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ਇਹ ਫਾਰਮ, ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮ(C‐2) ਸਮੇਤ, ਮਾਂ/ਬਾਪ/ਰਖਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਹIੈ ਸਕੂਲ ਵਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ I 
 
___________ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ__________ਤਾਰੀਖ____ ਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਦੇ ਿਸਰ,ਿਚਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਉਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹ 
ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਿਜਸ ਦਾ ਅਸਰ ਿਸਰ ਤੱਕ ਿਗਆ ਹੈI ਇਸਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਉਸਨੰੂ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹIੈ 
 

ਸੰਭਾਵੀ-ਚੋਟ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸਮ ਮੱੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇI 
 

 ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਨਜ਼ਰ ਨਹ  ਆਏ.  
ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮ 
ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ I ਜਦ ਬੱਚਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਂ/ਬਾਪ ਜਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਪਿਹਚਾਣ ਤਰੀਕੇ ਫਾਰਮ(C‐2) 
ਰਾਹ  ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇIਸਟੂਡਟ/ਿਖਡਾਰੀ ਜਦ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰੇਗਾ I 

 

ਿਕਿਰਆਵਾਂ: ਜੇਕਰ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹ  ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਿਪਆਂ/ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ 

ਪਿਹਲਾਂ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਨਤੀਜੇ ਿਬਆਨਣੇ ਪਣੈਗੇI ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਕਲੂ ਆਏਗਾI 

ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ   
   ਮਾਂ/ਬਾਪ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹ  ਆਏI 

ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ_________________ਤਾਰੀਖ___________ 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ_____________________ 

   ਿਚੰਨ੍ਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਜੋ ਦੇਖੇ ਗਏ 
_______ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮ 
______24 ਘੰਟੇ ਦ ੇਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ 

ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਖੇ-ਰੇਖ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਚੰਨ੍ਹ /ਲੱਛਣ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕ ੇਫਾਰਮ(C‐2) ਜੋ 
ਅਿਧਆਪਕ/ ਕੋਚ/ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖIੋ 
 

ਕਾਰਵਾਈ:-ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹ  ਿਨਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਹੇਠ 
ਿਲਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮ(ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਭਰਕ,ੇ ਸਕੂਲ ਿਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹIੈ 

ਮੈਡੀਕਲ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ  
 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਨਹ  ਪਾਈ ਗਈIਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਆ, ਿਬਨਾਂ 
ਿਕਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹIੈ 
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   ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮੈਡੀਕਲ ਿਨਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਚੋਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ ੈI ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖੇ-ਰੇਖ 
ਹੇਠ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ 
ਫਾਰਮ(C‐4)'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ I 

ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਰਖਵਾਲਾ ਦਸਤਖਤ_______________________ 
ਤਾਰੀਖ_____________ 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ___________________________________ 

 


