਦਨ ਕਰ ਧਦਓ

ਰਿੱ ਖੋ, ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ (ਧਜਿੇਂ, ਿਾਿੂ

ਜੋ ਮਨਹਾਂ ਿਨ, ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇ:
X ਪਰੀਧਖਆਿਾਂ

ਨਿੇਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਧਬਨਾਂ ਜਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਿੋਰ

ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇ:

✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:

3b. ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):

ਨਾਲ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਦੀ ਦਰ ਧਿਿੱ ਚ ਥੋੜਾਹ

✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

✓ 2 ਘਿੰ ਟੇ ਤਕ ਲਈ ਸਕੂਲ ਧਿਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ✓ ਧਨਯਿੰ ਤਰਤ, ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਯੋਗ ਿਾਤਾਿਰਨ

✓ ਧਪਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆ
✓ 20-30 ਧਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਿਲਕੀ

ਐਰੋਧਬਕ ਗਤੀਧਿਿੀ (ਧਜਿੇਂ ਚਲਣਾ,

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):

ਪੂਰਾ ਧਦਨ ਸਕੂਲ ਿਾਜ਼ਰ ਰਧਿਿੰ ਦਾ ਿੈ।

✓ ਧਜ਼ਆਦਾ ਕਧਠਨ ਧਸਖਲਾਈ ਧਡਰਲ
(ਧਜਿੇਂ, ਗੇਂਦ ਪਾਸ ਕਰਨਾ)

✓ ਧਬਨਾ ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀ ਸਰੀਰਕ

ਗਤੀਧਿਿੀ (ਧਜਿੇਂ, ਨਾਚ, ਬੈਡਧਮਿੰ ਨਟਨ)

✓ ਭੋਜਨ ਬਰੇਕ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀ
(ਧਜਿੇ, ਦੌੜਨਾ, ਖੇਡਣਾ)

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਰੈਕਧਟਸ ਧਿਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਕੋਈ
ਸਿੰ ਪਰਕ ਨਿੀਂ)
✓ DPA

✓ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਧਤਰੋਿਕ ਧਸਖਲਾਈ
ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:

ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ

X ਇਿੰਟਰਾਧਮਊਰਲ

4b. ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਸਿੰ ਭਾਿੀ

(ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ) ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇ:
✓ PE ਧਿਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

✓ ਇਿੰਟਰਾਧਮਊਰਲਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

✓ ਇਿੰਟਰ-ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿੰ ਪਰਕ
ਿਾਲੀ ਧਸਖਲਾਈ/ਅਧਭਆਸ

✓ ਗੈਰ-ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਇਿੰਟਰ-ਸਕੂਲ
ਖੇਡਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾਂ ਿਨ:

X ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਜਸ ਧਿਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੰ ਪਰਕ
ਿੋਿੇ

X ਇਿੰਟਰ-ਸਕੂਲ ਅਥਲੈ ਧਟਕਸ (ਗੈਰ-

ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:

✓ ਧਬਨਾ ਸਿਾਇਤਾ ਪੂਰੇ ਧਦਨ ਦਾ ਸਕੂਲ

X ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਧਸਰ ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ

X ਪਰਤੀਰੋਿ ਜਾਂ ਭਾਰ ਦੀ ਧਸਖਲਾਈ

X ਸਿੰ ਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾਸ /ਬੈਂਡ

✓ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ/ ਪਰੀਧਖਆਿਾਂ

ਬਾਲ ਨੂਿੰ ਟਿੱ ਕਰ ਮਾਰਨਾ)

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

X ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ

ਮੁਕਾਬਧਲਆਂ ਧਿਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

X ਦੂਧਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆ
ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੇ ਖੇਡ ਅਧਭਆਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿਾ)

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਜੋ ਮਨਹਾ ਿਨ:

ਸਕੂਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

X PE ਧਿਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ)

ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕੇ

ਪੂਰੀ ਸਿੰ ਪਰਕ ਧਸਖਲਾਈ/ ਅਧਭਆਸ ਧਿਿੱ ਚ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਜੇ ਸਧਿਣ ਿੋਣ):
ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
✓ ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ

✓ ਗੈਰ-ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਇਿੰਟਰ-ਸਕੂਲ

ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਿਗੜਨ ਦੇ ਧਬਨਾ 24 ਘਿੰ ਟੇ

ਲਈ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਸਧਿਣ

ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਧਿਿੱ ਚ ਧਬਨਾ
ਧਬਨਾ ਸਿੰ ਪਰਕ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿੰ ਦਸ਼ ਿਾਪਸੀ।
ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਖੇਡਾਂ ਧਿਿੱ ਚ

ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇ:

X ਪਰਧਤਰੋਿ ਜਾਂ ਭਾਰ ਧਸਖਲਾਈ

X ਟੈਸਟ/ਪਰੀਧਖਆ

✓ ਸਾਰਾ ਿੋਮ ਿਰਕ

ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ (ਧਜਿੇਂ, ਧਸਰ ਨਾਲ ਸਾਕਰ

X ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ

✓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਠਕਰਮ ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

X ਫੀਲਡ ਧਟਰਪ

(ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ)

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ 4-5 ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਮ ਿਰਕ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋ ਡ ਤੇ ਿਾਪਸੀ। ਸਰੀਰਕ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਿਾਧਾ।

ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਿਾਧਾ।

X ਤੇਜ ਗਤੀ (ਧਜਿੇਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਿਾਲੀ

ਚੀਜ਼ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੇਸਬਾਲ ਨੂਿੰ ਧਿਟ ਕਰਨਾ)

X ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ
ਗਤੀਧਿਿੀਆਂ

ਆਰਾਮ

ਆਰਾਮ. ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਬੌਵਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਧਾਓ, ਵਿਸ ਵਿੱ ਚ ਘਰ
ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ
ਗਤੀਵਿਧੀ।

ਜੇ ਲਿੱਛਣ ਧਬਿਤਰ ਿੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ
ਜਾਣ ਜਾਂ 48 ਘਿੰ ਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 24 ਘਿੰ ਟੇ। ਿਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਅਤੇ 30 ਧਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ
ਿਲਕੀ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਸਧਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪੜ੍ਾਅ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 48 ਘਿੰ ਟੇ (24 ਘਿੰ ਟੇ 2a ਅਤੇ 24 ਘਿੰ ਟੇ 2b ਲਈ)। ਿਾਿੂ

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 48 ਘਿੰ ਟੇ (24 ਘਿੰ ਟੇ 3a ਅਤੇ 3b ਲਈ)। 4-5 ਘਿੰ ਟੇ ਪਰਧਤ ਧਦਨ /

ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਅਤੇ 30 ਧਮਿੰ ਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਸਧਿਣ ਕਰਦਾ

2-4 ਧਦਨ ਪਰਧਤ ਿਫਤਾ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਅਤੇ ਿਿਾਈ ਗਈ ਸਰੀਰਕ

ਿੈ। ਪੜਾਅ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਗਤੀਧਿਿੀ ਸਧਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪੜਾਅ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋ ਡ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋ ਡ
ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਗੈਰ-ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਸੰ ਪਰਕ
ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ।
ਿਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ।

ਘੱ ਟੋਂ-ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਿਾਪਸੀ
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 48 ਘਿੰ ਟੇ (24 ਘਿੰ ਟੇ 4a ਅਤੇ 4b ਲਈ)। ਪੂਰੀ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਨੂੰ ਸਵਹਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪੜਾਅ 6 ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੋ। **ਧਦਮਾਗੀ ਸਿੱ ਟ ਲਈ
'ਤੇ ਿਾਪਸੀ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਧਿਿੀ ਅਤੇ ਿਿਾਈ ਗਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਧਿਿੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਕਲੀਰੈੈੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। **
ਸਧਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪੜਾਅ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। *

ਘਿੱ ਟੋਂ-ਘਿੱ ਟ 24 ਘਿੰ ਟੇ। ਸਿੰ ਪਰਕ ਖੇਡਾਂ
ਨੂਿੰ ਿਾਪਸੀ ਨੂਿੰ ਸਧਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਧਦਮਾਗੀ ਸਿੱ ਟ ਪਰਬਿੰਿਨ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ
ਕਰੋ।

