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ਅੰਤਿਕਾ B – ਘਰ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਤਿਖੇ ਤਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਿੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿੀ ਯੋਜਨਾ - ਭਾਗ B

ਤਿਤਿਆਰਥੀ: ਤਪ੍ਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਗੀ ਸੱਟਾਂ : ਹਾਂ / ਨਹੀਂ

ਸਕੂਲ ਿੇਖਭਾਲ ਟੀਮ: ਜੇ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਤਮਿੀਆਂ (ਤਮਿੀ /ਮਹੀਨਾ): ___________________

ਮਾਿਾ-ਤਪ੍ਿਾ/ ਤਨਗਰਾਨ ਿੱਲੋਂ  ਸਤਹਮਿੀ:  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਲਿਆਂ ਨਾਿ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਿਤ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਿਗਾਓ)::
ਸਕ ਿ ਸਟਾਫ   ਿੂੰ ਿਰ ਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ      ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸਟਾਫ      ਦੇਖਭਾਿ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਿੇ ਕਿਾਸ/ਟੀਮ ਦੇ 
ਸਾਥੀ      ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਦਾਤਾ        ਸਬੂੰਧਤ ਵਾਿੂੰ ਟੀਅਰ               ਹੋਰ:

   ਪ੍ੜਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਆਰਾਮ (ਘਰ ਤਿੱਚ ਭਤਰਆ ਜਾਏ) 

ਲਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਲਵਧੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ, ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ 24-48 ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਪ ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਕ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ। 
❏ 24 ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਕ ਆਰਾਮ, ਅਤੇ ਿੱਛਣਾਂ ਲਵੱਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਾਂ
❏ 48 ਘੂੰ ਲਟਆਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਕ ਆਰਾਮ

ਪੜਾਅ – ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪੜਾਅ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ, ਲਮਤੀ (ਲਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ)

ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ /ਲਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਪ੍ੜਾਅ 1: ਹਲਕੀ ਬਧੋਕ ਅਿੇ ਸਰੀਰਕ ਗਿੀਤਿਧੀ (ਘਰ ਤਿੱਚ ਭਤਰਆ ਜਾਏ)

ਲਵਲਦਆਰਥੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਰੇਕਾਂ ਿੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਜਹੀ ਹਿਕੀ ਬੋਧਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਸ ਨਾਿ ਿੱਛਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।

ਪੜਾਅ 1 ਪ ਰਾ ਹੋਣਾ (ਸਾਰੇ ਬਕਲਸਆਂ ਲਵੱਿ ਸਹੀ ਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ):
❏ ਪੜਾਅ 1 ਲਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ
❏ 30 ਲਮੂੰਟ ਿਈ ਹਿਕੀ ਬੋਧਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ ਹਿਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਵੇਂ ਿੱਛਣ ਜਾਂ ਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਲਵਗਾੜ ਦੇਲਖਆ ਜਾਂ ਸ ਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ।

ਪੜਾਅ 1 ਇਸ ਲਦਨ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ (ਲਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ) ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ /ਲਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਪ੍ੜਾਅ 2: ਗਤਿਤਿਧੀਆਂ ਿੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਾਪ੍ਸੀ (ਘਰ ਤਿੱਚ ਭਤਰਆ ਜਾਏ)

ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਗਤੀਲਵਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪਰਲਕਲਰਆ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਜਸਦੇ ਿਈ ਉਹ ਹੌਿੀ ਹੌਿੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕੂੰ ਮ ਤਦੋਂ ਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਿੱਛਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਲਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਿੱਛਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਵਗੜਦੇ।

ਪੜਾਅ 2 ਪ ਰਾ ਹੋਣਾ (ਸਾਰੇ ਬਕਲਸਆਂ ਲਵੱਿ ਸਹੀ ਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ):
❏ ਪੜਾਅ 5 ਲਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੂੰ ਟੇ (24 ਘੂੰਟੇ 2a ਅਤੇ 2b ਹਰੇਕ ਲਵਿ)

❏ ਵਾਧ  ਬੋਧਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ 20-30 ਲਮੂੰਟਾਂ ਿਈ ਹਿਕੀ ਐਰੋਲਬਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਵੇਂ ਿੱਛਣ ਜਾਂ ਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਲਵਗਾੜ ਦੇਲਖਆ ਜਾਂ ਸ ਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। ਨੋਟ: ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਾਅ 1 'ਤੇ ਵਾਪਸ

ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਓ।

ਪੜਾਅ 2 ਇਸ ਲਦਨ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ (ਲਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ) ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ /ਲਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:
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ਪ੍ੜਾਅ 3: ਬਧੋਕ ਅਿ ੇਸਰੀਰਕ ਗਿੀਤਿਧੀ ਿੱਲ ਿਾਪ੍ਸੀ ਿੀ ਤਿਆਰੀ (ਘਰ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਤਿੱਚ ਭਤਰਆ ਜਾਏ)

ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕ ਿ ਲਵੱਿ ਬੋਧਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਲਕਲਰਆ ਵੱਿ ਹੌਿੀ ਹੌਿੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਲਦੱਤੀ ਹੈ ਲਜਸਦੇ ਿਈ ਉਹ 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਕ ਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਿ ਹੌਿੀ ਹੌਿੀ ਆਮ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਵਧਾ ਲਰਹਾ ਹੈ।

ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਲਟੂੰਗ ਦੀ ਲਮਤੀ:

ਬੂੰ ਦਸ਼ / ਸੋਧ / ਲਰਆਇਤ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ

ਪੜਾਅ 3 ਪ ਰਾ ਹੋਣਾ (ਸਾਰੇ ਬਕਲਸਆਂ ਲਵੱਿ ਸਹੀ ਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ):
❏ ਪੜਾਅ 3 ਲਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਲਵੱਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
❏ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕ ਿ ਲਵਿਕਾਰ 4-5 ਘੂੰ ਟੇ ਪਰਲਤ ਲਦਨ ਬੋਧਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ ਸਾਦੀ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਲਡਰਿ / ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਿਈ ਲਡਰਿ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਵੇਂ ਿੱਛਣ ਜਾਂ ਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਲਵਗਾੜ ਦੇਲਖਆ ਜਾਂ ਸ ਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। ਨੋਟ: ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਾਅ 2 'ਤੇ ਵਾਪਸ

ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਓ।
ਪੜਾਅ 3 ਇਸ ਲਦਨ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ (ਲਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ) ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ /ਲਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਪ੍ੜਾਅ 4: ਪ੍ੜਹਾਈ ਿੱਲ ਪ੍ੂਰੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਅਿੇ ਸਰੀਰਕ ਗਿੀਤਿਧੀ ਤਿੱਚ ਿਾਧਾ (ਘਰ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਤਿੱਚ ਭਤਰਆ ਜਾਏ)

ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਪ ਰੀ ਬੋਧਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਵੱਿ ਵਾਪਸ ਆ ਲਰਹਾ ਹੈ ਲਜਸਦੇ ਿਈ ਉਹ ਪ ਰਾ ਸਮਾਂ ਸਕ ਿ ਲਵੱਿ ਰਲਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧ  ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। 

ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਲਟੂੰਗ ਦੀ ਲਮਤੀ:

 ਬੂੰ ਦਸ਼ / ਸੋਧ / ਲਰਆਇਤ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ

ਪੜਾਅ 4 ਪ ਰਾ ਹੋਣਾ (ਸਾਰੇ ਬਕਲਸਆਂ ਲਵੱਿ ਸਹੀ ਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ):
❏ ਪੜਾਅ 4 ਲਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਲਵੱਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
❏ ਸਕ ਿ ਦਾ ਪ ਰਾ ਲਦਨ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਦਾ ਿਗਭਗ ਆਮ ਿੋਡ, ਲਕਸੇ ਲਰਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਬਨਾ, ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
❏ ਿਾਰਟ (ਸਫਾ 2) ਲਵੱਿ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧ  ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਵੇਂ ਿੱਛਣ ਜਾਂ ਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਲਵਗਾੜ ਦੇਲਖਆ ਜਾਂ ਸ ਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। ਨੋਟ: ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਾਅ 3 'ਤੇ ਵਾਪਸ

ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਓ।
❏ ਲਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਸਬੂੰ ਧੀ ਲਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ-ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੀਰੈਂਸ



ਪੜਾਅ 4 ਇਸ ਲਦਨ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ (ਲਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ)    ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ /ਲਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:    

ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:    

 

ਪ੍ੜਾਅ 5: ਪ੍ੂਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਪ੍ਰਕ ਸਰੀਰਕ ਗਿੀਤਿਧੀ ਿੱਲ ਿਾਪ੍ਸੀ (ਘਰ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਤਿੱਚ ਭਤਰਆ ਜਾਏ) 
 

ਲਵਲਦਆਰਥੀ, ਲਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਸਬੂੰ ਧੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੀਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਿ, ਪ ਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੂੰਪਰਕ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਵੱਿ ਵਾਪਸ ਆ ਲਰਹਾ ਹੈ। 
ਸੂੰਪਰਕ ਵਾਿੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਿਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਦੀ ਲਸਰਫ ਲਸਖਿਾਈ /ਅਲਭਆਸ ਲਵੱਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

 

❏ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਲਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ (ਲਜਵੇਂ, ਸਰੀਰਕ ਲਸੱਲਖਆ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ, ਇੂੰ ਟਰਾਲਮਊਰਿ, ਅਥਿੈਲਟਕਸ) ਲਵੱਿ 
ਲਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿੈਂਦਾ ਨੋਟ: ਲਸਰਫ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਦੇ ਲਵਲਦਆਰਥੀ  

ਜਾਂ 
ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਲਟੂੰਗ ਦੀ ਲਮਤੀ:    

 

ਬੂੰਦਸ਼                                                                                                              ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ 
 
 
 
 
 
 
 

ਪੜਾਅ 5 ਪ ਰਾ ਹੋਣਾ (ਸਾਰੇ ਬਕਲਸਆਂ ਲਵੱਿ ਸਹੀ ਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ): 
❏ ਪੜਾਅ 5 ਲਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ 
❏ ਪ ਰੀ ਗੈਰ-ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ  
❏ ਸੂੰਪਰਕ ਵਾਿੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਿਈ ਲਸਖਿਾਈ /ਅਲਭਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਿਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ) 
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਿੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸ ਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੋਟ: ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਲਦਮਾਗੀ 

ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੀਰੈਂਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ ।  
ਪੜਾਅ 5 ਇਸ ਲਦਨ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ (ਲਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ)     ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ /ਲਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:    

ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:    

  
ਪ੍ੜਾਅ 6: ਤਬਨਾ ਬੰਿਸ਼ਾਂ ਿਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਿੀਤਿਧੀ ਿੱਲ ਿਾਪ੍ਸੀ (ਘਰ ਅਿੇ ਸਕੂਲ ਤਿੱਚ ਭਤਰਆ ਜਾਏ) 

 

ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਲਬਨਾ ਲਕਸੇ ਬੂੰ ਦਸ਼ ਵਾਿੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ, ਵੱਿ ਵਾਪਸ ਆ ਲਰਹਾ ਹੈ। 
 

❏ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਸੂੰਪਰਕ ਵਾਿੀਆਂ ਪਰਤੀਯੋਗਾਤਮਕ ਖੇਡਾਂ ਲਵੱਿ ਲਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿੈਂਦਾ। 
 

ਜਾਂ 
 

ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਲਟੂੰਗ ਦੀ ਲਮਤੀ:    

 

ਪੜਾਅ 6 ਪ ਰਾ ਹੋਣਾ (ਸਾਰੇ ਬਕਲਸਆਂ ਲਵੱਿ ਸਹੀ ਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ): 
❏ ਪੜਾਅ 6 ਲਵੱਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੂੰ ਟੇ 
❏ ਲਬਨਾ ਬੂੰ ਦਸ਼ਾਂ ਵਾਿੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ  
❏ ਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਿੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸ ਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੋਟ: ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਾਅ 3 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ 

ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਲਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੀਰੈਂਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ 

 ਪੜਾਅ 6 ਇਸ ਲਦਨ ਪ ਰਾ ਹੋਇਆ (ਲਮਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਿ)    ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ /ਲਨਗਰਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:    

ਸਕ ਿ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:     


