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 الجزء ب -خطة إدارة االرتجاج في البیت والمدرسة  -ملحق ب 

 ارتجاج سابق: نعم/ال االسم: _______________________________
 إذا نعم، التاریخ (التواریخ) (شھر/سنة) ___________ _________________ فریق الرعایة المدرسیة:

_________________ 

 قد تتم مشاركة ھذه الخطة مع (ضع عالمة على كل ما ینطبق):  /ولي األمر:األھلتصریح 
 موظفي المدرسة  مشرف غرفة الطعام   ذو الصلةالموظفین غیر الدائمین  قبل و/أو بعد الرعایة 
 الفصل/الزمالء   مقدم خدمات النقل  المتطوعین ذوي الصلة   :غیر ذلك 

 (یتم إكمالھا في البیت)المرحلة: الراحة األولیة 
 ساعة، یحصل الطالب على راحة بدنیة وإدراكیة كاملة قبل البدء في العودة إلى النشاط. 48-24في أول 

 24 ساعة من الراحة البدنیة واإلدراكیة الكاملة واألعراض قد تحسنت 
 أو
 48 ساعة من الراحة البدنیة واإلدراكیة الكاملة 

 أكملت بتاریخ (یوم/شھر/سنة) ______________________________الراحة األولیة  -المرحلة 
 /ولي األمر: __________________________________األھلتوقیع 

 : النشاط اإلدراكي والبدني الخفیف (یتم إكمالھا في البیت)1المرحلة 
 یؤدي إلى استثارة األعراض.یجوز للطالب أن یبدأ في نشاط إدراكي وبدني خفیف، مع فترات راحة متكررة، ال 

 (یلزم وضع عالمة على كل الخانات) 1إكمال المرحلة 
 24  1ساعة بحد أدنى في المرحلة 
 دقیقة من النشاط اإلدراكي الخفیف 30 یتحمل 
 ـنشاط بدني خفیف یتحمل 
 ألعراض أو أعراض جدیدة أو أعراض أسوأ.ال عودة ظاھرة أو مبلغ عنھا ل 

 /ولي األمر: ____________________األھلبتاریخ (یوم/شھر/سنة) _________________ توقیع  1تم إكمال المرحلة 

 لنشاط (یتم إكمالھا في البیت)العودة التدریجیة ل: 2المرحلة 
لحین عدم التعرض ألیة أعراض بدأ الطالب العودة إلى عملیة النشاط في البیت عن طریق القیام بمھام معتادة قصیرة تدریجیًا، وذلك 

 جدیدة أو أسوأ لالرتجاج.

 (یلزم وضع عالمة على كل الخانات) 2إكمال المرحلة 
 48  ب على التوالي)2أ و2ساعة في  24( 2ساعة بحد أدنى في المرحلة 
  نشاط إدراكي إضافيیتحمل 
  نشاط بدني یومي یتحمل 
  دقیقة من نشاط األیروبیك الخفیف 30-20یتحمل 
  وقم  1ملحوظة: إذا حدث ذلك، عد إلى المرحلة   عودة ظاھرة أو مبلغ عنھا لألعراض أو أعراض جدیدة أو أعراض أسوأ.ال

 إجراء كشف طبي من جدید.ب

 /ولي األمر: ____________________األھلبتاریخ (یوم/شھر/سنة) _________________ توقیع  2تم إكمال المرحلة 



 مدرسة)الالبیت و(یتم إكمالھا في اإلدراكي والبدني لنشاط لعودة إلى ااالستعداد ل: 3المرحلة 

في العودة التدریجیة للنشاط اإلدراكي والبدني في البیت والمدرسة عن طریق حضور المدرسة لجزء من الوقت وزیادة بدأ الطالب 
 األنشطة االعتیادیة على نحو تدریجي، وذلك مع الدعم المناسب.

 ریق الرعایة المدرسي: ______________________________تاریخ اجتماع ف

 الجدول الزمني ساعدةاإلعدادات المُ القید/التعدیل/

 (یلزم وضع عالمة على كل الخانات) 3إكمال المرحلة 
 24  3ساعة بحد أدنى في المرحلة  
 األعراض تحسنت 
  في الیوم بین البیت والمدرسة  اإلدراكيساعة من النشاط  5-4یتحمل 
  تمارین فردیة بسیطة/تمرینات ریاضیة محددةیتحمل 
 .وقم 2ملحوظة: إذا حدث ذلك، عد إلى المرحلة   ال عودة ظاھرة أو مبلغ عنھا لألعراض أو أعراض جدیدة أو أعراض أسوأ 

 إجراء كشف طبي من جدید.ب

 /ولي األمر: _________________األھلتوقیع _______________بتاریخ (یوم/شھر/سنة)  3تم إكمال المرحلة 
 توقیع فریق الرعایة المدرسیة: _____________

 مدرسة)الالبیت و(یتم إكمالھا في العودة الكاملة إلى أنشطة التعلم وزیادة النشاط البدني : 4المرحلة 
حضور المدرسة لكامل الوقت وزیادة األنشطة البدنیة.  ھناك قدر طفیف من  الطالب یعود إلى األنشطة اإلدراكیة الكاملة عن طریق

 الدعم مطلوب في ھذه المرحلة.

 تاریخ اجتماع فریق الرعایة المدرسي: ______________________________

 الجدول الزمني اإلعدادات الُمساعدة القید/التعدیل/

 كل الخانات) (یلزم وضع عالمة على 4إكمال المرحلة 
 24  4ساعة بحد أدنى في المرحلة 
 األعراض تحسنت 
  تأو تعدیالإعدادا ُمساعدة بدون أي  طبیعي مل عمل شبھیوم كامل في المدرسة وحِ یتحمل 
  2زیادة في النشاط البدني، مثلما ھو موضح بالتفصیل في الجدول (ص یتحمل( 
  وقم 3ملحوظة: إذا حدث ذلك، عد إلى المرحلة   أو أعراض أسوأ.ال عودة ظاھرة أو مبلغ عنھا لألعراض أو أعراض جدیدة 

 إجراء كشف طبي من جدیدب
 التوقیع على التصریح الطبي لالرتجاج من قبل طبیب أو ممارسة تمریض 

 /ولي األمر: _________________األھلتوقیع (یوم/شھر/سنة) _______________ بتاریخ 4تم إكمال المرحلة 
 فریق الرعایة المدرسیة: _____________توقیع 



 مدرسة)الالبیت و(یتم إكمالھا في العودة إلى النشاط البدني الكامل الذي ال ینطوي على احتكاك : 5المرحلة 

التي الطالب یعود إلى األنشطة البدنیة الكاملة التي ال تنطوي على احتكاك، مع تصریح طبي بخصوص االرتجاج.  ال یسمح باألنشطة 
 تنطوي على احتكاك إال في التدریبات/التمرینات الخاصة بالریاضات التي تنطوي على احتكاك.

  .(مثل التربیة البدنیة واألنشطة البدنیة والریاضات الداخلیة وألعاب القوى) ال تنطبق.  الطالب ال یشارك في أیة أنشطة بدنیة
 ملحوظة: طالب المرحلة الثانویة فقط

 أو

 اجتماع فریق الرعایة المدرسي: ______________________________تاریخ 

 الجدول الزمني القید

 (یلزم وضع عالمة على كل الخانات) 5إكمال المرحلة 
 24  5ساعة بحد أدنى في المرحلة 
  النشاط البدني الكامل الذي ال ینطوي على احتكاك یتحمل 
  التدریبات/التمرینات للریاضات التي تنطوي على احتكاك (في حالة انطباقھا)االحتكاك في یتحمل 
 .إجراء كشف طبي ب قمملحوظة: إذا حدث ذلك،   ال عودة ظاھرة أو مبلغ عنھا لألعراض أو أعراض جدیدة أو أعراض أسوأ

 من جدید وتقییم جدید للتصریح الطبي لالرتجاج

 /ولي األمر: _________________األھلتوقیع ة) _______________بتاریخ (یوم/شھر/سن 5تم إكمال المرحلة 
 توقیع فریق الرعایة المدرسیة: _____________

 مدرسة)الالبیت و(یتم إكمالھا في العودة إلى النشاط البدني غیر المقید : 6المرحلة 

 الطالب یعود إلى النشاط الریاضي الكامل بدون أیة قیود.

 .الطالب ال یشارك في الریاضات التنافسیة التي تنطوي على احتكاك.  ال ینطبق 
 أو

 تاریخ اجتماع فریق الرعایة المدرسي: ______________________________

 (یلزم وضع عالمة على كل الخانات) 6إكمال المرحلة 
 24  5ساعة بحد أدنى في المرحلة 
  النشاط البدني غیر المقیدیتحمل 
 إجراء كشف طبي ب قمملحوظة: إذا حدث ذلك،   أو مبلغ عنھا لألعراض أو أعراض جدیدة أو أعراض أسوأ. ال عودة ظاھرة

 من جدید وتقییم جدید للتصریح الطبي لالرتجاج

 /ولي األمر: _________________األھلتوقیع بتاریخ (یوم/شھر/سنة) _______________ 6تم إكمال المرحلة 
 ایة المدرسیة: _____________توقیع فریق الرع


